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 -1مقدمه
فرآیند شناسایی ،تشخیص و پیشبینی خرابی مربوط به سازهها و زیر ساختهای هوا فضاا ،مراراو و مهندسای
مکانیک با منواو کلی پایش سالمت سازه یا به اختصار 1SHM ،معرفی میشود .هدف این فرآیند ،شناسایی خرابای
در سیستمهای سازهای و مکانیکی است .بنابراین تعریف خرابی محدود به تغییرات ایجاد شده در مشخصههای ماده
یا مشخصههای هندسی این سیستمها است که میتواند تأثیر نامطلوبی بر میزاو کارایی فعلی و آتی این سیستمهاا
داشته باشد .این فرآیند شامل پایش یک سازه یا سیستم مکانیکی در طول زمااو باا اساتهاده از انادازهگیاریهاای
دورهای منظم ،بدست آوردو مشخصههای حساس به خرابی از این اندازهگیاریهاا و تجزیاه و تحلیال آمااری ایان
مشخصهها برای تعیین وضعیت فعلی سالمت سیستم است .بعبارت دیگر ،پایش سالمت در واقع هراو ارزیابی وضع
موجود بصورت پیوسته در زماو است که با استهاده از ابزارها و تکنولوژیهای مدرو صورت گرفته و وقوع خرابیها را
در سریعترین زماو مرکن به اطالع میرساند.
هدف از انجام طرح حاضر ،کسب دانش فنای باه هراراه تعیاین ملزوماات و نیازمنادیهاای فنای و تکنیکای و
سختافزاری و نرمافزاری جهت نصب و بکاارگیری سیساتم پاایش ساالمت در ساازههاای صانعت بار ب باا هادف
پیشبینی و تشخیص آسیب و ارائه راهکارهای جلوگیری یا کاهش آسیب میباشد .با توجه به اینکه فنااوری پاایش
سالمت سازهها دارای کاربردهای وسیع در حوزه های مختلف مهندسی سازه (از مرحله طراحی و ساخت تا نگهداری
و تعریر) بوده و از طرف دیگر ،نیاز به حوزههای مختلهی از دانش ملری و فنی ،تخصص و فناوری دارد ،وجود برنامه
ای جامع برای هراهنگسازی و جهتدهی فعالیتهای مورد نیاز ذینهعاو مختلف و افزایش کارایی و اثربخشی آنها،
ضروری میباشد  .بدین منظور در گام نخست از اجرای این طرح ،به تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری پاایش
سالمت سازهها پرداخته میشود .سند راهبردی ،مجرومه ای از چشمانداز ،اهداف ،سیاستها ،راهبردهاا ،اقادامات و
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برنامه های ساختار یافتهای است که به دنبال توسعه فناوری با مداخله هوشارندانه دولات باوده و باا پشاتیبانی از
نوآوری ،آینده مطلوب از توسعه فناوری و مسیر رسیدو به آو را در کشور مشخص میکند.
وجود یک سند راهبردی و نقشه راه جامع سبب هدایت صحیح فعالیتها و سرمایه مورد نیاز برای توسعه فناوری
پایش سالمت در سازههای صنعت بر و نیل به اهداف آو خواهد شد.
از جرله موارد مهم که الزم است در مراحل ابتدایی سند مشخص گردد ،تعریف دقیق مرز و محدوده سند
میباشد .تعیین تعاریف و مهاهیم اصلی در ابتدا ،کار مهری است که موجب روشن گشتن و وضوح مسیر حرکت در
مراحل بعدی سند میگردد .در این طرح نیز با توجه به منواو تعریف شده برای آو" ،تدوین سند راهبردی پایش
سالمت در سازههای صنعت بر  ،روشهای پیشبینی بروز اشکاالت و ارائه راهکارهای کاهش آنها" و وجود
تهسیرهای گوناگوو از خروجی حاصل از تدوین این سند ،لزوم تدقیق مرز تعریف سند در ابتدای کار ضروری به نظر
میرسد .بنابراین در ادامه جهت یکپارچگی برداشتها ،تهسیرهای متهاوت از منواو سند و هرچین خروجی مورد
نظر در صورت تدوین سند با توجه به هر کدام از این مناوین ذکر میگردند .تهاسیر مرکن از منواو سند ،میتواند
شامل موارد ذیل باشد:
 سند راهبردی ساخت و بهرهبرداری تجهیزات و فناوریهای پایش سالمت در سازههای صنعت بر
 سند راهبردی دانش فنی پایش سالمت در سازههای صنعت بر
 سند راهبردی پایش سالمت در سازههای صنعت بر
 سند راهبردی مدیریت سیستم پایش سالمت در سازههای صنعت بر
جهت شناسایی و درک بیشتر هریک از تهاسیر فو از منواو سند ،خروجیهای مورد انتظار در هار کادام ماورد
بررسی قرار گرفته و در ادامه ،تهسیر مورد نظر در این سند منواو گردیده است:
 .1سند راهبردی ساخت و بهرهبرداری تجهیزات و فناوریهای پایش سالمت در سازههای صنعت بر :
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در تدوین این سند ،هدف ،دستیابی به یک برنامه جامع جهت شناسایی تجهیزات پایش سالمت مناسب بارای
انواع سازههای بر و نحوه چگونگی ساخت و بهرهبرداری از این تجهیزات میباشد .خروجیهای متصور حاصل
از تدوین این سند با این منواو میتواند شامل موارد زیر باشد:
 درخت فناوری ساخت و بهرهبرداری تجهیزات پایش سالمت
 اولویتبندی تجهیزات
 ارزیابی توانرندی ساخت و بهرهبرداری تجهیزات
 مدل اکتساب ساخت و بهرهبرداری تجهیزات
 تدوین برنامه مرلیاتی جهت ساخت و بهرهبرداری تجهیزات
 .2سند راهبردی دانش فنی پایش سالمت در سازههای صنعت بر :
در تدوین این سند ،هدف ،کسب دانش فنی به هراراه تعیاین ملزوماات و نیازمنادیهاای فنای و تکنیکای و
سختافزاری و نرمافزاری جهت نصب و بکارگیری سیستم پایش سالمت در سازههای صانعت بار مایباشاد.
خروجی سند با این منواو ،میتواند شامل موارد زیر باشد:
 درخت فناوری دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر
 اولویتبندی دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر
 ارزیابی توانرندی دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر
 مدل اکتساب دانش فنی و پایش سالمت در سازههای بر
 تدوین برنامه مرلیاتی دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر
 .3سند راهبردی پایش سالمت در سازههای صنعت بر
در تدوین سند با این منواو ،پایش سالمت در سازههای بر به منواو یک بخش دیده میشود .خروجی ساند
با این منواو ،میتواند شامل موارد زیر باشد:
 شناسایی حوزههای اصلی در بحث پایش سالمت با استهاده از ترسیم زنجیره ارزش
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فاز  :1تدوين مباني سند

 شناسایی حوزههای با اولویت
 تدوین اهداف و استراتژیها در حوزههای با اولویت از پایش سالمت
 تدوین برنامه مرلیاتی جهت تحقق اهداف در حوزههای با اولویت
 .4سند راهبردی مدیریت سیستم پایش سالمت در سازههای صنعت بر
در تاادوین سااند بااا ایاان منااواو ،پااایش سااالمت در سااازههااای باار از لحاااخ ساااختاری مااورد بررساای
قرار میگیرد .در واقع در این سند به این سوال پاسخ داده میشود که در رابطه با پایش سالمت در سازههاای
بر چه سازماو یا نهادی چه فعالیتی را با چه فرایندی انجام میدهد .به طاور مااال ،خروجای ساند باا ایان
منواو ،میتواند شامل موارد زیر باشد:
 تعیین نقشهای اصلی در حوزه پایش سالمت در سازههای بر
 تقسیم نقشها در حوزه پایش سالمت در سازههای بر
 بازمهندسی ساختارها در حوزه پایش سالمت در سازههای بر
موارد اشاره شده در رابطه با مناوین سند و خروجیهای مورد انتظار آو ،به طور خالصه در جدول زیر نیز ارائه
شدهاند:
جدول  :1-1رويكردهاي مختلف تفسيري از عنوان سند پايش سالمت سازه

رديف

نام سند

خروجيها
درخت فناوری ساخت و بهرهبرداری تجهیزات پایش سالمت

1

سند راهبردی ساخت و بهرهبرداری اولویت بندی تجهیزات کلیدی
تجهیزات و فناوریهای پایش سالمت در ارزیابی توانرندی ساخت و بهرهبرداری تجهیزات
سازههای صنعت بر
مدل اکتساب دانش فنی ساخت و بهرهبرداری تجهیزات کلیدی
تدوین برنامه مرلیاتی جهت ساخت و بهرهبرداری تجهیزات
درخت فناوری دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر

2

سند راهبردی دانش فنی پایش سالمت در
سازههای صنعت بر

اولویتبندی دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر
ارزیابی توانرندی دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر
مدل اکتساب دانش فنی و پایش سالمت در سازههای بر
تدوین برنامه مرلیاتی دانش فنی پایش سالمت در سازههای بر
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نام سند

خروجيها

شناسایی حوزههای اصلی در بحث پایش سالمت با استهاده از
سند راهبردی پایش سالمت در سازههای ترسیم زنجیره ارزش
شناسایی حوزههای با اولویت
صنعت بر
تدوین برنامه مرلیاتی جهت تحقق اهداف در حوزههای با اولویت
تعیین نقشهای اصلی در حوزه پایش سالمت در سازههای بر

4

سند راهبردی مدیریت سیستم پایش
سالمت در سازههای صنعت بر

تقسیم نقشها در حوزه پایش سالمت در سازههای بر
بازمهندسی ساختارها در حوزه پایش سالمت در سازههای بر

شايان ذكر است كه در اين سند ،مفهوم مورد اشاره در بند دوم از جدول فوق مورد نظرر مريباشرد.
بعبارت ديگر در اين سند ،به دنبال توسعه فناوري پايش سالمت سازهها و راهكارهاي كاهش خسرارات
سازه اي در صنعت برق كشور ،در حوزه دانش علمي و فني مورد نياز و نحوه بكارگيري و استفاده عملري
از دانش مورد نظر بصورت ساختاريافته و استاندارد شده ،در سازههاي موجود در صنعت برق ميباشيم.

بدیهی است که پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز سیستم پایش سالمت در سازه های صانعت بار ماالوه بار
دانش فنی مورد نظر در این سند ،نیازمند بسترسازی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در سایر حوزه ها ،بخصوص در
ارتباط با فرهنگ سازی استهاده از این سیستم در صنعت بر و ایجاد ساختارهای مدیریتی و سازمانی در رده هاای
مختلف وزارت نیرو و یا باالتر می باشد .مالوه بر اینها باید کنشگراو و متولیاو اجارای سیساتم در صانعت بار در
بخشهای مختلف از قبیل ارائه دهندگاو خدمات پایش ساالمت ،بهاره بارداراو سیساتم ،تاأمین کننادگاو ماالی و
مسئولین الزام کننده نیز مشخص شده و نقش هریک در فرآیند اجرای سیساتم در صانعت بار بررسای و تبیاین
گردد .این موارد مردتاً موضوع بند چهارم از جدول  1-1بوده و باید بطور مهصل در یک طرح سیاست پژوهی مورد
نظر قرار گیرد .مع الوصف بدلیل اهریت موضوع مربوطه ،در این سند نیز تا حدودی به مسائل مطرح شده پرداختاه
خواهد شد.
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اولین مرحله از روند تدوین اسناد راهبردی ملی ،تعیین مبانی سند میباشد که مقدمات اصلی الزم برای تادوین
اسناد ملی را ارائه میدهد .مبانی سند به تشریح ویژگیهای ذاتی فناوری مورد بررسی ،نظام فنی و اجترامی توسعه
دهنده فناوری و چهارچوبهای ذهنی سیاستگذاراو مرتبط با توسعه فناوری میپردازد .این بخش به سیاساتگذاراو
کرک میکند که از وضعیت موجود شناخت حاصل کرده و با قطعیت باالتری در مورد سایر بخشهای سند (ارکااو
جهت ساز و خرد) تصریمگیری نرایند ]1[ .در ادامه این بخش ،مؤلههها و اجزای اصلی مبانی سند پاایش ساالمت
سازهها تشریح و ارائه شده است.

 -1-1معرفي كلي فناوري پايش سالمت سازهها
پس از ساخته شدو زیرساختهای اصلی و حیاتی کشورها در صنایع مختلف (از جرله صنعت بار ) ،مهرتارین
چالش پیش روی بهرهبرداراو و مدیراو و صاحباو این صنایع ،حهظ و نگهداری آنهاا در شارایط مطلاوب کاارکرد و
سرویسدهی آنها میباشد .این مسئله بطور کلی در راستای حهظ و مدیریت دارائیها 1مطرح میشود .پایآمادهای
حاصل از اخالل یا قطع کارکرد صنایع میتواند طیف گستردهای از خسارات اقتصادی ،انسانی ،سیاسی ،اجتراامی و
زیست محیطی (از گستره محلی تا ملی) را در برگیرد .قطع کارکرد صنایع میتواند ملل و منشأهای گوناگونی داشته
باشد که یکی از مهرترین ملل آو ،وقوع انواع خرابیها و آسیبهای فنی در بخشهای مختلاف صانایع (تجهیازات،
سازهها ،بخشهای نرمافزاری و  )...میباشد .وقوع خرابی در ساختراوها ،پلها ،ساکوهای نهتای و بطاور کلای تراام
سیستمهای سازهای در طول مرر سازه امری اجتنابناپذیر میباشاد .باا ههاور و ورود ساازههاای جدیاد کاه دارای
تکنولوژیهای پیشرفته میباشند و با هزینههای هنگهتی احداث گردیده اند ،بحث بررسی کارایی و مرلکرد آنها نیز
وارد شاخههای مهندسی گردیده و هرواره اطریناو از مرلکرد بی نقص سازههایی با اهریت باال مانند سازههاایی باا
ارزش تاریخی و یا ساختراوهای حیاتی دغدغه ذینهعاو بوده است .تاکنوو نرونههای بسیاری از انواع خرابایهاا در

- Asset Management

1
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سازههای مختلف مهندسی به ثبت رسیده که در پی وقوع آنها  ،خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آمده است .بیشتر
چنین خرابیها را میتواو با بررسیهای اولیه از وضعیت موجود ساازههاا اصاالح و تارمیم نراود و بادین ترتیاب از
گسترش خرابی در سازهها و فروریختن ساختراوها و خسارتهای مالی جلوگیری کرد .این موضوع در منااطق زلزلاه
خیز که خرابیهای موضعی در الراوهای سازهها میتوانند منشاء خرابایهاای کلای باشاند اهریات موضاوع پاایش
سالمتی سازهها را دو چنداو مینراید .بنابراین تعیین خرابی در سیستمهای سازهای و تعلقات آو برای پایش سالمت
سازهها و افزایش ایرنی و اطریناو از وضعیت موجود سازهها امری مهم و ضروری است .اگر خرابی در سیساتمهاای
سازهای به طریقی قابل شناسایی باشد میتواو با تعریر یا تعویض الراوهای آسیب دیده از ایجاد خرابیهای کلی در
سازه جلوگیری نرود .در نتیجه سیستمهای شناسایی و تعیین خرابی میتوانند نقش بسیار مهری را در ایرن سازی و
بهسازی سازهها و جلوگیری از بوجود آمدو خسارات مالی و جانی ناشی از فروریختن سازهها ایها نرایند.
بر این اساس ،تدوین و اجرای اساتراتژی نگهاداری و تعریارات (نات) در صانایع مختلاف مطارح گردیاده و در
بخشهای مختلف صنعت بر نیز (بخصوص در مورد تجهیزات) مورد استهاده قرار گرفته است .مبحاث نگهاداری و
تعریرات شامل روشها و فناوریهای بسیار متنومی بوده و در طول زماو ،پیشرفتهای قابل توجهی داشاته اسات.
استراتژیها و دیدگاههای موجود در صنایع درباره نگهداری و تعریرات (نت) ،روند پرافت و خیزی را در قارو اخیار
طی کرده و دگرگونی های زیادی در این مرصه بوجود آمده است .به طور خالصه باید گهت دیدگاه موجود در زمینه
نگهداری و تعریرات (نت) از یک نگرش منهعل 1در اوائل قرو  20به یک نگرش پیش اقدام 2در آغاز قرو  21مبدل
شده است .بسیاری از این تغییرات در  40سال اخیر (از دهه  70میالدی) ایجاد شدهاند.
امروزه یکی از مؤثرترین و کارآمد ترین استراتژیهای نگهداری و تعریرات در صنایع ،نگهداری پایش اقادام (در
مقابل نگرش سنتی تعریر بعد از شکست )3میباشد .این استراتژی مبتنی بر انجام فعالیاتهاای تعریار و نگهاداری
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قبل از وقوع شکست های کارکردی در اجزا بوده (بعبارت دیگر بر اساس مال قدیری ماال واقعاه قبال از وقاوع) و
سبب جلوگیری از قطع کارکرد صنعت و جلوگیری از پی آمدهای زیااو باار آو مایشاود .تجربیاات بسایار زیااد و
مطالعات گسترده در صنایع مختلف ،مزایا و کارآیی این استراتژی را ،بخصوص در مورد کاهش قابل توجه زیاوهاای
اقتصادی ناشی از خرابیها و قطع کارکرد اجزاء ،به اثبات رساندهب بطوریکه این استراتژی اکنوو کامالً مورد پاذیرش
صنایع مختلف قرار گرفته و جا افتاده است.
رویکردهای مختلهی برای اجرای برنامه نگهداری و تعریرات در دهههای گذشاته ارائاه شاده اسات .نگهاداری و
تعریرات (نت) پیش اقدام با استهاده از دو رویکرد اصلی انجام میشود که شامل نت پیشگیرانه 1و نات پیشاگویانه

2

میباشند .در نت پیشگیرانه ،نگهداری ازتجهیزات در پریودهای زمانی خاص و براساس زمانبنادی مشاخص صاورت
میگیرد .بعبارت دیگر ،روش نگهداری و تعریر پیشگیرانه بر این اصل استوار است که پیش از آنکه دستگاه به مرحله
خرابی برسد ،مرلیات تعریر بر اساس برنامه زماوبندی به اجرا در آید .این روش بساته باه ناوع دساتگاه باه صاورت
تقویری یا سامت کارکردی قابل اجرا است .به این رویکرد ،نگهداری بر اساس زماو )TBM( 3نیز اطال میشاود .در
نت پیشگویانه ،اجرای فعالیتهای نگهداری و تعریر تجهیزات با توجه به شرایط آنها صورت میگیرد .بعبارت دیگار،
در این روش در بازههای زمانی معین تعدادی از پارامترهای تجهیزات که میتوانند نشاودهنده وضعیت غیار ماادی
آو باشند ،رصد و اندازهگیری شده و براساس دادههای حاصل ،نیاز باه اقادام بارای تعریار و یاا تعاویض قطعاات و
تجهیزات ،تشخیص داده شده و براساس آو ،تصریمگیری در خصوص اقدامات مورد نیاز صورت میگیارد .باه ایان
رویکرد ،نگهداری براساس شرایط )CBM( 4نیز گهته میشود.
مهرترین اشکال نت پیشگیرانه ( )TBMاین است که مبتنی بر نیاز واقعی نباوده و بناابراین ،مرکان اسات کاه
فعالیتهای نت بیهوده (بدوو وقوع خرابی جزئی) انجام گرفته که بامث اتالف هزینه میگردد و یا اینکه فعالیتی در

- Preventive

1

- Predective

2

- Time Based Maintenance

3

- Condition Based Maintenence

4
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مواقع مورد نیاز (وقوع خرابی جزئی) بدلیل مدم تخرین زماو مناسب آو ،انجام نشده و منجر به خساارت شاود .در
روش پیشگویانه ( ) CBMاین کاستی مهم وجود نداشته و بنابراین ،به لحاخ اقتصادی باه میازاو قابال تاوجهی باه
صرفهتر است .نت پیشگویانه در حال حاضر ،پیشرفته ترین و کارآمادترین رویکارد نات باه لحااخ فنای و اقتصاادی
میباشد.
در نت پیشگویانه ( )CBMروشهای مختلهی برای رصد خرابیهای جزئی در اجزای مختلف وجود دارد که طیف
وسیعی از روشهای ساده (بازرسی با استهاده از حواس انساو) تا روشهای پیچیادهتار شاامل انجاام ارزیاابیهاای
غیرمخرب )NDE( 1و یا تکنیکهای پایش وضعیت )CM( 2را در بر میگیرد .پایش وضعیت بر این باور استوار است
که اغلب خرابیهای ماشینآالت و تجهیزات صنعتی ،پس از رسیدو به یک مرحله مشخص ،نشانههایی از خود بروز
میدهند که میتواو این نشانهها را به صورت ارتعاشات ،صدا ،اموا آلتراسونیک ،ذرات فرسایشای ،دماا و  . . .بطاور
پیوسته تشخیص داده و وقوع خرابی را پیشبینی کرد .لذا میتواو قبل از رسایدو خرابای باه مراحال بحرانای ،باا
برنامهریزی فعالیت تعریراتی و اجرای آو ،پیشرفت خرابی را متوقف ساخت .ارزیابیهای غیر مخرب نیز اساساً مانند
پایش وضعیت میباشند ،با این تهاوت که بصورت پیوسته انجام نشده و در بازههای زمانی مشخصای باا اساتهاده از
نیروهای متخصص و ابزارهای خاص ،به جستجوی خرابیهای موضعی و جزئی در تجهیزات ،پرداخته میشود.
پایش وضعیت ( )CMبطور خاص در مورد تجهیزات و ماشین آالت اطال میگردد .تکنیک مشابه پایش وضعیت
در مورد سازهها ،پایش سالمت سازه ( )SHM3نام دارد که موضوع اصلی این سند میباشد .بعباارت دیگار ،فنااوری
پایش سالمت سازه ( )SHMابزاری جهت تشخیص وجود خرابیهاای جزئای در ساازه باا هادف اجارای اساتراتژی
نگهداری و تعریرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط ( )CBMبوده و نقشی هرانند پایش وضعیت تجهیزات را ،در ماورد
سازهها ایها مینراید.

- Non Destructive Evaluation

1

- Condition Monitoring

2

- Structural Health Monitoring

3
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فناوری پایش یا نظارت بر سالمت سازه ) (SHMبه صورت یک سیستم تشخیص و پیشبینی آسایب اسات کاه
بخشی از سیستم مدیریت نگهداری سازه بوده و به واسطه آو متخصصاو قادر خواهند بود بهرهبرداری و نگهداری از
سازه را در یک مسیر صحیح و ایرن هدایت کنند .هدف این استراتژی ،شناسایی خرابی در سیستمهاای ساازهای و
مکانیکی است .خرابی ،تغییرات ایجاد شده در مشخصههای ماده یا مشخصههای هندسی این سیستمهاا اسات کاه
میتواند تأثیر نامطلوبی بر میزاو کارایی فعلی و آتی این سیستمها داشته باشد .این فرآیند شامل پایش یک سازه یا
سیستم مکانیکی در طول زماو با استهاده از اندازهگیریهای دورهای منظم ،بدست آوردو مشخصههای حساس باه
خرابی از این اندازهگیریها و تجزیه و تحلیل آماری این مشخصهها برای تعیین وضعیت فعلی سالمت سیستم است.
به مبارت دیگر ،پایش سالمت در واقع هراو ارزیابی وضع موجود بصورت پیوسته در زماو اسات کاه باا اساتهاده از
ابزارها و تکنولوژیهای مدرو صورت گرفته و وقوع خرابیها را در سریعترین زماو مرکن به اطالع میرساند .هرانند
هر مسئلهی مهندسی دیگری ،دستیابی به دادههای قابل اطریناو هرواره اولین و اساسیترین گام باه ساوی پیادا
کردو راهحل است .نظارت و بررسی سازهها ،به دستیابی به دادههای کری درباره آنها و تصریمگیری درباره سالمت
و سرنوشت آنها کرک میکند .اما روشهای مورد استهاده برای نظارت بر سازهها بسیار متنوع است .نظارت بر پلها
معروالً در بازرسیهای دورهای به صورت چشری است در حالیکه سدها و نیروگاههای هستهای بسیار مجهز هستند
و بطور پیوسته مورد نظارت و بازرسی قرار میگیرند.
انساوها هرواره از روشهای پایش سالمت در زندگی روزمره خود اساتهاده مایکنناد .باه مناواو مااال صادای
غیرمادی موتور در ماشین نسبت به حالت معرول نشانه آو است که موتور باید تعریر شود .این ناوع مقایساه باین
نشانههای سالمت و ناسالم بودو اساس بسیاری از تکنیکهای پایش سالمت ( )SHMاست.
در حال حاضر بیشتر فعالیتهای نگهداری و تعریرات سیستمهای سازهای و مکانیکی به روش مبتنای بار زمااو
انجام میشود .پایش سالمت سازه یا  SHMفناوریی است که ایان امکااو را مایدهاد تاا فلساهههاای نگهاداری و
تعریرات فعلی که مبتنی بر زماو است به فلسهههای نگهداری و تعریرات مبتنای بار شارایط کاارکرد کاه از نظار
اقتصادی مقروو به صرفهتر است ،توسعه یابد.
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با توجه به مطالب منواو شده ،بطور خالصه میتواو پایش سالمت سازه را بصورت زیر تعریف نرود:
پايش سالمت سازه ( )SHMبطور كلي عبارتست از مشاهده رفتار و شرايط كاركرد سازه بطور پيوسته
و به هنگام در طول عمر آن ،با استفاده از اطالعات حاصل از اندازهگيري پارامترهاي مررتبط برا شررايط
كاركرد سازه .وظيفه اصلي سيستم پايش سالمت ،شناسايي و تشخيص وقوع خرابي و اعالم آن ميباشد.
در این سند ،سازههای موجود در بخشهای سه گانه صنعت بر (تولید ،انتقال و توزیع) ماورد نظار مایباشاند.
فهرست کلی سازههای مذکور به شرح ذیل میباشد:
سازههاي بخش توليد برق:
سازههای بخش تولید بر شامل موارد زیر میباشند:
 .1نیروگاههای حرارتی (سیکل بخار ،سیکل گازی ،سیکل ترکیبی)
 سازه بر خنک کن
 سازه دودکش
 سازه نگهدارنده بویلر
 سازهها یا فونداسیووهای نگهدارنده تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور)
 سیستم لولهها (پایپینگ) و اتصاالت آنها
 مخازو ذخیره سوخت
 سایر سازهها
 .2نیروگاههای هستهای
 سازههای مربوط به رآکتور (مخزو فشار ،پوستههای محافظ بتنی)
 سازههای ساخترانی و کنترلی
 مخازو ذخیره سوخت
 سازههای نگهدارنده تجهیزات
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 سایر سازهها
 .3نیروگاههای بر آبی
 سدهای بتنی
 سدهای خاکی
 .4نیروگاههای بادی
 پرههای توربینهای بادی
 بر توربینهای بادی
 فونداسیوو توربینهای بادی
 .5سایر نیروگاههای نوین (انرژیهای نو)
 نیروگاههای خوشیدی
 نیروگاههای زمین گرمایی
سازههاي بخش انتقال برق:
سازههای بخش انتقال بر شامل موارد زیر میباشند:
 .1خطوط انتقال بر هوایی
 دکلهای انتقال بر
 مقرهها
 هادیهای انتقال (پایشخیز هادیها)
 .2خطوط انتقال بر زیرزمینی
 گالریهای بتنی
 اتصاالت و منهولها
 .3پستهای انتقال
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 ساختراوهای کنترل
 گنتری
 سازهها ،فونداسیووها و مهارهای نگهدارنده تجهیزات پست
 اجزای غیرسازه ای (مانند مقره ها ،بوشینگها CT ،و )...
 سازههای حهاهتی (حصار محوطه)
سازههاي بخش توزيع برق:
سازههای بخش توزیع بر شامل موارد زیر میباشند:
 .1خطوط توزیع بر هوایی
 پایههای توزیع بر
 .2پستهای توزیع بر
 پستهای هوایی
 پستهای زمینی و زیرزمینی

 -2-1پيشينه پايش سالمت در سازهها
پایش سالمت سازه به لحاخ مههومی روش جدیدی نیست .از زماوهای باستاو مهندساو ،معراراو و صنعتگراو،
بسیار مشتا مشاهده رفتار سازههای ساخته شده برای کشف هر نشاانهای از زوالساازه و گساترش داناش خاود و
بهبود طراحی سازههای آینده بودند .معراراو زماو باستاو الگوهای ترک خوردگی را در سنگها و پالهاای بناایی
مشاهده و ثبت میکردند .دهانههای بزرگتر و قوسهای الغرتر ساخته میشدند و گاهی در حین ساخت و یا بعاد از
مدت کوتاهی تخریب میشدند .این شکستها و آنالیز آنها منجر به بینش جدید و پیشرفته طراحی سازهها در آینده
شد .این تالش مداوم برای بهبود سازهها که با حس کنجکاوی مهندساو هدایت میشد به لحاخ اقتصادی مالحظات
و مشکالتی را در برداشت .پلها و ساختراوها باید دهانههای بیشتری را پوشش مایدادناد تاا نسال جدیاد رواباط
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اقتصادی و حرل و نقل سریع مردم و کاال را پدید آوردند و در مین حال بایاد ارزاوتار و باا دوام بیشاتری سااخته
میشدند.
گراو میرود از زمانی که انساو به استهاده از ابزار روی آورده است ،تشخیص آسیب و یا خطا کاه باا اساتهاده از
تغییرات پاسخ سیستم دینامیکی تعیین میشود ،به صورت کری با اساتهاده از تکنیاکهاای صاوتی و یاا ارتعاشای
صورت میگرفته است .یکی از اولین موارد استهاده از  SHMتست ضربه باوده اسات کاه بارای تشاخیص تارک در
چرخهای راه آهن در قرو  18انجام میشده است.
در سی سال گذشته ،افزایش قابل توجهی در تعداد مطالعاتی که اقدام به تکامل  SHMاز روشهای کرای اولیاه
به روشهای حساستر و قابل اندازهگیریتر برای تشخیص آسیب کردهاند ،صورت گرفته است .در طاول ایان زمااو
 SHMبه نقطهای رسیده است که از یک موضوع تحقیقاتی به کاربرد واقعای در بسایاری از سیساتمهاای ساازهای
تبدیل شده است .اهریت و توجه گسترده و رو به رشد این تکنولوژی با توجه به اختصااص کنهارانس سااالنه و دو
ساالنه که بطور مشخص در  15سال اخیر براین موضوع متررکز شدهاند ،مشخص است.
ماشین آالت چرخشی نقطه انتقال  SHMاز یک موضوع تحقیقاتی به کاربرد واقعی بودهاند .هنگامیکه به ماشین
آالت چرخشی (دوار) اشاره میشود( SHM ،نظارت بر سالمت ساازه) باه نظاارت براسااس مرلکارد ساازه مرباوط
میشود .نظارت براساس مرلکرد یا وضعیت ،تا حدودی با روشهای خام و کیهی مانند نگهداشتن پای گوشاتی در
ماشین آالت خانگی و گوش دادو به تغییرات سیگنالهای صوتی و یا احساس تغییر در پاسخ لرزهای پای گوشاتی
آغاز شد ) .(Mitchell 2007روشهای نظارت به نقطهای رسیدهاند که اندازهگیریهاا توساط سیساتمهاای گیرناده
مدرو صورت میگیرد اما تهسیر کیهی نشانههای ارتعاشی (فرکانس و تا حد کرتری زماو) هنوز هام باا روشهاای
اولیهی بررسی دادهها صورت میگیرد .مطالعات و تحقیقات زیادی درباره این روشهاا شاامل نرودارهاای شکسات
مختلف ماشین آالت نسبت به ویژگی دینامیکی خاص اندازهگیری شده ،در مراجع ارائه شادهاناد .باه مناواو مااال
انحراف چرخ دنده میتواند منجر به درگیری بیشتر چرخ دندهها شود که اثراتی بر فرکانس چارخش شاهت خواهاد
داشت .بطور کلی رویکرد اتخاذ شده در این مورد با در نظر گرفتن تشاخیص آسایب کیهای بار اسااس آزماایشای
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مرحله به مرحله ،جهت اندازه گیری تغییرات در فرکانس اجزاء صورت گرفته اسات کاه نهایتااً مایتواناد منجار باه
تغییرات سرمت شهت شود.
جامعه مهندسین مرراو از اوایل  1980مطالعه بر روی ارزیابی آسیبهای پلها برپایاه ارتعاشاات را آغااز کارده
است .اندازه فیزیکی این سازهها چالشهای بسیاری را برای  SHMایجاد کرده است.
نیازها در کشورهای آسیایی ،کرپانیهایی را که ساخت پلها را انجام میدهند ،موهف به ارزیابی دورهای سالمت
سازهها کرده است که خود منجر به تحقیقات و توسعههای تجاری سیستمهای نظارت لرزهای پلها شده اسات .باه
منواو ماال میتواو به پل  Tsingmaدر هنگ کنگ اشاره کرد که در آو بیش از  1000کانال دریافت دادهها قارار
دارد .در ایالت متحده امریکا ارزیابی شدید خرابی پلها از  1950نشاو داد که مهندساو باید در برابر این خرابایهاا
مکس العرلی نشاو داده و برای جلوگیری از آنها اقداماتی صورت گیرد .اصالحات طراحی پالهاا و تغییارات برناماه
بازرسی ،اغلب تنها در مورد خرابی و آسیبهای شدید صورت میگیرد .فرو ریختن پل  Tacomaدر بیش از نیم قرو
پیش ماال کالسیکی از این حالت است زیرا که منجر به بازرسی و اصالحات پلهای معلق دیگر شد .معرفی گسترده
یک برنامه سیستراتیک بازرسی بطور مستقیم در مورد فروپاشی آنها در سراسر کشور ایالت متحده امریکا در 1967
در غرب ویرجینیا صورت گرفت .اصالحات طراحي براي پاسخ لرزه اي پل ها در نتيجهي آسيب هاي وارد بر اين سازهها در
زلزلهي  1971سانفرانسيسكو ،صورت گرفت.
امروزه ،بطور کلی پلها در ایالت متحده رتبهبندی شدهاند و توسط دولت فدرال به صورت دو ساالنه با استهاده از
تکنیکهای بازرسی بصری نظارت و کنترل میشوند .این پروسه آهساته اسات و بخاشهاایی از پال بارای چناین
بازرسیهایی غیر قابل دسترسی هستند .این احترال وجود دارد که آسیب در بازرسیها مشخص نشود و یا ترکهاا
در امضای باربر در فواصل بازرسی رشد کرده و به مرحله بحرانی برسند .شایعترین این چنین خرابیها فارو ریخاتن
پل  I-35در میناپولیس در تابستاو  2007بود( .شکل زیر)
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فاز  :1تدوين مباني سند

شكل  :1-1فرو ريختن پل  I-35در ميناپوليس ،مينسوتا ،اياالت متحده امريكا

مالوه بر این مکانیزم تجرعی آسیب بصورت تدریجی میتواند منجر به آسیبهای ناگهانی در پل شود .هرچنین
برخوردها نیز میتوانند منجر به فرو ریختن پل شود .به منوال ماال پل راه آهن  AMTRAKدر جنوب شرقی ایالت
متحده در  1993بر اثر برخورد قایق به پایه پل فرو ریخت .بیش از  %13آسیبهای شناسایی شده در پلها از ساال
 1950به برخورد نسبت داده شده است.
براساس این نگرانی ها روشهای پیوسته و کرّیای برای نظارت بر آسیب پلها به منظور تقویت و یا جاایگزینی
روشهای بازرسی فعلی مورد مطالعه قرار گرفته است .مالوه براین ،استهاده از سیستم فعال تشخیص آسیب مرکان
است در بعضی موارد مناسب باشد .به منواو ماال چنین سیستری میتواند آسیبهای قابل مالحظه ناگهانی وارد بر
سازه پل ناشی از برخورد را تشخیص دهد و سیستم کنترل ترافیک را برای بستن پل هدایت کناد .از اواخار 1990
سیستم های تجاری برای نظارت بر سالمت پلها موجود بوده است اما در بیشتر موارد آنهاا حاداقل ابازار را ،بادوو
قدرت تهکیک مکاو برای تشخیص شروع زودرس آسیب محلی فراهم میکنند .نهایتاً براساس اهریات رو باه رشاد
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تکنولوژی ( SHMپایش سالمت سازه) در سازههای پلها سازماو حرل و نقل ایالت متحده ،مرکزی را بارای امتباار
سنجی روشهای غیر مخرب بازرسی پلها ایجاد کرده است.
در طول دهههای  1970و  1980میالدی ،صنعت نهت تالشهای قابل توجهی جهت ایجاد روشهای تشاخیص
خرابی مبتنی بر ارتعاش برای سکوهای نهتی دریایی انجام داده است .این مسألهی تشخیص خرابی اصوالً متهاوت از
روش تشخیص خرابی ماشین آالت چرخشی است ،به این دلیل که موقعیت خرابای ناامعلوم اسات و دسترسای باه
بخش امظم این ساختار برای اندازهگیری به آسانی میسر نیست .روش متداولی که جهت رفع این مشکالت ،توساط
صنعت نهت اتخاذ شده است شامل شبیه سازی حالتهای خرابی محترل باا مادلهاای ماددی ،بررسای تغییارات
فرکانس رزونانسی که توسط تغییرات شبیه سازی شده ایجاد میشود و ایجاد ارتباط این تغییرات با دیتای حاصل از
اندازهگیری بر روی سکوهای نهتی دریایی میباشد .تعدادی از مشاکالتی کاه در ایان راساتا وجاود داشات شاامل
مشکالت اندازهگیری ناشی از نویز ماشینآالت سکوها ،بکار بردو صحیح تجهیزات اندازهگیاری در شارایط محیطای
نامطلوب ،تغییر میزاو ذخایر و ناتوانی حرکت مو برای ایجاد حالتهای ارتعاشی شادیدتر باود .ایان مساائل ماانع
پذیرش این تکنولوژی شد و تالشهای بیشتر جهت توسعهی این تکنولوژی برای سکوهای نهتای دریاایی در اوایال
دههی  1980بینتیجه رها شد.
در اواخر دههی  1970و اوایل دههی  1980انجرن هوافضا شروع به تحقیق و بررسای در خصاوص اساتهاده از
روش تشخیص خطای مبتنی بر ارتعاش و توسعهی شاتل فضاایی کارد .سیساتم نظاارت و باازبینی ماودال شااتل
( )SMIS1به منظور تشخیص فرسودگیِ اجزائی هرچوو سطوح کنترل ،پانلهاای بدناهی هواپیراا و ساطوح بااالبر
ایجاد شد .این سطوح دارای پوششی از یک سیستم حهاهتی حرارتی هستند که آوها را غیر قابل دسترس میسازد
و بنابراین ،برای روشهای بررسی و آزمووهای غیر مخرب محلی معرول قابل اساتهاده نیساتند SMIS .در تعیاین
محل قطعات آسیب دیده که با سیستم حهاهتی حرارتی پوشانده شده ،موفق بوده است .از سال  1987تساتهاای
 SMISبه صورت دورهای بر روی ترامی مدارگردها انجام مایشاود .کاربردهاای ایساتگاه فضاایی سابب توساعهی
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روشهای تجربی/تحلیلی مربوط به شناسایی خرابی مناصار خرپاای ناشای از زبالاههاای فضاایی شاده اسات .ایان
رویکردها مبتنی بر ایجاد هربستگی بین مدلهای تحلیلی ساختار سالم با مشخصههای ماودال انادازهگیاری شاده
مربوط به ساختارهای سالم و معیوب است .تغییر در شاخصهای سختی حاصل از ارزیابی دو مدل برای پیدا کاردو
و تعیین میزاو خرابی مورد استهاده قرار میگیرد .از اواسط دههی  1990با ایجاد مخزو ساوخت کامپوزیات بارای
وسایل پرتاب ،زمینهی مطالعات تشخیص خرابی مربوط به مواد کامپوزیت نیز فراهم شد.
 SHMدر سازههای بزرگ مانند پلها برای سالها مورد مطالعه قرار گرفته است اما این کاربرد در بیشتر موارد از
فاز تحقیقاتی فراتر نرفته است زیرا اندازه فیزیکی این سازهها چالشهای بسیاری را برای  SHMایجاد کرده است .در
این مورد انگیزه اولیه استهاده از این سیستم جلوگیری از کاهش مرر سازه و ایرنی است .مطالعات اساتهاده از ایان
سیستم در پلها از سال  1980آغاز شده است.
سیستم  SHMدر مورد ساختراوهای بلند مرتبه و آسراو خراشها از اهریت بیشتری نسبت به ساختراوهاای
کوتاهتر برخوردار است زیرا آسیبهای این نوع سازهها خطرات جانی ،مالی و اقتصادی قابل توجهی برای جواماع در
پی دارد .این سازهها متشکل از اجزا متعددی در تعداد زیاد هرانند ساتووهاا ،تیرهاا ،دالهاا و ...هساتند .بناابراین
روشهای  SHMبرای هریک از این اجزا بصورت جداگانه ارائه شده است و در نهایت استراتژی  SHMبرای نظاارت
بر کل ساختراو با در نظر گرفتن سیستم سنسورهای کاهش یافته و محدود شده باه اجازاء بحرانای و حسااستار
سیستم مانند ستووها و هستهها مخصوصاً در طبقات پایین تر و تیرهای تحت بارهای دینامیکی و استاتیکی بزرگتر
شکل میگیرد .در این موارد ترکیبی از نظارت استاتیکی و دینامیکی سازه توصیه شده است.
هرچنین بناهای تاریخی نیز با توجه به نقش مهری که در تاریخ جامعه دارند و به دلیل سن سازه ،زیبااییهاای
معراری ،دالیل مذهبی و وقایع تاریخی مورد توجه هستند ،از جرله مواردی هستند کاه اجارای سیساتم  SHMدر
آنها اهریت ویژهای دارد .در این موارد نیز آسیب سازه میتواند منجر به از دست رفتن کل سازه شود که ماالوه بار
مسائل ایرنی و اقتصادی میتواند آسیبهای برگشت ناپذیری بر فرهنگ و تاریخ جوامع نیز بگذارد .استراتژی کلای

- shuttle modal inspection system

1
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برای نظارت بر بناهای تاریخی وجود ندارد زیرا این سازهها میتوانند از هر ناومی :سااختراو ،کلیساا ،مساجد ،پال،
موزه ،تونل و نظایر آنها باشد .اما میتواو از سیستمهای  SHMموجود در هر نوع برای نظارت بر آنها استهاده کرد.
فرآیند پایش سالمت هرچنین در سازهها ی مورد استهاده در صانایع مختلاف نظیار خطاوط لولاه نهات و گااز،
سازههای نیروگاهی ،توربینهای بادی و  ...نیز بکار گرفته شده است.

 -3-1پيشينه و انگيزههاي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
بدلیل نیاز حیاتی بخشهای مختلف جوامع به انرژی بر  ،صنعت بر در کلیه کشورها دارای اهریت استراتژیک
بوده و قطع یا اخالل در خدمت رسانی آو (بخصوص در بخشهای تولید و انتقاال کاه دارای مقیااس تأثیرگاذاری
بزرگی هستند) میتواند منجر به پی آمدهای وخیم اقتصادی ،اجتراامی و سیاسای گاردد .از ایانرو حهاظ اجازای
مختلف شبکه بر در شرایط کارکرد خود ،دارای اهریت قابل مالحظه ای میباشد .مبحث پایش سالمت در سازهها
کامالً در راستای هدف فو است .در مورد تجهیزات شبکه بر (مانند توربینها ،ژنراتورها ،پایپینگ ،ترانسهاا و )...
روند پایش سالمت که از آو در ادبیات فنی به پایش وضاعیت ( 1)CMتعبیار مایگاردد ،متاداول باوده و اساتهاده
میشود .اما در مورد سازههای موجود در بخشهای مختلف صنعت بر  ،بحث پایش سالمت مانند سازههای موجود
در سایر بخشها ی صنعتی و کاربردی ،نسبتاً جواو بوده و بیشتر در حوزه های تحقیقاتی به آو پرداخته شده است.
در میاو انواع سازههای موجود در صنعت بر  ،سدها (نیروگاههای بر آبی) ،توربینهاای باادی و نیروگااههاای
هستهای از بخش تولید و دکلهای انتقال بر از بخش انتقال ،بیشترین حجم فعالیتهای تحقیقااتی و اجرایای در
زمینه پایش سالمت در دنیا را به خود اختصاص دادهاند که در ادامه این بخاش ،نراایی از وضاعیت و فعالیاتهاای
انجام شده در این خصوص ،ارائه شده است.

 -1-3-1پايش سالمت سازه در نيروگاههاي هستهاي

- Condition Monitoring

1

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :1تدوين مباني سند

20
ويرايش اول،مرداد 1393

نیروگاههای هستهای یکی از منابع مهم تولید بر در بسیاری از کشورهای جهاو میباشند که بدلیل هزینههای
باالی احداث و بهرهبرداری و هرچنین پتانسیل باالی خطرزایی آنها برای محایط زیسات (باه لحااخ آلاودگیهاای
رادیواکتیو) از حساسیت باالیی برخوردار میباشند .در حدود  440نیروگاه هستهای در دنیا مار حاال تولیاد انارژی
میباشند که در این میاو 104 ،مدد در آمریکا هستند .مرر متوسط این نیروگاهها حدود  20سال است و مرر مهید
بهرهبرداری آنها نیز حدود  30الی  40سال بوده و تالش میشود تا به  40الی  60سال افزایش یابد .برای اطریناو از
صحت مرلکرد و حهظ پیوستگی کارکرد این نیروگاهها ،دستورالعرلهای ساختگیراناه ای در دنیاا تادوین شاده و
الزماالجرا میباشند که مرده آنها توسط مؤسساتی نظیر آژانس بینالرللی انرژی اتری ( )IEEAو انجرن مهندسای
مکانیک آمریکا ( )ASMEتهیه شدهاند .بخش امظم دستورالعرلهای بهرهبرداری و نگهداری از نیروگاههای هستهای
شامل انواع روشهای بازرسی و ارزیابیهای غیرمخرب ( )NDE1میباشد .در آمریکاا در حادود  60الای  70درصاد
هزینه کلی تولید انرژی از نیروگاههای هستهای ،شامل هزینههای بهرهبرداری و نگهداری میشود .این هزیناههاا در
سایر کشورهای دنیا دارای پیچیدگی و پراکندگی بیشتری میباشد ]32[ .و []33
در سالهای اخیر بنا به دالیل بسیاری از جرله نیاز به افزایش قابلیت اطریناو مرلکرد نیروگاه ،وجود خطاهاای
انسانی در ارزیابی مشکالت ،مدم دسترسی مناسب به هره اجزا جهت بازرسی و ارزیابی ،نیاز به قطع کارکرد هنگاام
مرلیات بازرسی و ارزیابی ،افزایش مرر مهید بهرهبرداری ،رشد هزیناههاای بازرسای و نگهاداری و وقاوع مشاکالت
پیشبینی نشده با افزایش مرر نیروگاه ،مدم انطبا مناسب و خطی میاو دورههای بازرسی با روند رشد آسیبهاا و
موارد نظیر ،ترایل به استهاده از روشهای مدرو و سیستراتیک ارزیابی وضعیت اجزای مختلاف نیروگااه باه جاای
روشهای موجود ارزیابیهای غیرمخرب ( ،)NDEایجاد شده و در حال گسترش است .در این میاو ،در نظر است که
استهاده از روشهای مختلف پایش سالمت آنالین و پیشبینی خرابیها باه تادری  ،جاایگزین روشهاای سانتی و
متداول ارزیابیهای غیرمخرب شوند .این موضوع بخصوص در مورد نسلهای جدیدتر نیروگااههاای هساتهای حاائز
اهریت بیشتری است .نیروگاههای جدیدتر با هدف بازدهی بیشتر و هزینه نگهاداری کرتار و نیااز کرتار باه قطاع

- Non Distructive Evaluation

1
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سرویسدهی در هنگام بازرسیها و تعریرات دوره ای ،طراحی و ساخته میشوند .لزوم کاارکرد ایان نیروگااههاا در
دماها ی باالتر (نسبت به موارد موجود) و استهاده از مصالح نوین در آنها ،موجب افزایش احترال بروز انواع خرابای و
زوالهای 1جدید و ناشناخته در اجزای آنها شده و ضرورت استهاده از سامانه های مادرو تشاخیص 2و پایشبینای

3

خرابی که مبتنی بر تکنولوژیهای پایش آنالین باشند را روشن میسازد .بر این اساس و با توجه باه ناکاافی باودو
دستورالعرلهای موجود در زمینه بازرسی و نگهداری نیروگاههای متعارف برای نسلهای جدید ،تالشهای وسایعی
در آمریکا برای جایگزینی روشهای پایش آنالین در بخشهای مختلف (تجهیزات ،سازهها و  )...با روشهای متداول
 NDEصورت گرفته است .بررسیهای انجام شده ،نشاو دهنده مزایای قابل توجه این جایگزینی ،شامل افزایش کلی
ایرنی ،افزایش مرر مهید بهرهبرداری ،کاهش قطع سرویسهای ناگهانی و پایشبینای نشاده ،کااهش هزیناههاای
نگهداری و بازرسی و بطورکلی بهبود اقتصاد نیروگاه ،امکاو برنامهریزی بهینه بارای تعریارات ،مادم نیااز باه قطاع
سرویسدهی حین بازرسیهای دورهای ،افزایش کلی آگاهی و تسلط مداوم اپراتورها نسبت به بخاشهاای مختلاف
نیروگاه ،میباشد 32[ .و ]33
هم اکنوو در آمریکا ،حرکت از رویکرد بازرسای دورهای باه پاایش آنالیان در ساازههاا و تجهیازات موجاود در
نیروگاههای هستهای بخصوص در مورد نسلهای جدید آغاز شده و در حاال پیشارفت و گساترش در حاوزه هاای
تحقیقاتی و اجرایی است .تحقق این حرکت نیازمند تحقق مواردی از قبیل پیشرفت در تکنولوژی سنساورها ،درک
بهتر در مورد نحوه انجام اندازهگیریها در اجزای نیروگاه ،پیشرفت در جرعآوری و پردازش دادهها ،تدوین روشها و
الگوریتمهای ارزیابی و تشخیص و پیشبینی خرابی و فرسودگی در اجزای مختلف میباشد ]32[ .و []35
استهاده از سیستم پایش آنالین در بخشهایی از نیروگاههای هستهای (شامل سازه رآکتور) ،بصاورت محادود و
پایلوت و با کارکرد مردتاً تحقیقاتی ،در برخی از کشورها در دنیا (مانند آمریکاا ،انگلساتاو ،ایتالیاا ،کاناادا و ژاپان)

- Degradation

1

- Diagnosis

2

- Prognosis

3
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صورت گرفته که نرونه هایی از آنها در مراجاع [ ]35و [ ]37ارائاه شادهاناد .در گازارش مرجاع [ ]36نیاز برناماه
تحقیقاتی دپارتراو انرژی آمریکا ( )DOEبرای اجرا و استهاده از سیستم آنالین پایش سالمت در بخشهای سازهای
رآکتور  Savannah River Siteتا سال ( 2016در یک دوره  5ساله) ،ارائه شده است .سرمایهگذاری انجام شده برای
انجام تحقیقات مذکور در دوره  5ساله ( 2011الی  )2016مطابق جدول زیر حدوداً برابر  27میلیوو دالر میباشد.

جدول  :2-1برنامه كلي زماني و هزينه براي تحقيقات آزمايشگاهي پيادهسازي سيستم پايش آنالين در اجزاي سازهاي رآكتورهاي
نيروگاه هستهاي []36

آژانس بینالرللی انرژی اتری در سندی که در سال  2007منتشر کرده ،لزوم امرال سیستم نگهداری بر اسااس
شرایط ( )CBMدر نیروگاههای هستهای را منواو نروده و استراتژیهای مورد نیاز برای نیل به ایان هادف را ارائاه
نروده که در میاو آنها ،پایش وضعیت آنالین ( )CMبرای تجهیزات و پایش سالمت آنالین ( )SHMبرای سازهها نیز
مشاهده میگردد]50[ .

 -2-3-1پايش سالمت سازه در نيروگاههاي برق آبي (سدها)
سدها از جرله زیر ساختهای مهم مررانی هستند که اهریت ویژهای دارند زیرا شکست این ساازههاا مایتواناد
مواقب بسیاری از جرله خسارت مالی و جانی ،جنبههای اجترامی و اقتصادی و آسیبهای اکولوژیک در پی داشاته
باشد .بنابراین برای نظارت بر سدها در بیشتر کشورها آیین نامههایی ارائه شده است .سدها سازههاایی هساتند کاه
هم اکنوو به خوبی نظارت و پایش میشوند .برای نظارت بر سدها در بیشتر کشورها آیین نامههایی ارائه شده است
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که با در نظر گرفتن مواقبی که شکست سد میتواند داشته باشد از جرله خسارت مالی و جانی ،جنبههای اجترامی
و اقتصادی و آسیبهای اکولوژیک ،این موضوع قابل درک است.
پایش سالمت آنالین در سدها زیرمجرومه برنامه بزرگتری است که در حالت کلی ،سیستم ایرنی سد 1نام دارد.
سیستم ایرنی سد مشترل بر گزارههای متعددی نظیر بازرسی و ارزیابیهای ایرنی جهت تعیین وضعیت ساالمت و
ایرنی سد و امالم هشدار در شرایط اضطراری میباشد .اولین دستورالعرل ملی در زمیناه بازرسای سادها در ساال
 1972به دنبال خرابی سد  Buffalo Creekدر آمریکا که منجر به مرگ  125نهر شد ،تدوین گردید .در ساالهاای
 1978الی  1980پس از خرابی سدهای  Tetonدر سال ( 1976با یک میلیوو دالر زیاو ماالی و مارگ  14نهار) و
 Kelly Bamesدر سال ( 1977با مرگ  39نهر) دستورالعرلها و راهنراهای ایرنی سدها بازنگری و تکریل شادند.
پس از آو نیز به مرور با پیشرفت روشهای بازرسی و پایش ،برنامه ها و دستورالعرلهای ایرنی سدها تکریل و باه
روز شده و تحت قالب کلی برنامه ملی ایرنی سد 2مورد بهرهبرداری و اجرا قرار گرفتند .برنامه های ایرنی سدها در
سایر کشورهای جهاو نیز به هرین ترتیب تدوین شده و اجرا می گردند .در ایراو نیز مبحاث ایرنای سادها تحات
منواو راهنرای ارزیابی ایرنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازههای وابسته توساط معاونات آبهاای وزارت نیارو
تهیه و تدوین شده است .در راهنرای مذکور ،نکاات و الزامااتی در خصاوص پاایش سادها باا اساتهاده از ابزارهاای
اندازهگیری ارائه شده است .البته منواو پایش سد در راهنرای مذکور بیشتر ناهر به ارزیابیهای غیرمخرب ()NDE
بوده و اندازهگیریهای پیوسته و آنالین پارامترها ،بصورت مجزا منواو نشده است.
پایش سد مالوه بر بازرسیهای چشاری دورهای ،باا اساتهاده از ابزارهاای مختلهای نظیار  ،GPSلارزه نگارهاا و
سنسورهای مختلف کرنش و تغییرمکاو صورت میگیرد .استراتژیهای نظارت سدها در طول قرو بیستم مردتاً بار
اساس استهاده از دستگاههای اندازهگیری معرولی توسعه یافته بودند .بنابراین استراتژیهای نظارت براساس استهاده
از تکنولوژیهای فیبر نوری مشابه حاالت سنتی آنها است .سنسورهای فیبرنوری مایتوانناد جاایگزین سنساورهای

- Dam Safety System

1

- National Dam Safety Program

2
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فاز  :1تدوين مباني سند

گسسته قدیریشوند .که مزایایی از جرله مدم حساسیت به شارایط ساخت زیسات محیطای (خاوردگی ،رطوبات،
میداوهای الکترومغناطیس و  )...دقت ،ثبات و مرلکرد دراز مدت را در پی خواهد داشت.
از آنجایی که سدها سازههای بزرگی هستند استهاده از تکنولوژیهای گسترده فیبار ناوری امکاناات جدیادی را
برای نظارت بر کرنش ،دما و نشست فراهم میکند .یک سنسور توزیع شاده اجاازه نظاارت بار محادوده بزرگای را
میدهد که با استهاده از سنسورهای قدیری مرکن نبوده است .مالوه براین تکنولوژی توزیع سنسورها (فیبر ناوری)
نظارت کلی سدها و امضای سازهای سد را فراهم میسازد.
به لحاخ ساختاری سدها به سه دسته تقسیم میشوند :سد قوسی ،سدهای وزنی و دایکها ،امروزه تکنولوژیهای
فیبر نوری را نریتواو بطور کامل جایگزین تکنولوژیهای معرولی کرد.
مقطعی از سدهای نرونه به هرراه سنسورهای نصب شده بر آو در اشکال زیر نشاو داده شدهاند]2[ .

شكل  :2-1نماي شماتيك شبكه سنسورهاي فيبر نوري نصب شده در مقطع عرضي سد وزني
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شكل  :3-1نماي شماتيك شبكه سنسورهاي فيبر نوري نصب شده در مقطع عرضي سد قوسي بتني

 -3-3-1پايش سالمت سازه در توربينهاي بادي
انرژی باد به منواو نومی از انرژیهای امن ،ارزاو و پاک ،یکی از منابع انرژیهای نو است که به سرمت در حاال
رشد است .طبق امالم انجرن جهانی انرژی باد ،سیستمهای انرژی بادی امروزه برای تولید بر در  83کشور جهااو
استهاده میشوند که  52کشور از آنها هرفیت کلی تولید نیرو را در سال  2010افزایش دادهاند .بطور کلای هرفیات
جهانی تولید بر با این روش به پتانسیلی حدود  196630MWدر سال  2010رسیده است و تخرین زده شده که
در سال  2015این هرفیت به  600000MWو در سال  2020به  1500000 MWبرسد.
مالحظات کلیدی هنگام نصب توربینهای بادی ،در دسترس بودو ،قابل اطریناو بودو و مهیاد باودو آنهاسات.
اصلیترین انگیزه نصب سیستمهای  SHMاطریناو از سالمت بلند مدت و مرلکرد موثر توربینهای بادی است .باه
هر دو این اهداف میتواو با نظارت سیستراتیک بر شرایط امضای سازهای و یا اجازاء مکاانیکی باا در نظار گارفتن
پتانسیل خرابیها و آسیبها دست یافت .امروزه استهاده از سیستم  SHMدر مورد توربینهای بادی در بسایاری از
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کشورهای صنعتی روا دارد و کاربردی مرلی و تجاری پیدا کرده است .البته شاایاو ذکار اسات کاه فعالیاتهاای
تحقیقاتی نیز در دانشگاهها و موسسات معتبر مربوطه در جهت تکریل و به روز کردو سیستمهای تجااری  SHMو
استهاده از تکنولوژیهای جدید هرگام با کاربرد تجاری صورت میگیرد .سیستم پایش سالمت سازه در توربینهای
بادی برای اجرایی نظیر پرهها ،بر و فونداسیوو مورد نظر میباشد که در این میاو ،پرههاا دارای اهریات بیشاتری
بوده و سهم بیشتری از فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی را به خود تخصیص داده است.
با پیشرفت تکنولوژی ساخت سنسورها مخصوصاً سنسورهای فیبر نوری پیشبینی میشود که در آیناده نزدیاک
تکنولوژی استهاده از این سنسورها تکنولوژی اصلی برای سیستمهای  SHMشود .در ساایه پیشارفتهاای صانعت
ارتباطات که از اجزاء جایگزین استهاده میکنند ،قیرت این سیستمها رو باه کااهش اسات .از طرفای باا پیشارفت
سیستمها و نرمافزارهای آنالیز و پردازش دادهها سیستمهای  SHMهرواره در جهت پیشرفت و دقت بیشتر هستند.
تکنولوژیهای نوین هرانند نانو تکنولوژی نیز کمکم جایگاه خود را در این صنعت بدست آوردهاند.
محققاو دانشگاه دیویس کالیهرنیا ) ،(UC Davisپروفسور  Ken Lohو  ،Valeria la Saponaraبا اساتهاده از
خواص منحصر به فرد از نانو لولههای کربنی پوشش قوی و چند منظورهای را ساختهاند که میتواو آو را بار روی
هر سطحی اسپری کرد و تغییرات بوجود آمده در سازه را نظارت کرد .از این سنسورها برای نظارت بر سازههاای باا
اهریت نظیر پلها و توربینهای بادی استهاده میشود .این تکنولوژی در ابتدا به صورت پوشش الیه الیاه بار ساازه
اجرا میشد .با توسعه آو امکاو اجرای آو به صورت اسپری بر روی سطوح فراهم شد .این پوشش حساس به کرنش
است به این صورت که اگر کشیده و یا فشرده شود مشخصات الکتریکی آو بسته به اینکه چه مقدار تغییر شکل رخ
میدهد تغییر میکند .نانو لولههای کربنی بر روی سطح موردنظر پاشیده میشود و الکترودهاا باه اطاراف مرزهاای
پوشش متصل میشوند .هدف کلی این پژوهش استخرا روش پایش سالمت سازه  SHMو پیشبینی شکساتهاا،
است که در سازهها ی توربین بادی (پره و بر توربین) کااربرد دارد .هرچناین ایان سیساتم ایان امکااو را فاراهم
میآورد که به اپراتور هشدار اولیهای پیش از شکست سازهای داده شود ]38[ .الی []45

 -4-3-1پايش سالمت سازه در دكلهاي انتقال و توزيع برق
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فعالیت اصلی سیستم انتقال و توزیع بر ( )T&Dرساندو انرژی از تولیدکننده (ژنراتور) به مصرفکنناده اسات.
خطوط هوایی انتقال و توزیع ،دکلهای نگهدارنده آنها ،مقرهها و سایر اجزاء خط تشاکیل یاک سیساتم پیچیاده و
گسترده را میدهند که در برابر انواع خرابیها آسیبپذیر است .سناریوهای متداول خرابی در اجزای خطوط انتقاال
شامل ترک در فونداسیووها ،شکست مقرهها ،خرابی پرچها و پی ها ،فروریزش دکلها و موارد نظیر مایباشاند کاه
مردتاً موجب ایجاد قطع بر و خاموشی محدود 1یا گسترده 2میگردند .موامل متعددی در وقوع خرابی در خطاوط
انتقال مؤثرند که میتواو به خرابیهای زمین ،صائقه ،سیل ،زلزله ،ارتعاشات حاصل از باد (آئولین و گالوپینگ) ،یاخ
زدگی ،فرسودگی( 3با توجه به اینکه بسیاری از دکلهای انتقال در مدت زمانی بیش از مرر طرح خود بهارهبارداری
میشوند ) و موامل انسانی (نقائص اجرایی ،حرالت خرابکارانه ،دزدی اجزای خط و  )...اشاره نرود .مالوه بر خسارات
مالی مستقیم حاصل از خرابی اجزای خطوط ،وقوع خاموشیهای حاصال از آو نیاز مایتواناد منجار باه خساارات
سنگین اقتصادی (و سیاسی و اجترامی در صورت وقوع خاموشیهای گسترده) گردد.
بدلیل گستردگی مکانی خطوط انتقال و احترال صعوبت دسترسی به برخای از قسارتهاای آو بادلیل شارایط
نامسامد محیطی ،بازرسی کلیه دکلهای خطوط انتقال بصورت مسترر و با روشهای سنتی ارزیاابی ،کااری بسایار
مشکل و حتی غیر مرکن است .بر این اساس ،امروزه مبحث پایش سالمت و استهاده از ابزارهاای پاایش آنالیان در
دکلهای انتقال برای تشخیص و پیشبینی وقوع برخی از خرابیها و ارائه هشدارهای الزم جهات مرانعات از وقاوع
خاموشی و قطع بر  ،مطرح شده و فعالیتهای تحقیقاتی قابل توجهی در دنیا در این راستا صورت گرفته است.
پایش سالمت سازه در مورد خطوط و دکلهای انتقال بر تا کنوو ،منحصر به حوزه تحقیقاات باوده و فعالیات
اجرایی قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشده است .مرده متادهای پاایش ساالمت بررسای شاده تاا کناوو در
دکلهای بر مبتنی بر ارتعاشات و یا شبکههای مصبی مصنومی میباشند .با استهاده از تکنیکهای پایش سالمت،

- Outage

1

- Blackout

2

- aging
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میتواو خرابیهایی مانند مبور خیز خط از حد مجاز ،شل شدو یا جدایی پی ها ،تارکهاای ناشای از خساتگی یاا
موامل دیگر ،آسیبهای انسانی نظیر دزدی اجزاء خط و آلودگی مقرهها در خطوط انتقال را تشاخیص داد .از طارف
دیگر ،مبحث تعیین مرر باقیرانده خطوط انتقال با استهاده از تکنولوژی پایش سالمت نیز مطرح باوده و در مرحلاه
اثبات مههومی 1میباشد .مرور نسبتاً کاملی از فعالیتهای تحقیقاتی 2در حوزه پایش سالمت خطوط هاوایی انتقاال
در مرجع [ ]47ارائه شده است .بر اساس بررسی انجام شده ،فعالیتهاای تحقیقااتی در ایان حاوزه از دهاه 1990
میالدی بطور پراکنده آغاز شده و در سالهای پس از  2000میالدی سرمت بیشتری گرفته است .بیشاترین حجام
تحقیقات انجام و منتشر شده (حدود  70درصد) نیز مربوط به سالهای  2010تاکنوو است که نشاو دهنده تازگی
و نو بودو مبحث پایش آنالین سالمت در خطوط انتقال بر میباشد .هرچنین روشها و تکنیکهای ناوینی بارای
پایش سالمت در خطوط و دکلهای انتقال بر با استهاده از سنسورهای فیبر نوری  3FBGارائه شده است]47[ .
مالوه بر دکلهای انتقال ،فعالیتهای تحقیقاتی برای پایش سالمت در پایههای توزیع بر نیاز در دنیاا صاورت
گرفته که نرونه ای از آو درمرجع [ ]48ارائه شده است .در نرونه مورد نظر ،سیستم پایش سالمت بارای تشاخیص
آنالین و از راه دور دزدی اجزاء پایه توزیع ،پیشنهاد و بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است( .شکل زیر) []48

- Proof-of-Concept
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شكل  :4-1سيستم پايش پايه هاي تلسكوپي توزيع و انتقال برق

 -4-1وضعيت و جايگاه فناوري پايش سالمت سازهها در جهان
در این بخش ،سعی شده تا نرایی از وضعیت پایش سالمت انواع سازهها در حوزه هاای تحقیقااتی و اجرایای در
بخشهای مختلف شامل صنعت بر  ،به هرراه کنشگراو مرده درگیر در این موضاوع در کشاورهای مختلاف دنیاا
ترسیم و ارائه گردد.

 -1-4-1فعاليتهاي تحقيقاتي
امروزه پایش سالمت سازهها در بسیاری از کشورهای دنیا نقش مهرای پیادا کارده اسات .سیساتمهاای پاایش
سالمت هم در سازههای قدیری و ساخته شده و هم در سازههای جدید نصب میشوند تا مالوه بر مدیریت نگهداری
و تشخیص خرابی ،اطالمات ذیقیرتی از وضعیت کارکرد و مرلکرد سازه بصاورت آنالیان در اختیاار محققاین قارار
دهند .در این میاو ،بخشهای تحقیقاتی در توسعه و ارائه الگوریتمها و روشهای جدید و کاربردی پاایش ساالمت،
توسعه و ارتقاء سیستمهای اندازهگیری و سنسورها ،توسعه تجهیزات و نارمافزارهاای کااربردی ،یکپارچاه ساازی و
تدوین استانداردها و  ...نقش مهری را ایها مینرایند .امروزه حجم قابال تاوجهی از فعالیاتهاای مارتبط باا پاایش
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سالمت سازهها در دنیا ،مربوط به بخشهای تحقیقاتی بوده و از نتای و خروجیهای پاروژه هاای اجرایای نیاز ،در
بخش تحقیقات استهاده میشود.
بنابر نتای جستجویی که در مرجع [ ]30ارائه شده ،میزاو مقاالت منتشر شده در دنیاا (بار اسااس جساتجو در
پایگاه داده  )Elsevierدر سالهای مختلف از  1999تا  2008بصورت شکل زیر میباشد .نرودار فو نشااو دهناده
رشد قابل توجه فعالیتهای تحقیقاتی در این زمینه در دنیا طی سالهای مذکور میباشد.

شكل  :5-1ميزان مقاالت منتشر شده در زمينه پايش سالمت سازهها در دنيا

هرچنین میزاو سهم کشورهای مختلف دنیا در فعالیتهای تحقیقاتی و تولید ملم در این زمیناه نیاز در شاکل
زیر ارائه شده است .بر این اساس مشخص است که رتبه اول تولید ملم (باا معیاار انتشاار مقالاه) در زمیناه پاایش
سالمت سازه متعلق به کشور آمریکا بوده و کشورهای چین و انگلستاو در ردههای دوم و سوم قرار دارند.
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شكل  10 :6-1كشور اول دنيا در انتشار مقاالت مرتبط با پايش سالمت سازهها

شکل زیر نیز روند رشد انتشار مقاله در زمینه پایش سالمت ساازههاا را طای ساالهاای  1999تاا  2008را در
کشورهای مختلف نشاو میدهد.

شكل  :7-1روند رشد انتشار مقاالت مرتبط با پايش سالمت سازهها در كشورهاي مختلف
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 -1-1-4-1شبكهها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي
مؤسسات تحقیقاتی بسیاری در دنیا مشغول به فعالیت در زمینه مدیریت و تولید تولید ملاوم و تکنولاوژیهاای
مربوط به پایش سالمت سازهها هستند.
یکی از مهرترین مؤسسات بینالرللی فعال در زمینه پایش سالمت سازهها ،مؤسسه  ISHMII1است که بصاورت
غیرانتهامی فعالیت میکند ]16[ .هدف این مؤسسه ،ایجاد توسعه و پیشرفت در درک و کاربرد فرایند پایش سالمت
در سازهها و ایجاد ارتباط میاو محققین و فعاالو و به اشتراک گذاری دانش فنی در زمینه هاای مارتبط (از طریاق
نشر ژورنال تخصصی و برپایی کنهرانسها و کارگاهها) میباشد .مرکز اصلی این مؤسسه در دانشگاه مانیتوبا در کانادا
بوده و دارای امضای ملری از دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از سراسر دنیا و نیز شاعبه ای در ایاراو (در دانشاگاه
صنعتی امیرکبیر) میباشد.
یکی از مراکز تحقیقاتی در آمریکا ،تیم تحقیقاتی  CoE SHMمیباشد که متشکل از افارادی از امضاای هیئات
ملری دانشکدههای مهندسی ملم مواد ،هوافضا ،مرراو ،مکانیک و بر دانشگاه  Penn Stateآمریکا مایباشاد .ایان
مرکز در سال  2007از طارف  Ben Franklin Technology Partnersتاأمین امتباار شاد .چشاماناداز ایان مرکاز
تحقیقاتی گردآوری و هراهنگی بین افراد فعال در زمینه پایش سالمت سازهها در صنعت ،محیط آکادمیک و دولت
به منظور پیشرفت و توسعه در تحقیقات و تکنولوژی پایش سالمت میباشاد .از مأموریاتهاای ایان مرکاز توساعه
 SHMبه منظور افزایش امنیت مرومی ،کاهش هزینه تعریر و نگهداری ،افزایش آمادگی و هرچنین فاراهم نراودو
بستری برای تبادل تحقیقات و تکنولوژی بین محیط آکادمی ،صنعت و دولت میباشد.]51[ ،
یکی دیگر از مؤسسات مرتبط با پایش سالمت سازهها که فعالترین شبکه در این زمینه در اروپا است ،شابکه ای
موسوم به  SAMCO2میباشد ]17[ .شبکه  SAMCOدر خالل ساالهاای  2001الای  2006باه مارور تشاکیل و
تکریل شده و اکنوو دارای حدود  85مضو از  25کشور مختلف جهاو بوده و باا  ISHMIIنیاز مارتبط اسات .ایان

- International Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure.

1

- Structural Assessment, Monitoring and Control.
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شبکه ارتباط میاو شرکتهای ساخت و ساز ،مدیراو و مالکاو سازهها ،خبرگاو صنعت پایش ،مؤسسات تحقیقااتی،
مقامات محلی و دولتها و سایر بخشهای مرتبط با پایش سالمت سازهها را در کل اروپا برقرار میکند .این شابکه،
تبادل و انتقال دانش فنی و تکنولوژی در زمینه ارزیابی ،پایش و کنترل هوشارند ساازههاا را پشاتیبانی مایکناد.
فعالیتهای غالب این شبکه در مورد پایش سازههای پلها ،ساختراوها ،نیروگاهها و ساختراوهاای صانعتی تحات
شرایط محیطی مختلف بوده و ترامی کنشگراو مرتبط از محققین و خبرگاو تا استهادهکنندگاو نهایی و مالکااو را
پوشش میدهد .این شبکه در زمینه مدیریت تکنولوژی و تهیه برنامههای استراتژیک پایش سالمت سازهها نیز فعال
است .هرچنین این شبکه برنامههای دورهای در راستای ارائه آموزش و انتقال دانش به بخشهای مختلف مرتبط باا
پایش سالمت را ارائه میدهد.
یک شبکه بینالرللی دیگر در زمینه پایش سالمت ساازههاا کاه در ساال  2007بصاورت یاک پاروژه مشاترک
(کنسرسیوم) با هدف ارائه نوآوریها در پایش سالمت (بخصاوص در تکنولاوژیهاای انادازهگیاری و سنساورها) در
انگلستاو ایجاد گردید ،شبکه موسوم به  CEASA1میباشد.
مؤسسات ملری گوناگونی نیز در مناطق مختلف دنیا به فعالیت در زمینه تحقیق و توساعه سیساتمهاای پاایش
سالمت و ارزیابی و بازرسی سالمت سازهها (ارزیابیهای غیرمخرب) مشغول میباشند که به مناواو نروناههاایی در
اروپا میتواو به مؤسسات ملری  EMPAدر سوئیس BAM ،در آلراو LCPC ،در فرانسه اشاره نرود.
 -2-1-4-1دانشگاهها و مراكز آموزشي
حجم قابل توجهی از مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه پایش سالمت سازهها در دنیا ،در دانشاگاههاا و
مؤسسات وابسته به آنها انجام میشود .یکی از مهرترین و فعالترین مراکز تحقیقااتی دانشاگاهی در ایان زمیناه در
اروپا ،مرکز پایش سازه  SFB 477در دانشگاه  Braunschweigدر آلراو است ]18[ .در این مرکز تحقیقاتی روشها
و متدهای نوین برای پایش سالمت و ارزیابی کارکرد انواع سازههای مهندسی بررسی و تدوین میگردد .ایان مرکاز
دارای دانشرندانی در زمینههای مختلف ملری نظیر مهندسی سازه و سایویل ،نقشاه بارداری ،مهندسای مکانیاک،
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مهندسی بر و مهندسی شیری میباشد .زمینههای تحقیقاتی کالو در این مرکاز شاامل چهاار دساته روشهاا و
راهبردها ،مدلهای سازگار پایش ،سیستمهای اندازهگیری و تستهای مرلی روی سازهها میباشند.
یکی دیگر از مراکز مهم تحقیقاتی در زمینه پایش سالمت سازهها در مرکز مهندسی ارتعاشات 2دانشاگاه شاهیلد
انگلستاو قرار دارد ]19[ .این مرکز بطور خاص بر روی پایش سالمت پلها (بخصوص پلهای معلق) فعالیت کرده و
با نصب ابزارهای اندازهگیری روی پلها و استهاده از سیساتمهاای ناوین پاایش و فنااوری اطالماات (نظیار Data

 ،)Miningبه تولید و ارائه دانش و اطالمات در این زمینه میپردازد.
در مورد پایش سالمت پلهای کابلی پیاده رو ،فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاه پلی تکنیاک تاورین در ایتالیاا
انجام میشود .هرچنین دانشگاه جنوا در ایتالیا نیز فعالیاتهاای تحقیقااتی خااص در ماورد ساازههاای دریاایی و
بندرگاهها انجام میدهد .در مورد این سازهها ،تأثیر مو ها بر پایداری آنها با استهاده از سیستمهای مبتنی بار GPS

مورد پایش و بررسی قرار میگیرد.
در اسکاندیناوی نیز فعالیتهای تحقیقاتی در مورد پایش ساالمت ساازههاا (بطاور خااص در ماورد پالهاا) در
دانشگاههایی نظیر انستیتو تکنولوژی سلطنتی در استکهلم سوئد ،3دانشگاه فنی دانرارک 4و دانشگاه فنای لولیاا 5در
سوئد انجام میگیرد.
 -3-1-4-1كنفرانسها و كارگاههاي تخصصي
شبکههای ارتباطی ،مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهها با برگزاری دوره ای کنهارانسهاا و کارگااههاای تخصصای،
دستاوردها و یافته های خود را معرفی و ارائه می نرایند .کنهرانسهای متعددی در دنیا باا موضاوع پاایش ساالمت
سازهها برگزار میگردد که نرونههایی از مهرترین آنها به شرح زیر میباشند:

- Consortium of Excellence in Advanced Sensors and their Applications.
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- Vibration Engineering Section
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)- Royal Institute of Technology (KTH
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- Denmark Technical Univercity
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- Lulea University of Technology
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 European Workshop on Structural Health Monitoring (EWSHM) کارگاه دوساالنه کاه در ساال
 2002در فرانسه شروع به کار نرود و تا کنوو ادامه دارد .در این کارگاه موضوماتی نظیر تشخیص خرابی،
پردازش سیگنالها ،توسعه سنسورها ،تکنیکهای آنالیز دادهها ،مطالعات آزمایشگاهی و  ...مطرح میشود.
 European Conference on Non-destructive Testing (ECNDT) کنهرانس چهار ساالنه که در ساال
 1978در آلراو شروع به کار نرود و در زمینه های ارزیابیهای غیرمخارب و پاایش ساالمت ساازههاا و
تکنیکهای مختلف آنها فعالیت میکند.
 نشستهای تخصصی ساالنه توسط انجرن آلراانی تحلیال آزمایشاگاهی تانش ( )GESA1کاه در زمیناه
ابزارها و تکنولوژیهای اندازهگیری تنشها بصورت ازمایشگاهی برگزار میشود.
 کنهرانسهای ساالنه  CSHMکه در نقاط مختلف دنیا توسط شبکه  ISHMIIدر موضومات مختلف پایش
2

سالمت سازهها برگزار میگردد.

 World Conference on Structural Contron and Monitoring (WCSCM) کنهارانس جهاانی در
زمینه های مختلف مرتبط با کنترل هوشرند و پایش سالمت سازهها که در اروپا برگزار میگردد.
 Annual Symposium on Smart Structures and Materials کنهارانس سااالنه کاه از ساال  1997در
آمریکا آغاز شده و توسط مؤسسه  SPIE3برگزار میگردد.
 the International Workshop on Structural Health Monitoring has کارگاه دوسااالنه کاه از ساال
 1997در دانشگاه استنهورد آمریکا آغاز شده است.
 European Conferences on Smart Structures & Materials کنهرانس دوساالنه اروپاایی کاه از ساال
 1992آغاز شده است.

- German Association for Experimental Stress Analysis.

1

- International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructures

2

- Society of Optical Engineering

3
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 تشخیص خرابی، کنهرانس جهانی در زمینه پایش سالمتWorld Conference on Structural Control 
. آغاز شده و هر چهار سال یکبار برگزار میشود1998  از سال،و کنترل هوشرند سازهها
International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management 

 برگزار شده و به موضوماتی نظیرMPET1 ( کنهرانس ساالنه بینالرللی که توسط مؤسسهCOMADEM)
 ارزیاابیهاای، تکنولوژیهای پایشبینای خرابای، پایش سالمت، مکانیزمهای خرابی،تکنولوژی سنسورها
.غیرمحرب و موارد مشابه می پردازد
the First International Workshop on Structural Health Monitoring of Innovative Structures 

. آغاز گردیدISIS2  در مانیتوبای کانادا توسط مؤسسه2002 که در سال
 ژورنالها و مجالت علمي-4-1-4-1
ژورنالها و مجالت ملری متعددی در دنیا وجود دارند که بطور خااص نتاای حاصال از تحقیقاات محققاین در
 فهرستی از مهرترین ژورنالهای تخصصی پایش. منتشر مینرایند،زمینه پایش سالمت و کنترل هوشرند سازهها را
:سالمت سازهها به شرح زیر میباشد
 Journal of Civil Structural Health Monitoring (JCSHM) (http://www.ishmii.org/jcshm)
 Structural Health Monitoring - An International Journal (http://shm.sagepub.com/)
 Structural Control and Health Monitoring
 Structural Durability and Health Monitoring
 Journal of Intelligent Material Systems and Structures
 The Smart Materials and Structures Journal
 (http://www.iop.org/Journals/sm)
 Shock and Vibration Digest
 Mechanical Systems and Signal Processing (http://www.academicpress.com/mssp)
 ASME Journal of Vibration and Acoustics
 (www.asme.org)

1

- Society for Machinery Failure PreventionTechnology

2

- Intelligent Sensing for Innovative Structures
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فاز  :1تدوين مباني سند

 Earthquake Engineering and Structural Dynamics
) (http://www.interscience.wiley.com
 Sound and Vibration
) (http://www.sandvmag.com
 P/PM Technology
) (http://www.ppmtech.com
 Test Engineering & Management
 An International Journal of Structural Health Monitoring

مااالوه باار مااوارد فااو  ،در ژورنااالهااای مرااومی ماارتبط بااا مهندساای پاال ،دینامیااک سااازههااا ،کنتاارل
سازهها و  ...نیز بعضاً مقاالتی در زمینه های مرتبط با پایش ساالمت ،تشاخیص خرابای ،شناساایی سیساتمهاا و ...
منتشر می گردند.

 -2-4-1فعاليتهاي اجرايي
هرانطور که در بخشهای قبل منواو شد ،نرونههای بسیاری از انواع سازهها در دنیا را میتواو یافت که در آنهاا
از سیستمها ی پایش سالمت در سطوح مختلف و با مقاصد و اهداف گوناگوو استهاده شده باشد .بدلیل جواو باودو
نسبی تکنولوژی پایش سالمت در دنیا ،در اغلب موارد مرلی اجرا شده در سازههای مختلف ،اهداف تحقیقااتی نیاز
مورد نظر بوده است .بدلیل تنوع روشها و رویکردهای پایش از یک طرف و منحصر بهرد بودو هر نوع سازه از لحاخ
رفتار و مودهای خرابی از سوی دیگر ،فرآیند پایش سالمت برای هر تیپ سازه یک پروژه منحصر بهرد با مشخصاات
و ویژگیهای خاص خود است .بعبارت دیگر ارائه یک بسته مشخص و فیکس به منواو پایش سالمت که برای اناواع
سازهها استهاده شود ،مرکن نبوده و هر تیپ سازه ای دارای راه حل و فرآیند پایش سالمت مختص خود میباشد.
استانداردهای مرتبط با پایش سالمت سازهها در دنیا
یکی از مسائل و مشکالت کلیدی و اصلی بر سر راه اجرایی شدو و روا اساتهاده از سیساتم پاایش ساالمت در
سازهها ،فقداو استانداردها و راهنراهای جامع و قابل استهاده برای جامعه مهندسی در این زمینه ،میباشد .هرانطور
که در بخشها ی قبل منواو گردید ،جزئیات فرآیند پایش سالمت برای هر سازه بخصوص ،منحصر بهرد بوده و تنها
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برای هراو سازه قابل استهاده است .بدین دلیل ،استاندارد کردو این فرآیند برای تیپهای ساازهای مختلاف دارای
چالشهای متعددی بوده و نریتواو روند استانداردی با جزئیات کامل برای ترام سازهها تدوین نرود .با ایان وجاود
تالشهایی در زمینه استاندارد کردو فرآیند پایش سالمت سازهها در دنیا صورت گرفته و منجر به تدوین راهنراها و
استانداردهایی شده که مروماً به مسائل کلی در این زمینه پرداختهاند .نرونههایی از این استنانداردها در بخاش -2
 3-1-3این گزارش ارائه شدهاند.
 -1-2-4-1شركتهاي مرتبط با پايش سالمت سازهها در دنيا
تعداد بیشراری از شرکتها و کرپانیهای مهندسی در دنیا وجود دارند که در زمینه ارائه خدمات پایش سالمت
سازهها فعالیت میکنند .برخی از شرکتهای مذکور کل فرآیند پایش سالمت را (از طراحی تا تهسیر دادهها) بارای
سازه مورد نظر بصورت کامل ارائه نروده و برخی دیگر ،خدمات مربوط به بخشهایی از فرآیند پایش سالمت (مااال
ارائه و نصب سیستمهای اندازهگیری پاسخها) را شامل میشوند.
به منواو نرونه دو شرکت بزرگ در اروپا که خدمات پایش سالمت را بصورت کامال بارای اناواع ساازههاا ارائاه
میکنند ،شرکتهای  COWI A/Sدر دانرارک [ ]20و  FUTURTECدر فنالند [ ]21میباشند.
یکی از شرکتها ی بسیار معروف و معتبر در زمینه پاایش ساالمت کاه بطاور خااص در زمیناه ارائاه ابزارهاای
اندازهگیری (سنسورها به هرراه متعلقاتشاو) در کل دنیا فعال اسات ،شارکت  ]22[ SMARTEC SAدر ساوئیس
میباشد که تکنولوژی سنسورهای گسترده فیبر نوری را ارائه میکند .این شرکت هرچنین در بسیاری از پروژه های
تحقیقاتی انجام شده در دنیا در زمینه پایش سالمت سازهها هرکاری داشته و گسترش شبکه کارکرد آو در حادود
 20کشور را شامل میشود.
شرکت دیگری که در زمینه تکنولوژی سنسورهای فیبرنوری در صنایع هوافضا ،نهت ،معدو و مرراو فعال است،
شرکت بلژیکی  FOS&Sمیباشد که دارای شعباتی در بلژیک و هنگ کنگ میباشد]23[ .
هرچناین شارکتهاای  GESOدر آلرااو و  Omnisens SAدر ساوئیس نیاز در زمیناه ارائاه تکنولاوژیهاای
اندازهگیری و سنسورهای فیبر نوری دما و کرنش در صنعت و سازهها فعالیت میکنند 24[ .و ]25
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شرکتهای بزرگ در سطح باینالرللای وجاود دارناد کاه باه طاور تخصصای در حاوزه  SHMو کااربرد آو در
توربینهای بادی فعالیت میکنند .به منواو نرونهای از این شرکتها میتواو به  RE Power Systemsاشاره نراود.
تکنولوژی در سطح جهانی با کارایی باال ،هرراه با مجرومه گستردهای از توربینهای بادی تحت نظارت در محادوده
قدرت  1/8الی  6/5مگاوات RE power ،را به یکی از برندهای بینالرللی در این سیستم تبدیل کرده است .یکای از
شعارهای این شرکت ارائه سیستمهای اقتصادی و موثر برای نظارت بر ساالمت اسات کاه از قابال اطرینااو باودو
توربین بادی در مرر آو اطرینااو حاصال مایکنناد .سیساتم  SCADA1ایان شارکت مادیریت ابتادا تاا انتهاای
توربینهای بادی را فراهم میکند .هرچنین این کرپانی با اساتهاده از سیساتم  SCADAخاود نظاارت پیوساته و
کنتاارل پهنااههااای بااادی را تضاارین ماایکنااد .باارای کسااب اطالمااات بیشااتر ماایتااواو بااه سااایت RE power

( )www.repower.deمراجعه کرد.
 -2-2-4-1نمونههايي از پروژه هاي اجرا شده در دنيا
هرانطور که در بخشهای قبل منواو شد ،سازههای قابل توجهی در دنیا وجود دارند که در آنها سیساتم پاایش
سالمت در سطوح مختلف و با اهداف مختلف نصب شده و مورد استهاده قرار گرفته است .تقریباً میتواو گهات کاه
در ترامی سازهها ی مذکور ،اهداف تحقیقاتی نیز در استهاده از سیستم پایش سالمت مورد نظر بوده اسات .مجادداً
یادآور میشود که نصب و بهرهبرداری از سیستم پایش سالمت در هر سازه خاص ،یک پروژه منحصر بهرد میباشد.
در میاو انواع سازههایی که در دنیا مورد پایش قرار گرفته اند ،پلها دارای بیشترین فراوانی میباشاند .در اداماه
نرونههایی از شاخص ترین سازههایی در دنیا که سیستم پایش سالمت در آنها نصب و اساتهاده شاده ،باه تهکیاک
کشورهای مختلف معرفی و ارائه شده است:
آمریکا:
 I40 Bridge
 Huey B. Long Bridge

Supervisory Control and Data Acquisition system

1
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 Asset Management of the Burlington County Bridge Commission Toll Bridges

:ژاپن
 Annex of Shimizu Institute of Technology
 Hyaku-Nen Kan
 Kamikazue Viaduct
 Wind Tunnel Testing Laboratory

:چین
 Ting Kau Bridge
 Tsing Ma Bridge

:آلراو
 ESK551 Bridge
 Herrenbrücke Bridge
 Highway Bridge BW91
 Lehrter Bahnhof
 Putlitz Bridge
 Westend Bridge
 Zittau Viaduct

:انگلستاو
 Huntingdon Railway Viaduct

:کانادا
 Beddington Trail Bridge
 Brookside Cemetery
 Confederation Bridge
 Esplanade Riel Pedestrian Bridge
 Golden Boy Statue
 Hall’s Harbour Wharf
 Magog Bridge
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 Portage Creek Bridge
 Taylor Bridge

:فرانسه
 Roberval Bridge
 Saint-Jean Bridge

:دانرارک
 Øresund Bridge
 Skovdiget Bridge Columns
 Skovdiget Bridge Superstructure

:اطریش
 Europabrücke
 Floridotower Highrise Building
 Heugasse Railway Bridge
 Melkbridge M6
 Porr Bridge
 Seismic Vulnerability of Hospitals
 St. Marx Bridge
 Talübergang Haag Bridge
 Warth Bridge

:ایتالیا
 Holy Shroud Chapel
 Steelquake Structure
 Time Variability & Viscous Equivalent Damping-Historical Masonry Structures

:مجارستاو
 Széchenyi Bridge

:سوئد
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 Årsta Railway Bridge
 Källösund Bridge
 Øresund Bridge
 Svinesund Bridge

:سوئیس
 Bridge BE 109/21
 Bridge Z24
 Oberriet Bridge
 Versoix Bridge

:اسپانیا
 Titulcia Steel Bridge

:هندوستاو
 Signature Bridge SHM

:روسیه
 Bolshoj Moskvoretsky Bridge

:سنگاپور
 Pasir Panjang Semi Expressway
 Pioneer Bridge
 Punggol EC26 Block 166A
 Republic Plaza
 Tuas Second Link
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تایواو:
 Taichung Bridge

تایلند:
 Rama IX Bridge

ترکیه:
 The Fatih Sultan Mehmet Bridge

موناکو:
 Condamine Floating Dock

مربستاو سعودی:
پروژه ای به منظور پایش سالمت سازه مسجدالحرام در شهر مکه مربستاو صعودی در دست اقادام اسات .بارای
پایش سالمت فونداسیوو و ستووهای بتنی آو تا کنوو بیش از  600سنسور به سازه متصل شده است.
 -1-2-2-4-1نمونه هايي از پروژه هاي اجرا شده در سازههاي صنعت برق

پروژههای فو الذکر در مورد سازههای مختلف بطور کلی (و مردتاً در مورد پلها) میباشند .بطور خاص در مورد
سازههای موجود در صنعت بر  ،میتواو به پروژه های زیر اشاره نرود:
نیروگاههای هستهای:
برنامه تحقیقاتی دپارتراو انارژی آمریکاا ( ) DOEبارای اجارا و اساتهاده از سیساتم آنالیان پاایش ساالمت در
بخشهای سازه ای رآکتور  Savannah River Siteتا سال ]36[ .2016
نیروگاههای بر آبی (سدها):
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سد وزنی  Pelavinu hesکه سدی متعلق به مجرومهای از سه ایستگاه بسیار مهم بر آبی رودخاناه ،Daugava
و به لحاخ هرفیت ،بزرگترین نیروگاه آبی در لتونی است و سومین سطح بار آبای آبشاار  Daugavaمحساوب
میشود .به منظور افزایش ایرنی و بهبود فعالیتهای مدیریتی تصریم گرفته شاد تاا بار کال درزهاای اجرایای
بلوکهای سد و کرنش متوسط در دستک بتنی نزدیک به درزها ،با استهاده از سنسورهای گسترده فیبار ناوری
پایش شود]2[ .

شكل  :8-1نمايي از سد وزني plavinu hes

از نرونه های دیگر استهاده از سیستم پایش سالمت در سدها میتواو به پایش دما و کرنشها در سدهای قوسی
 Emossonو  Luzzoneدر کشور سوئیس اشاشره نرود( .اشکال زیر) در این سدها ،پارامترهاایی نظیار کارنش و
دما با استهاده از سنسورهای فیبر نوری اندازهگیری شده و بر اساس آنها ،سازه مورد مراقبت قارار گرفتاه اسات.
[]2
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شكل  :9-1نمايي از سد قوسي Emosson

شكل  :10-1نمايي از سد قوسي Luzzone

نیروگاههای بادی (تورینهای بادی):
در نرونهای که شرکت  Strain Stall Monitoringبرای نظارت بر توربینهای بادی دریاایی در چهاار منطقاه از
محدوده بادگیر اطراف خط ساحلی انگلیس انجام داده است برای نظارت بر مرر خستگی سازههای توربین بادی
دو روش استهاده شده است .در اولین روش از کرنش سن های نصب شده در مکاوهای محترل خستگی استهاده
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شده و دادههای ضبط شده با استهاده از الگوریتم  rainflow countingآنالیز میشوند تاا سایکلهاای تانش باا
استهاده از منحنیهای  S-Nدر طراحی خستگی تعیین شوند .دادههای ارزیابی با استهاده از قانوو  Minerبارای
محاسابه آسایب و تخراین مرار خساتگی ساازه ترکیاب مایشاوند .در روش دوم از تکنولاوژی Strain Stall

 Crackfirstاستهاده شده است.
به منواو نرونه ای دیگر ،میتواو دو سازه بر توربین بادی را که در مرجع ] [42به آنها اشاره شده اسات ،ذکار
کرد .سازه اول توربین  40متری  250کیلوواتی  NEG-Micanو دیگری توربین  78متاری  2مگااواتی Vestas

که هر دو در کشور آلراو قرار دارند (شکل زیر) .هر دو این توربینها دارای بر فوالدی هستند که به فونداسیوو
بتنی پی شدهاند .در این توربینها از سنسورهای بیسیم (وایرلس) استهاده شده است و ملت اصلی ذکر شده در
مرجع برای استهاده از سنسورهای وایرلس قیرت نسبتاً پایین و سهولت نصب ایان ناوع از سنساورها اسات کاه
استهاده از آنها را برای نظارت بر سازههای بزرگ روا داده است.

شكل  :11-1توربينهاي بادي تجهيز شده با سنسورهاي وايرلس NEG Micon )a ،و ( Vestas )bدر كشور آلمان)

در مطالعهای تحقیقاتی دیگری که توسط موسسه مطالعاتی آلراو در دانشگاه  Ruhrبوخوم حرایت شاده اسات،
سیستم  SHMغیرمتررکز هرزمانی بر روی توربین بادی  500Kwدر آلراو طراحی ،اجرا و نصاب شاده اسات.
(شکل زیر)
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شكل  :12-1ساختار سيستم  SHMبراي توربين بادي  500كيلووات

دکلهای انتقال و پایه های توزیع بر :
در دکلهای انتقال بر  ،فعالیتهای انجام شده در مورد پایش سالمت ساازه ،مرادتاً ماهیات تحقیقااتی دارناد.
پروژه های اجرا شده نیز مردتاً با اهداف تحقیقاتی انجام شدهاند .در مرجع [ ]49گزارش یاک پاروژه تحقیقااتی
آزمایشی (بصورت پایلوت) در مورد نصب یک سیستم پایش سالمت در یک پست انتقال نیرو به هرراه سه مادد
از دکلها ی انتقال اطرافش در سن دیگوی آمریکا ،ارائه شده است .پروژه مذکور در قالب برنامه مرومی تحقیقات
انرژی ( )1PIERدر کریسیوو انرژی کالیهرنیا انجام شده است .اهداف اصلی سیستم پایش آنالین در این پسات،
شناسایی نهوذ خارجی (برای دزدی یا خرابکاری) به فضای پست و خطارات حاصال از موامال محیطای منطقاه

- Public Interest Energy Research Program

1
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(شامل آتش سوزی) معرفی شدهاند .سیستم پایش استهاده شده بصورت شبکه ای از  89سنسور بی سیم شاامل
ژئوفوو ،مغناطیسسن  ،1شتاب سن  ،دماسن و آشکارساز مادوو قرمز میباشد.

شكل  :13-1سنسور شتاب سنج نصب شده بر دكل انتقال برق []49

در کشور تایواو نیز پروژه هایی با اهداف تحقیقاتی در زمینه پایش سالمت دکلهای انتقال ،توسط دانشگاه ملی
تایواو انجام شده است.

- Magnetometer

1
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شكل  :14-1سنسور شتاب سنج نصب شده بر دكل انتقال برق (تايوان)

مالوه بر دکلهای انتقال ،فعالیتهای تحقیقاتی برای پایش سالمت در پایه های توزیع بر نیز در دنیاا صاورت
گرفته که نرونه ای از آو درمرجع [ ] 48ارائه شده اسات .در نروناه ماورد نظار ،سیساتم پاایش ساالمت بارای
تشخیص آنالین و از راه دور دزدی اجزاء پایه توزیع ،پیشنهاد و بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است.
 -3-2-4-1نمونه برنامههاي استراتژيك پايش سالمت سازهها در دنيا
در سال  2005گروهی  45نهری از متخصصین بحث پاایش ساالمت ساازههاا ،تحات حرایات  1NSFآمریکاا و
 2NSFCچین به منظور تنظیم کردو نقشه تحقیقات ده ساله به هدف سرمت بخشیدو به پیشرفت تکنولوژی پایش
سالمت ،کار تحقیقاتی مشترکی را آغاز کردهاند .هدف این گروه مشخص کردو استراتژی تکنولوژی پاایش ساالمت
میباشد .تحقیقات این گروه روی انواع مختلف سازهها شامل پالهاا ،ساازههاای بلناد مرتباه ،ساکوهای دریاایی و
شریاوهای حیاتی انجام شده است .تررکز اصلی این گروه ،ماالوه بار پاایش ساالمت ساازههاای متاداول بار روی

- National Science Foundation

1

- National Science Foundation of China

2
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سیستمها ی حیاتی از قبیل خطوط انتقال انرژی (الکتریسیته ،گاز و نهت) ،خطوط انتقال آب و فاضالب و هرچناین
سیستمهای ارتباطی میباشد52[ ،و .]53هدف اصلی این گاروه مشاترک آمریکاایی-چینای ،فرماولبنادی برناماه
تحقیقات در زمینهی نوعآوریهای پایش سامت سازهها میباشد .در [ ]53چشماندازهای فنی و برنامهای این گاروه
مشخص شدهاست و برنامه ای جامع برای شتاب بخشیدو به پیشرفت پایش سالمت سازههای پر اهریت مررانی که
در معرض خطرات زلزله و باد هستند ،تدوین شدهاست .به این ترتیب ،به دانشجویاو و محققین در ارتباط با پاایش
سالمت آموزش داده میشود و کالسهای آموزشی در این زمینه برگزار میشود .هرچنین ،آو قسارت از صانعت و
دولت را که به بحث پایش سالمت مربوط میشود به منظور پیشرفت در ایان زمیناه درگیار مایکنناد .بار خاالف
تحقیقات گذشته که غالباً به تکنولوژی پایش سالمت برای سازههایی از قبیل ساختراوها و پلها میپرداختناد ،در
این گروه تحقیقاتی آمریکایی-چینی بیشتر تحقیقات مربوط به توساعه و کااربردی کاردو سنساورهای پیشارفته و
هرچنین مانیتورینگ سیستمهای پر اهریت از قبیل خطوط انتقال انرژی بر  ،گاز و نهت و هرچنین سیساتمهاای
ارتباطی میشود.]53[ ،
شبکه  ،1SAMCOمتشکل از تعدادی از نرایندههای اروپایی در زمینهی مانیتورینگ ،ارزیابی و کنترل ساازههاا
میباشد .یکی از مأموریتهای اصلی این گروه تدوین استراتژی تحقیقات در این زمینه میباشد به طوریکه نقشه راه
و اولویتهای تعریف شده به منواو مرجعی برای تحقیقات آینده بهکار روند .نقشه استراتژیکی در سال  2006توسط
 SAMCOتدوین شده است ،که چشمانداز آو بارای ساالهاای  2010تاا  2020مایباشاد .]57[ ،در ایان اساناد
چشمانداز آینده به صورت زیر تعریف میشود:
 استهاده از سیستمهای هوشرند جاسازی شده که قابل رویت نیستند ولی برای کاربر بسایار کااربردی
میباشند،
 به کارگیری سیستمهایی که کارهای مادی و روتین کاربر را انجام میدهند،

- The European Network for Structural Assessment Monitoring and Control

1
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 متدولوژی های تشخیص خرابی که امکاو ارزیابی ساریع هار ساازه پاس از رویادادای غیار طبیعای را
میدهد،
 داشتن اطالماتی در مورد مدیریت چرخه مرر هر سازه به منظور توانایی در برنامهریزی،
 افزایش راحتی و امنیت کاربر در حالیکه هزینههای کاربر کاهش مییابد،
 تدوین کدها و استانداردهای کاربردی.
در بسیاری از برنامه های استراتژیک کشورهای مختلف در توسعه صنایع گوناگوو ،بحث پایش سالمت به مناواو
یک مساله پراهریت مطرح میباشد .به منواو ماال نقشهراهی برای تحقیقات در زیر سااخت شابکههاای ارتبااطی
آینده در اروپا ( )reFINE1توسط سازماو تکنولوژی ساخت اروپا ( )ECTP2در سال  2013در افقی تاا ساال 2030
تدوین شده است و به تحقیقات در ارتباط با توسعه و نوآوری در زیر ساخت شبکه حرل و نقل مایپاردازد .در ایان
برنامه ،پایش سالمت سازهها به منظور بهینه کردو هزینه نگهداری ،افزایش طول مرر و کاهش خرابایهاا ،اهریات
بسیاری دارد.]54[ ،
هرچنین ،در برنامه استراتژیکی که در سال  2014برای پیشرفت تکنولوژی استهاده از انرژی باد در اروپا توساط
سازماو انرژی باد اروپا ( )EWEA3برای افقی تا سال  2030نوشته شده اسات ،تحقیقاات در جهات توساعه پاایش
سالمت سازهها ی مرتبط با این نوع انرژی به منواو قسرتی از طرح توسعه انرژی در نظر گرفته شده است.]55[ ،
انرژی حاصل از باد داخل دریا 4نقش بسیار مهری در تأمین انرژی پاک و تجدیدپذیر در آمریکا ایها میکند .اما از
آنجا که هزینه تعریر و نگهداری این نوع توربینها بسیار باال میباشد ،به برنامهی جامعی جهت پایش ساالمت ایان
سازهها نیاز است .به این منظاور در ساال  2012نقشاه راهای بارای مادیریت پاایش ساالمت و تشاخیص خرابای
توربینهای بادی داخل دریا توسط  Sandia National Laboratoriesتحت نظر اداره امنیات هساتهای ملای وزارت

- Research for Future Infrastructure Networks in Europe

1

- The European Construction Technology Platform

2

- The European Wind Energy Association

3

- Offshore wind energy

4
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انرژی آمریکا 1تدوین شده است .در این برنامه استراتژیک تأکید شده است که یک سیستم پایش سالمت موفق قادر
خواهد بود بسیاری از هزینههای غیر ضروری و خار از برنامهی نگهداری را حذف کند و یا کاهش دهد.]56[ ،
 -4-2-4-1تأمين بودجه تحقيقات در زمينه پايش سالمت سازهها
آمریکا:
در کشور آمریکا وزارت دفاع و حرل و نقل و وزارت انرژی مالوه بر اینکه دروو ساازماو باه تحقیاق و توساعه
تکنولوژی پایش سالمت میپردازند ،امتبارات مالی را نیز برای تحقیق بروو سازمانی در این زمینه در صنعت و
دانشگاهها فراهم میکنند .بیشتر امتبارات بروو ساازمانی ایان وزارتخاناههاا باه تحقیقاات هدفرناد صانعت
اختصاص می یابد و غالب بودجه تحقیقات آکادمیک و دانشگاهی تکنولوژی پایش سالمت در آمریکاا از طریاق
 NSF2تأمین میشود.]53[ ،
چین:
در کشور چین ،آکادمی مهندسی چین ( )CEA3تحقیقات دروو ساازمانی را در زمیناه پاایش ساالمت انجاام
میدهد .در سالهای اخیر پروژههای زیادی در ارتباط با پایش سالمت بسیاری از سازههاا و هرچناین توساعه
سازههای هوشرند تحت حرایت وزارت ملم و تکنولوژی چین ( )MOST4انجام گرفتهاسات .هرچناین وزارت
ارتباطات ( )MOC5حرایت بسیاری از تحقیق و توسعه پایش سالمت سازهها و پالهاا و تونالهاای هوشارند
انجام داده است .بسیاری از بودجه تحقیقاتی مرتبط با توسعه و پیشرفت تکنولوژی پایش سالمت ساازههاا در
دانشگاهها در چین توسط  NSFC6تأمین میشود.]53[ ،

- The U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration

1

- National Science Foundation

2

- China Engineering Academy

3

- Ministry of Science and Technology

4

- Ministry of Communication

5

- National Science Foundation of China

6
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 -5-1وضعيت و جايگاه فناوري پايش سالمت سازهها در ايران
پایش سالمت سازهها در ایراو موضوع نسبتاً جدیدی بوده و فعالیتهای انجام شده در این زمینه مردتاً محادود
به پروژه های تحقیقاتی نظری و در مواردی آزمایشی در دانشگاه ها میباشند .هرانند سایر کشاورها ،در ایاراو نیاز
سیستم پایش سالمت در مورد پلها بیشتر از سایر انواع سازهها مطرح شده و مورد استهاده قرار گرفته است.

 -1-5-1فعاليتهاي تحقيقاتي
هرانطور که قبالً منواو شد ،مرده فعالیتهای مرتبط با پایش ساالمت ساازههاا در ایاراو از ناوع فعالیاتهاای
تحقیقاتی است .این فعالیتها مردتاً زمینه های نظری شامل توسعه روشها و الگوریتمهای ریاضای بارای شاناخت
ویژگیهای سازهها و خرابیهای آنها بر اساس پاسخهای اندازهگیری شده ،بهینه سازی تعداد و موقعیت سنسورها در
سازه ،شناسایی سازهها و تشخیص خرابی بر اساس ویژگیهای ارتعاشی سازهها و موارد نظیر اینها را در بر میگیرد.
سازههای گوناگونی نظیر انواع پلها ،سدها ،ساختراوها ،تأسیسات صنعتی و شریاوهای حیاتی (خطوط لوله نهت و
گاز مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در مورد سازههای صنعت بر  ،مطالعات محدودی در مورد پایش سالمت دکلهاای
خرپایی (مشابه با دکلهای انتقال بر ) در دانشگاه تبریز انجام شده اسات .در ماورد سادها ،تحقیقاات و مطالعاات
نسبتاً قابل توجهی در زمینه پایش سالمت سازه در کشور انجام شده است.
بدلیل هزینههای باالی تهیه و نصب سیستمهای پایش ،اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه بصاورت نظاری
بوده و در برخی موارد نیز کارهای آزمایشی محدودی صورت گرفته است .در داخل کشور ژورنال یا کنهرانسای کاه
بطور خاص در زمینه پایش سالمت سازهها فعال باشد وجود نداشته و نتای تحقیقات انجام شاد در ایان زمیناه در
خار از کشور و یا در منابع مرومی مهندسی مرراو در داخل کشور منتشر می گردند.
 -1-1-5-1دانشگاه ها و مؤسسات علمي
فعالیتهای تحقیقاتی در مورد پایش سالمت سازهها در دانشکده های مرراو اغلب دانشاگاههاای معتبار کشاور
انجام میگیرد .در این مورد بطور خاص میتواو به دانشگاههای صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیار ،صانعتی خواجاه
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فاز  :1تدوين مباني سند

نصیرالدین طوسی ،ملم و صنعت ایراو ،دانشگاه تهراو ،پژوهشگاه بینالرللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشگاه صنعتی سهند ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه صنعتی اصههاو ،دانشگاه سرناو ،دانشاگاه
گیالو ،دانشگاه شهید چرراو اهواز دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی و  ...اشاره نرود.
هرچنین انجرن کنترل هوشرند سالمت سازهها در ایراو 1که شعبه مؤسسه بینالرللی  ISHMIIمیباشد نیز در
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس شده و در صدد توسعه فعالیت در زمینه پایش سالمت و کنترل هوشرند سازههاا
در سطح بینالرللی میباشد .ارتباط با این انجرن و سایر انجرن های بینالرللی که در بخاش هاای قبلای گازارش
معرفی شدند ،برای پیاده سازی سیستم پایش سالمت سازه ها در صنعت بار کشاور مهیاد و ضاروری باوده و در
مراحل بعدی تدوین سند مورد بررسی و لحاخ قرار خواهد گرفت.

 -2-5-1فعاليتهاي اجرايي
با توجه به اینکه مبحث پایش سالمت سازهها در ایاراو بسایار جاواو باوده و مراری کرتار از یاک دهاه دارد،
فعالیتهای اجرایی قابل مالحظه ای در این زمینه در داخل کشور (بجز موارد خاص) مشاهده نشده است.
شرکتهای محدودی در داخل کشور در این زمینه فعال میباشند که میتواو به شرکتهای رسیس افازار []26
و شرکت مهندسی هوشرند حسگر پیشرو [ ]27اشاره نرود .تعداد محدودی شرکت تولید کننده سنسور و تجهیزات
اندازهگیری در داخل کشور فعال میباشند .شرکتها ی دیگار نیاز وجاود دارناد کاه مرادت ًا وارد کنناده تجهیازات
اندازهگیری برای مصارف کلی در صنایع مختلف میباشند.
در میاو سازماوهایی که در ایراو به نومی با مبحث پایش سالمت سازهها مرتبط میباشند میتواو وزارت نیارو
(مردتاً در بخش سدها) ،وزارت نهت ،وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها را نام برد .هرچنین در میاو ساازههاایی
در داخل کشور که سیستم پایش سالمت در آنها اجرا شده میتواو به موارد زیر اشاره نرود:
 بر میالد تهراو

)- Iran Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure (IRAN - SHMII

1
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 برخی سازههای موجود در صنایع نهت ،گاز و پتروشیری (بخصوص در پروژه پارس جنوبی)
 بخشهایی از خطوط لوله نهت و گاز
 تعدادی از پلهای دروو شهری (تحت نظارت شهرداری تهراو)
 تعدادی از پلهای بروو شهری (تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی)
 برخی از سدها و سازههای هیدرولیکی و آبی
سیستم پایش سالمت بر میالد تهراو که توسط شرکت رسیس افزار نصب و راهانادازی شاده ،شاامل  16مادد
شتاب سن  16 ،مدد سنسور جابجایی و کرنش سن  4 ،مدد سنسور انحراف سن و  3مدد سنسور بادسن میباشد.
ترام سنسورها از نوع فیبرنوری و دارای مدم حساسیت نسبت به میداوهاای الکترومغناطیسای مایباشاند .قرائات
دادهها توسط سنسورها بطور هرزماو و هراهنگ و باا فرکاانس  0/1هرتاز صاورت مایگیارد .دادههاای حاصال از
اندازهگیریها توسط نرمافزارهای خاص پردازش شده و برای پایش آنالین وضاعیت و مرلکارد ساازه تحات شارایط
مادی و فو العاده (طوفاو ،زلزله و  )...و تشخیص اشکاالت احترالی استهاده میشوند.
در مورد سازههای موجود در بخشهای مختلف صنعت بر (بجز سدها) ،تا کنوو فعالیت اجرایی خاصی در مورد
پایش سالمت آنالین آنها در کشور مشاهده نشده است.
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شكل  :15-1برج ميالد تهران

 -2توجيه ضرورت توسعه فناوري پايش سالمت سازهها در صنعت برق
در این بخش ،توجیهپذیری توسعه فناوری پایش سالمت سازهها در صنعت بر مورد بررسی قرار گرفتاه اسات.
بدین منظور ،با مطالعه و شناسایی محیط پیراموو فناوری و موامل و بخشهای اثرگذار بر آو در صنعت بر  ،میزاو
نیاز صنعت به فناوری مورد نظر ،تحلیل و بررسی می گردد .در بررسی توجیهپاذیری توساعه فنااوری ،افاق زماانی
بلندمدت مورد نظر قرار میگیرد .تحلیل توجیهپذیری توسعه فناوری در این بخش ،بر اساس بررسی ابعااد مختلاف
فنی ،اقتصادی ،سیاسی و اجترامی ،زیست محیطی و قانونی صورت گرفته و ارائه شده است.

 -1-2توجيهپذيري فني
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هرانطور که در بخش قبل منواو گردید ،وقوع انواع خرابیها در اجزای مختلف صانایع و پایآمادها و خساارات
اقتصادی ،انسانی و  ...حاصل از آنها ،سبب ایجاد و تکامل فرآیند کلی نگهداری و تعریرات شاده اسات .بخاشهاای
مختلف صنعت بر نیز از این قامده مستانی نبوده و وقوع انواع خرابیها و خسارات در قسارتهاای مختلاف آنهاا،
محترل و متداول میباشد .بدلیل ویژگی خاص صنعت بر که وهیهه و نقش تأمین انرژی برای بسیاری از فعالیتها
و صنایع دیگر را مهده دار است ،حهظ کارکرد و جلوگیری از توقف خدمت رسانی آو (نسبت به سایر صنایع) بسیار
ضروری و حیاتی است .زیرا توقف خدمت رسانی صنعت بر از خاموشیهای کوچک 1تا گسترده ،2مالوه بر خسارات
مستقیم و غیرمستقیم که بر خود آو صنعت وارد مایکناد  ،منجار باه ایجااد وقهاه و خساارت در ساایر صانایع و
بخشهای کشور نیز شده و پتانسیل امرال خسارات گسترده اقتصادی ،سیاسی و اجترامی را تا سطح ملی نیاز ،دارا
میباشد.
در این سند بطور خاص ،خرابیهای سازههای موجود در بخشهای مختلف صنعت بر (تولید ،انتقاال و توزیاع)
مورد نظر میباشد .خرابیهای ایجاد شده در سازهها مالوه بر خسارات مستقیم ناشی از تخریابهاا و غیار مساتقیم
ناشی از توقف خدمت رسانی ،میتواند منجر به زیاوهای انسانی و صدمات جانی نیز گردد .بر این اساس و باا توجاه
به پیآمدهای خرابیها و خسارات سازهای ،ضرورت ایجاد و امرال سیستم نگهداری و تعریرات (نت) برای سازهها در
صنعت بر  ،کرتر از نت تجهیزات (که در اغلب موارد موجود است) نریباشد.
سازههای صنعت بر به لحاخ شرایط کارکرد خود جزء سازههای خاص و در معارض شارایط محیطای و کااری
خاص میباشند که احترال وقوع خرابیهای پیشبینی نشده را در مورد آنهاا (نسابت باه ساایر ساازههاا) افازایش
میدهد.
از مهرترین موامل ایجاد خرابیهای پیش بینی نشده در این سازه ها موارد زیر را می تواو ذکر نرود:

- Outage

1

- Blackout

2
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 سازههای موجود در انواع نیروگاههای تولید بر مردتاً در معرض ارتعاش ،رطوبت ،حرارت یا موارد نظیر
اینها میباشند .از اینرو آسیبهایی نظیر خوردگی ،خستگی ،ترک ،شل شادو اتصااالت و  ...در اجازای
سازه ای و فونداسیونهای آنها محترل بوده که در صورت پیشرفت ،میتوانند منجر به خرابی گساترده و
فروپاشی 1کلی سازه شوند.


مشخصات و ویژگیهای مکانیکی ،فیزیکی و شیریایی مصالح و اجزای سازه ای مانند باتن و فاوالد در
طول زماو دچار تغییرات و زوال شده (به این پدیده ،فرسودگی 2نیز اطال میشود) کاه در نتیجاه آو،
وقوع خرابی و آسیب در آنها بسیار محترل خواهد بود.

 سازههای انتقال بر (دکلها) نیز در معرض انواع شرایط محیطی مخرب بوده و وقوع خساارات ماذکور
(بخصوص خوردگی و شکست یا شل شدگی پیچهای اتصاالت) در مورد اینها نیز محترل است.
 موامل انسانی (نظیر دزدی و خرابکاری) نیز یکی از دالیل مهام و شاایع وقاوع خساارات در دکالهاای
انتقال بر میباشد.
 از دیگر موامل وقوع آسیب و خرابی در این سازه ها می تواو به آسیبهای ایجاد شاده در حاین فرآیناد
حرل و نقل و نصب آنها در محل اشاره نرود.
نرونه های مختلف خرابی و فروپاشی در سازههای مختلف صنعت بر کشور در گذشته نیز واقع گردیاده اسات.
نرونه هایی از این خسارات در گزارشهای مراحل بعدی پروژه ارائه خواهند گردید که از آنها می تواو جهت اولویات
بندی اهریت سازه های صنعت بر برای اجرای سیستم پایش سالمت استهاده نرود.
بسیاری از خرابیهای مورد اشاره در سازههای صنعت بر  ،با اجرای یک برنامه مناسب نگهداری ،پیش از رسیدو
به مراحل بحرانی قابل تشخیص میباشند .بدین ترتیب میتواو از وقوع خسارات گسترده ناشی از فروپاشی و خرابی
کلی سازهها جلوگیری نرود.

- Collapse

1

- Aging

2
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جهت جلوگیری از وقوع خرابیها در سازههای صنعت بر  ،نیاز باه برناماهریازی و اجارای سیساتم نگهاداری و
تعریرات (نت) پیش اقدام وجود دارد .این سیستم نگهداری نیازمند وجاود یاک سیساتم پاایش جهات جساتجو و
تشخیص خرابیهای جزئی و اقدام جهت رفع آنها میباشد .سیستمهای پایش و تشخیص خرابی مایتوانناد شاامل
سیستمهای ساده نظیر بازرسی چشری تا سیساتمهاای پیچیاده تار نظیار ارزیاابیهاای غیار مخارب ( )NDEیاا
سیستمهای پایش سالمت آنالین ( )SHMباشند.
بنا به دالیل فنی متعدد ،سیستمهای پایش سالمت ( )SHMبه سایر سیستمهاای تشاخیص خرابای (بازرسای و
ارزیابیهای دورهای غیرمخرب) ارجحیت دارند که مرده ترین دالیل آو به شرح ذیل میباشند:
 در مورد برخی از سازههای صنعت بر (بخصوص در نیروگاهها) انجام بازرسیها یا ارزیاابیهاای NDE

نیاز به توقف کار تجهیزات و قطاع موقات فرآیناد تولیاد بار دارد .ایان موضاوع بخصاوص در ماورد
سازههای با مرر بیشتر که تعداد بازدیدها و ارزیابیهای بیشتری را نیاز دارند ،به لحاخ فنی و اقتصادی
مناسب نیست .در صورت نصب سیستم پایش سالمت آنالین ،جستجو و تشخیص خرابیها بدوو توقف
کارکرد تجهیزات و برآیند تولید ،قابل انجام است.
 در مورد برخی از سازههای صنعت بر  ،بدلیل مدم دسترسی به هراه نقااط اجازای ساازه باه دالیال
مختلف ،انجام بازرسی و ارزیابی های  NDEبصورت دوره ای ،بسیار مشکل و حتی غیر مرکن است .در
مورد دکلهای انتقال به دلیل تعداد نسبتاً زیاد و استقرار برخی از آنها در منااطق صاعب العباور نیاز،
انجام بازرسی های دوره ای نسبتاً مشکل و پرهزینه است .در این شرایط ،نصب سیستم پایش ساالمت
(که یک بار انجام میشود) در تعدادی از نقاط سازه ،این مشکالت را مرتهع میسازد.
 انجام بازرسی و ارزیابی دوره ای ( )NDEمرکن است بیهوده بوده (خرابی موجود نباشد) و یا اینکه باه
موقع نباشدب (خرابی کلی در بین دو ارزیابی متوالی ایجاد شود) که در هر دو حالت نامطلوب میباشاد.
در صورت استهاده از سیستم پایش سالمت آنالیان ( )SHMایان مشاکالت وجاود نخواهناد داشات و
آسیبها ی جزئی به موقع رصد شده و قبل از وقوع خرابی کلی و رسیدو به شرایط بحرانی ،رفاع مای
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گردند .بعبارت دیگر استهاده از سیستم پایش سالمت ،امکاو پیادهسازی سیستم نگهاداری بار اسااس
شرایط ( )CBMرا به جای سیستم نگهداری مبتنی بر زماو ( )TBMفراهم میکند.
 استهاده از سیستم پایش سالمت آنالین جهت تشخیص خرابایهاای جزئای ،دارای قابلیات اطرینااو
بیشتر و خطای انسانی کرتری نسبت به بازرسی و ارزیابیهای دوره ای میباشد.
البته این نکته شایاو ذکر است که با وجود برتری فنی بالقوه  SHMبر  ، NDEبدلیل مدم توسعه فنی و تکنیکی
آو بصورت منسجم و با قابلیت اطریناو باال ،در حال حاضر نریتواو بطاور کامال  NDEرا کناار نهااد و بکاارگیری
روشهای مختلف  NDEدر تشخیص آسیبها و نگهداری سازه ها ،تا زمانیکاه سیساترهای  SHMتجااری باا قابلیات
باالی اطریناو کارکرد توسعه و ارائه نشوند ،مورد نیاز می باشند.
هرانطور که در فصل قبل منواو شد ،آژانس بینالرللی انرژی اتری در سندی که در سال  2007منتشار کارده،
لزوم امرال سیستم نگهداری بر اساس شرایط ( )CBMدر نیروگاههای هستهای را مناواو نراوده و اساتراتژیهاای
مورد نیاز برای نیل به این هدف را ارائه نروده که در میاو آنها ،پایش وضعیت آنالین ( )CMبرای تجهیزات و پایش
سالمت آنالین ( )SHMبرای سازهها نیز مشاهده میگردد ]50[ .این امر بیاانگر مزایاای سیساتم نگهاداری ماذکور
نسبت به روشهای سنتی نگهداری و تعریرات میباشد.
سایر مزایای فنی بالقوه سیستم  SHMدر شکل  1-2نشاو داده شده است و در زیر توضیحاتی در مورد آنها ذکر
شده است:
 کاهش ریسک برای اپراتورها و سیستمهای سازهای به دلیل ارزیابی دقیقتر سالمت سیساتم پایش از
بهرهبرداری.
 بهینهسازی مرلکرد از طریق کنترلهای پیشبینی شده.
 کاهش ریسک از طریق افزایش مرر کارکرد و کنترلهایی بار پایاه اساتهاده از اطالماات مانیتوریناگ
سالمت سازه
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 کاهش هزینه سرویس و نگهداری سیستمهای سازهای و قطعات مورد نیاز براساس جداول نگهداری که
براساس شرایط سازه تنظیم شده اند .افزایش قابلیت دسترسی به دلیل تخرین دقیق مرار باقیراناده و
خار از دسترس بودو سیستم تنها در زماوهای تعریر.
 ریسک تجرعی کرتر برای ثابت نگه داشتن قدرت و آمادگی سیستم سازهای بعد از انجام فعالیتهاای
نگهداری.
 کاهش محافظه کاری در طراحی از طریق تعیین آنالیان مرلکارد آیناده در کال سیساتم .روشهاای
طراحی سنتی فرضیات محافظه کارانه ای درباره مرر کل اجزا سیستم داشته اند.

شكل  :1-2فوايد توسعه عملكرد و نوسازي سيستم با استفاده از تكنولوژيهاي پايش سالمت سازه

بر اساس موارد فو الذکر ،استقرار و بکارگیری سیستم پایش سالمت آنالیان در ساازههاای صانعت بار  ،دارای
توجیه فنی قابل قبولتری نسبت به سایر روشهای تشخیص و جستجوی خرابی میباشد.

 -2-2توجيهپذيري اقتصادي
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مالوه بر مزایای فنی ،استهاده از سیستمهای پایش آنالین در تشخیص آسایبهاای تجهیازات و ساازههاا دارای
مزایای اقتصادی نیز میباشد .بطوریکه میتواو اذماو نرود که انگیزه اصلی استهاده از سیستمهای پاایش آنالیان و
جایگزینی آنها با سیستمهای سنتی تشاخیص آسایب (مانناد بازرسای و  ،)NDEکااهش هزیناههاای نگهاداری و
تعریرات بوده و به مبارت دیگر ،انگیزه های اقتصادی بوده است.
از جرله مزایای سازههای با سیستم  SHMهزینه نگهداری ثابت و قابل امتراد آنها به جای افازایش هزیناههاای
نگهداری و کاهش قابلیت امتراد در سازههای کالسیک بدوو سیستم  SHMاست .البته هزیناههاای بهارهبارداری،
نگهداری و تعریرات اساسی هر سیستم باید در هزینه کلی سیستم ( SHMتوسعه ،استقرار و نگهداری) لحاخ شاود
تا ن رخ مابت بازگشت سرمایه تأمین شاود .بااز هام باا در نظار گارفتن ایان ماوارد مسائله اقتصاادی از قاویترین
جذابیتهای سیستم  SHMبرای سازههای پیشرفته و کلیدی مررانی ،مکانیکی و ملوم هوایی است.
بیاو توجیه اقتصادی بکارگیری سیستم پایش سالمت سازههای صنعت بر  ،در دو بخش صورت میگیرد .ابتادا
ضرورت وجود و بکارگیری سیستم برنامهریزی شده نگهداری و تعریر برای سازهها در مقایسه با انجام تعریر پس از
وقوع خرابی به لحاخ اقتصادی بررسی شده و پس از آو ،توجیه اقتصادی سیستم پایش آنالین سالمت در مقایسه با
سایر سیستمهای تشخیص خرابی ارائه خواهد گردید.
هرانطور که در قسرتهای قبلی منواو گردیاد ،در مراده بخاشهاای موجاود در صانعت بار (بخصاوص در
بخشهای تولید و انتقال) ،وقوع خرابیهای سازهای محترل باوده و در گذشاته نیاز اتهاا افتااده اسات .خساارات
اقتصادی ناشی از خرابی سازهها شامل خسارات مستقیم (در اثار تخریاب ساازههاا و تجهیازات مارتبط باا آنهاا) و
خسارات غیرمستقیم (مردتاً ناشی از توقف فرآیند تولید یا تحویل بر و وقوع خاموشی) میباشاند .بساته باه ناوع
سازه و نوع و میزاو خرابی ،خسارت اقتصادی ناشی از خرابی سازهها میتواند طیف گسترده ای از کم (محدوده تأثیر
محلی) تا بسیار زیاد (محدوده تأثیر ملی) را در بر گیرد .از طرف دیگر از دیدگاه کالنتر ،توقف خدمت رسانی صنعت
بر مالوه بر خسارات اقتصادی داخل صنعت ،منجر به خسارات اقتصادی در سایر بخشها و صنایع کشور که بارای
فعالیت خود نیازمند بر میباشند نیز ،خواهد شد.
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هرانطور که در بخشهای قبلی نیز ذکر شد ،میتواو با برنامهریزی و استقرار یاک سیساتم نگهاداری مناساب،
بسیاری از آسیبهای سازهها و تجهیزات را در مراحل اولیه تشخیص داده و با رفع آنها ،از وقوع خرابیهای گسترده
تر بعدی ،جلوگیری نرود .این مطلب در واقع هراو استراتژی قدیری مال واقعه قبل از وقوع و یا پیشگیری قبل از
درماو میباشد .بررسیهای انجام شده در مناطق مختلف دنیاا ،نشااو دهناده ایان اسات کاه اساتهاده از سیساتم
نگهداری مناسب ،مالوه بر اینکه از وقوع خرابیهای پیشبینی نشده جلوگیری نراوده و باماث افازایش مرار مهیاد
سیستم میشودب صرفه اقتصادی قابل مالحظه ای نیز خواهد داشت .بعبارت دیگر ،هزینههای نگهاداری و تعریارات
پیش اقدام سازهها و تجهیزات ،در برابر خسارات اقتصادی حاصل از خرابیهای آنهاا ،در اغلاب ماوارد بسایار نااچیز
میباشند.
بررسیهای انجام شده نشاو داده است که در صنایع مختلف ،هزینههای نگهداری و تعریرات تجهیزات میتواناد
در حدود  15الی  60درصد قیرت نهایی محصول باشد .در مورد سازهها با توجه به اینکه نرخ خرابیهای آنها نسابتاً
کرتر از تجهیزات است ،هزینههای نگهداری کرتر میباشد .هزینههای نگهداری مرادتاً شاامل هزیناههاای نیاروی
انسانی مورد نیاز ،مواد و اجزای مصرفی ،بازرسی و تشاخیص میاوب و آسایبهاا ،توقاف موقات فعالیات ،خادمات
پیرانکاری و  ...میباشند .بررسیهای انجام شده نشاو می دهند که بخشهایی از این هزینههای نگهاداری (کاه تاا
حدود  30درصد هم میرسند) غیرضروری بوده و قابل حذف میباشند .به منواو نرونه با اساتهاده از سیساتمهاای
پایش آنالین میتواو هزینههای ناشی از توقف فعالیت (که بطور متوساط در حادود  65درصاد هزیناه نگهاداری و
تعریرات میباشد) ،بخشی از هزینههای نیروی انسانی ،بازرسی ،ارزیابیهای  NDEو موارد اینچنینی را حذف نروده
یا کاهش داد.
در ارتباط با مزایای اقتصادی پایش وضعیت آنالین در مقایسه با روشهای سنتی (بازرسای یاا  )NDEدر ماورد
تجهیزات ،بررسیهای مختلهی انجام شده است .در یک مطالعه در مجترع پتروشایری رازی ،میازاو صارفه جاویی
ساالنه ناشی از جایگزینی سیستم نگهداری و تعریرات پیشگویانه ( )CBMمبتنی بر پایش وضعیت آنالین بجای نت
پیشگیرانه (بازرسی و تعریرات دوره ای) ،در حدود  14میلیارد ریال منواو شده است ]58[ .بار اسااس برآوردهاای

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :1تدوين مباني سند

64
ويرايش اول،مرداد 1393

جهانی ،با اجرای برنامه های پایش وضعیت در تجهیزات ،هزینههای نگهداری و تعریرات بطور متوسط تا  25درصاد
کاهش خواهد یافت و این در حالی است که صرفه جویی های ناشی از پیشگیری از کاهش یا توقف تولید تا دو برابار
این میزاو خواهد بود که در این برآورد درنظر گرفته نشاده اسات ]59[ .یاک مؤسساه تحقیقااتی در زمیناه انارژی
الکتریکی در یک طرح مطالعاتی ،هزینه نگهداری و تعریرات نیروگاههای تولید بر را در آمریکای شرالی بررسی کرد.
این بررسی تحقیقاتی نشاو داد که در صورت استهاده از روش نگهداری مکس العرلی ،هزینه نگهاداری و تعریار باه
ازای تولید یک اسب بخار انرژی الکتریکی برابر با  18دالرخواهد بود .در صورت استهاده از نگهداری پیشاگیرانه ،ایان
هزینه به  13دالر برای هر اسب بخار کاهش مییابد و استهاده از نگهداری پیش بینانه تنها  9دالر برای هر اسب بخار
تولیدی هزینه دارد]59[ .
در ادامه این بخش ،نتای مطالعات موردی که در ارتباط با مزایای اقتصادی کااربرد سیساتم پاایش ساالمت در
برخی از سازههای صنعت بر انجام شده به اختصار ارائه شدهاند.

 -1-2-2توجيه اقتصادي پايش سالمت سازه در نيروگاههاي هستهاي
آنالیزهای هزینه-فایده انجام شده در مورد نیروگاههای هستهای در آمریکا نشاو دهنده اقتصادی بودو جایگزینی
سیستمهای پایش آنالین در بخشهای تجهیزاتی و سازه ای نیروگاه ،به جای سیستمهای سنتی  NDEمیباشند .با
استهاده از پایش آنالین نیاز به بازرسیها و تعریرات دورهای کاهش ماییاباد و زمااو از کاار افتاادگی و خاموشای
نیروگاه بسیار کم میشود .بنابر یک مطالعه اقتصادی ،استهاده از تکنولوژی پایش ساالمت آنالیان در تراام اجازای
کلیدی نیروگاه بطور متوسط منجر به کاهش هزینه ای در حدود یک میلیارد دالر در ساال خواهاد گردیاد،]33[ .
[ ]34و []35

 -2-2-2توجيه اقتصادي پايش سالمت سازه در تورببينهاي بادي
از آنجا که توربین ها معروالً در نواحی دور افتاده قرار دارند .هی توجیه امنیات جاانی بارای پیاادهساازی یاک
سیستم  SHMبرای آنها وجود ندارد .انگیزه پیادهسازی سیستم  SHMبرای توربینهای بادی صرفاً اقتصادی اسات.
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اقتصاد توربین بادی میتواند به مقولههای سرمایهگذاری اولیه ،هزینه نصب ،درآمد حاصل از فروش بر و هزینههای
بهرهبرداری و نگهداری شکسته شود .میتوانیم فرض کنیم که سرمایهگذاری اولیه در حدود  1تاا  1/5میلیاوو دالر
در هر مگاوات است .مالوه بر این در حال حاضر هزینههای بهرهبرداری و نگهداری تقریباً  1/5الای  3درصاد هزیناه
سرمایهگذاری اولیه است .اگر توربین  5مگاواتی را در نظر بگیریم هزینه اولیه در حدود  5تا  7/5میلیوو دالر بارای
هر توربین و هزینه بهرهبرداری و نگهداری سالیانه با در نظر گرفتن میزاو  ، %2حادود  100تاا  150هازار دالر در
سال برای هار تاوربین اسات .انتظاار مایرود کاه تعریارات مراده تاوربین ،هزیناهای حادود  15الای  20درصاد
سرمایهگذاری اولیه داشته باشد و برای حدود  20سال مورد نیاز است .برای ایان مااال هزیناه مربوطاه باا در نظار
گرفتن مدد  20درصد حدود  1تا  1/5میلیوو دالر خواهد شد.
در حال حاضر تکنسینها توربینها را برای تعیین تعریر و نگهداری های الزم بازرسی میکنند .در حالت ایده آل
سیستم  SHMجایگزین و یا بامث تقویت روشهای بازرسی میشود تا هزینههای تعریار و نگهاداری سااالنه را باه
حداقل برساند و تنها تعریرات اساسی هنگامی انجام شود که شرایط توربین نیاز به آنها را دیکته میکند .هزینههایی
که در باال برای بهرهبرداری و نگهداری تعریف شدهاند و هرچنین محدودیتهای تعریارات اساسای بایاد در هزیناه
کلی سیستم ( SHMتوسعه ،استقرار و نگهداری) دیده شود تا نرخ مابت بازگشت سرمایه تأمین شود .اگار سیساتم
 SHMیکساو روی توربینهای مختلف نصب شده باشد میتواو هزینه توسعه را بین تاوربینهاای متعادد تقسیاام
کرد .مالوه بر این ،این ارزیابی محدودیت هایی را بر مرر بهرهبرداری مورد نیاز سیستم  SHMوارد میکند.
در سال  2002در کشور دانرارک ،تحقیقاتی بر روی پایش سالمت سازههاای تاوربین باادی دروو دریاا انجاام
گرفته است .هدف از این تحقیق بررسی راه های تشخیص خرابی (محل و نوع خرابی) و تخرین اثر خرابی روی مرر
باقیرانده توربین بادی است .در این تحقیق بررسی جامعی روی موانع تکنیکی و اقتصادی در جهت رسیدو به ایان
هدف انجام شده است .از نظر اقتصادی ،آنالیز هزینه-سود برای اساتهاده از سنساورها باه منظاور پاایش ساالمت و
هرچنین تخرین قیرت برای سیستم پایش سالمت سازه ی توربین بادی انجام گرفته است .آنالیز هزینه-سود انجام
گرفته در این پروژه نشاو میدهد که استهاده از سنسورهای کارگذاشته شده دروو پرههای توربین بادی به منظاور
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پایش سالمت سازه ،از نظر اقتصادی کامال مرلی و مقروو به صرفه میباشد .در این تحقیق کل هزینه مرلیاتی یک
توربین سه پرهای  2مگاوات برای حالتی که پایش سالمت انجام نگیرد و حالتی که سیستم پایش ساالمت اساتهاده
شود ،با هم مقایسه شدهاند .تهاوت هزینه ها در طول مرر سازه ،نشااو دهناده نسابت هزیناه باه ساود اساتهاده از
سنسورها برای پایش سالمت سازه میباشد .آنالیز هزینه برای سه سناریو محترلترین ،1بادترین 2و بهتارین 3حالات
استهاده از سنسور انجام شده است .برای محترلترین حالت نقطهی سر به سر 4هزینهها تقریبا سه سال بعد از نصب
سنسور اتها میافتد .به این دلیل که ،هزینه خرابیهای محترل در سالهای اولیه بیشتر است و هرچنین اساتهاده
از سنسورها ،هزینه اولیه را باال میبرند .در بهترین حالت ،هزینه اضافی خیلی کم در نظر گرفته میشود و در نتیجه
صرفه اقتصادی از هراو ماههای شروع استهاده از سنسورها اتها میافتد .در بدترین حالت ،سیستم سنسورها بسیار
گراو است اما ریسک خرابیها را کاهش نریدهد .در ضرن تعداد زیاد تعریرات غیر ضروری ،نقطه سر به سار را تاا
 19سال افزایش میدهد( ،شکل  .)2-2در این تحقیق آنالیز حساسیت نیز انجام گرفته است و حساسیت نقطه سار
به سر به هزینه سیستم سنسورها در شکل  3-2نشاو داده شده است 60] ،و .[61
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شكل  :2-2آناليز هزينه-سود استفاده از سنسور به منظور پايش سالمت توربين بادي

شكل  :3-2آناليز حساسيت نقطه سر به سر به قيمت سيستم سنسورها

 -3-2-2توجيه اقتصادي پايش سالمت سازه در دكلهاي انتقال برق
در مورد پستها و دکلهای انتقال بر  ،مطالعه تحقیقاتی انجاام شاده در آمریکاا (بصاورت پاایلوت) در زمیناه
استهاده از سیستم پایش سالمت آنالین با هدف شناسایی نهود خارجی به محوطه پست (برای دزدی یا خرابکاری) و
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خطرات حاصل از موامل محیطی منطقه (شامل آتش سوزی) ،نشاو دهنده اقتصادی بودو استهاده از سیستم مذکور
بجای سایر گزینه های حهاهت از پست در برابر خطرات مورد نظر میباشد]49[ .
دو دلیل مرده برای توجیه استهاده از سیستم پایش سالمت آنالین در خطوط انتقال ،شامل کاهش هزیناههاای
نگهداری خط بواسطه حذف بازرسیهای دوره ای غیر ضروری و افزایش قابلیت اطریناو هشدار و امالم مخاطراتب و
افزایش قابلیت انتقال بار از خط موجود بدوو افزایش سازهها و تجهیزات (باا پاایش و کنتارل پارامترهاای محادود
کننده انتقال بار) ،میباشند ]47[ .ارزیابی اقتصادی تقریبی که در مرجع [ ]46ارائه شده ،نشاو دهنده این است که
هزینههای نصب سیستم پایش به میزاو کافی در دکلهای انتقال در مقابل خسارات حاصل از خاموشایهایی کاه باا
این سیستم قابل جلوگیری هستند ،ناچیز بوده و بنابراین استهاده از سیستمهای پایش آنالین کامالً اقتصادی است.
[ ]46و []47

 -3-2توجيهپذيري سياسي اجتماعي
هرانطور که در بخشهای قبل منواو گردید ،قطع خدمت رسانی صنعت بر به هر دلیل (شامل وقوع خرابی در
سازهها) دارای پی آمدهای گوناگونی در سطوح مختلف تأثیر بر جامعه است .پی آمدهای اجترامی قطع بار نظیار
توقف و اخالل در فعالیتها ی جاری و روزمره افراد و گاروه هاا ،منجار باه باروز ناهنجااری و نارضاایتی در جامعاه
میگردد .هرچنین گسترش قطع بر در ابعاد بزرگ استانی یا ملی (بالک اوت) میتواند دارای پی آمدهای زیاو بار
سیاسی نیز باشد .بر این اساس ،قطع خدمت رسانی شبکه بر می تواند منجر به ایجاد یا تشدید شرایط بحرانای در
بخشهای مختلف جامعه گردد .از این منظر ،کلیه اقداماتی که در راستای حهظ پیوستگی کارکرد شبکه بر باوده و
به تداوم خدمت رسانی آو کرک نراید (از جرله سیستم پاایش ساالمت ساازه هاا) ،مای تواناد در زماره اقادامات
پیشگیرانه مدیریت بحراو و هرچنین ،پدافند غیرمامل لحاخ و توجیه گردد.
از طرف دیگر ،در راستای مقاصد کالو صنعت بر در افق  1404که ایراو را سرآمد کشورهای منطقه در ارائاه
بر پاک و پایا و مطرئن در نظر میگیرد  ،و هرچنین اراده کلی صانعت بار بارای صاادرات بار باه کشاورهای
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هرسایه بطور مطرئن و پایدار ،جلوگیری و یا به حداقل رساندو اختالالت و قطع سرویس دهی صنعت بار بادلیل
وقوع انواع خرابیها ،از اهریت زیادی برخوردار است .توسعه صادرات بر ایراو به سایر کشورها باا حهاظ کیهیات و
پایایی مناسب و قابل قبول ،میتواند منجر به افزایش قدرت اقتصادی و به تباع آو قادرت سیاسای کشاور شاده و
جایگاه آنرا در مرصه بینالرللی و منطقه ای تقویت نراید .از آنجا که فناوری پایش سالمت ساازههاا بطاور کلای در
راستای افزایش قابلیت اطریناو تولید بر و رساندو آو به مصرف کننده بوده و احترال قطع سرویس دهی شابکه
بر در اثر خرابیهای سازه ای را کاهش میدهد ،سبب کاهش پی آمدهای اجترامی و سیاسی ناشی از قطاع بار
شده و از این لحاخ ،توجیه پذیر خواهد بود.
از دیدگاهی دیگر ،بخشهایی از صنعت بر (بخصوص در بخش تولید) مرکن است به سبب تحریمهای امراالی
از سوی کشورهای صنعتی دچار مشکالتی در زمینه بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات شاوند .اساتهاده از سیساتم
پایش سالمت میتواند منجر به افزایش مرر مهید و بهرهبرداری بهینه از امکانات و تجهیزات موجود و نیاز کرتر باه
قطعات وارداتی و کاهش مسائل مربوط به آو در صنعت بر کشور ،گردد.

 -4-2توجيهپذيري زيست محيطي
وقوع خرابی در برخی از انواع سازهها میتواند مستقیراً دارای پی آمدهای زیست محیطی نیز بوده و سبب ایجاد
یا انتشار انواع آلودگیها در محیط زیست گردد .در مورد سازههای صنعت بر میتاواو پوساته محاافظ رآکتاور در
نیروگاههای هستهای و یا مخازو سوخت در نیروگاههای حرارتی را نام برد که خرابی آنها میتواند سبب انتشار مواد
آالینده رادیواکتیو یا شیریایی شده و دارای پی آمدهای زیاو بار زیست محیطی باشد .هرچنین خرابیهای سازه ای
در اجزای نیروگاهها مرکن است منجر به حوادث ثانویه نظیر آتش سوزی یا انهجار شود که مالوه بر سایر پی آمدها
و خسارات حاصله ،منجر به آلودگی زیست محیطی نیز خواهند شد .بر این اسااس ،هار سیساتری کاه در راساتای
جلوگیری یا کاهش آسیبهای سازه ای مرل کند (شامل سیستم پایش سالمت) ،بطور غیرمساتقیم در حهاهات از
محیط زیست نیز نقش خواهد داشت.
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 -5-2توجيهپذيري قانوني
توجیهپذیری قانونی توسعه فناوری پایش سالمت در سازههای صنعت بر  ،بر اساس بررسی و مطالعه اسناد ملی
باالدستی صورت میگیرد .این بررسی با هدف تعیین میزاو مطابقت ،تأثیرپذیری و هرراستایی کلی توسعه فنااوری
پایش سالمت سازههای صنعت بر  ،با اهداف و سیاستهای کالو کشور انجام میگیرد .در این راستا مایتاواو باه
اسناد باالدستی به شرح زیر اشاره نرود:
الف) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور
در مجرومه برنامه پن ساله پنجم توسعه جرهوری اسالمی ایراو مصوب اساهند ساال  1389هجاری شرسای،
موارد زیر در ارتباط با توسعه ملم و فناوری در کشور و صنعت بر مورد توجه قرار گرفته است:
 حرایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آماوزش ماالی ،پژوهشای و
فناوری و حوزه های ملریه در موارد ناهر به حل مشکالت موجود کشور.
 حرایتهای قانونی الزم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بینالرللی و سارمایهگاذاری
خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجاام
آو با مشارکت شرکتهای داخلی.
 حرایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استهاده از هرفیاتهاای ملرای در
جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات.
 حرایت مالی از پایاو نامهها و رسالههای دانشجویی در راستای ارتقاء بهرهوری و حل مشکالت کشور.
 به منظور زمینهسازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ،داناش مادار ،خاال و کاارآفرین،
منطبق با نیازهای نهضت نرمافزاری ،با هدف توسعه کری و کیهی دولت مجاز است هزینه سرانه تربیت
نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بار اسااس هزیناههاای آموزشای و هزیناههاای خادمات
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پژوهشی ،تحقیقاتی و فناوری مورد حرایت را در چهارچوب بودجهریزی مرلیاتی برای هار دانشاگاه و
مؤسسه آموزشی ،تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور ساالنه تأمین کند.
 دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش باه
انجام کار واقعی در محیط ،اصالح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانرندسازی سرمایههای انسانی،
کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصاتهاای جدیاد
شغلی و حرفه ای برای جواناو و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای برای نظاام آماوزش فنای و
حرفه ای و ملری – کاربردی کشور امم از رسری ،غیر رسری و سازماو نایافته ،هرف یکسال از تااریخ
تصویب این قانوو در محورهای زیر سازوکارهای الزم را تهیه و با پیشبینی الزامات مناسب اجراء کند:
 فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق امطاء تسهیالت ماالی باا نارخ ترجیحای و تاأمین
فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه سازی حضور فعال و مؤثر بخش غیر دولتای
در توسعه آموزشهای رسری و غیر رسری مهارتی و ملری – کاربردی کشور.
 هراهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامهریزی آموزشهای فنای و حرفاهای کشاور باه
منواو یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
 نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجاوز الزم و حرایات باه منظاور
تأسیس و توساعه مراکاز آماوزش دوره هاای کااردانی در بخاش خصوصای و تعااونی و ایجااد
هرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.
 به منظور تنوع در مرضه انرژی کشور ،بهینهسازی تولید و افزایش راندماو نیروگاهها ،کااهش اتاالف و
توسعه تولید هرزماو بر و حرارت ،شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو موههند:
 وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش تواو تولیدی بر تا بیست و پان هازار
مگاوات ازطریق سرمایهگذاری بخشهای مرومی ،تعاونی و خصوصی امم از داخلی و خارجی و یا
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منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایهگاذاری از جرلاه سااخت
،بهرهبرداری و تصرف و ساخت ،بهرهبرداری و انتقال اقدام نراید.
 به منظور امرال صرفه جویی ،تشویق و حرایت از مصر ف کنندگاو در راستای منطقی کردو و
اصالح الگوی مصرف انرژی و بر ،حهظ ذخایر انارژی کشاور و حهاهات از محایط زیسات باه
وزارتخانههای نیرو ،نهت و صنایع و معادو اجاازه داده مایشاود بار اسااس دساتورالعرلی کاه
حداکار تا پایاو سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد میرسد نسبت به امرال مشاو هاای
مالی جهت رمایت الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی ،تولید محصوالت کم مصارف و باا
استاندارد باال اقدام نرایند .منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجارای
قانوو هدفرند کردو یارانه ها ،منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانههای نهت ،نیرو و صانایع
و معادو و یا فروش نیروگاهها و سایر دارایی ها از جرله اموال منقاول و غیار منقاول ،ساهام و
سهمالشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاههاا در قالاب بودجاه سانواتی
تأمین میشود.
 طرح جامع صیانت از نیروگاههای هستهای توسط سازماو انرژی اتری با هرکاری وزارت کشاور ،وزارت
امور خارجه ،معاونت و سایر دستگاههای ذیربط حداکار تا پایاو ساال اول برناماه تهیاه و باه تصاویب
هیئت وزیراو میرسد.
 الزامات ،مقررات و مصوبات نظام ایرنی هستهای کشور که توسط مرکز نظام ایرنی سازماو انرژی اترای
ایراو در زمینه فناوری هستهای و پرتوی ابالغ می شود ،بارای کلیاه دساتگاههاای اجرایای و اشاخاص
حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط ،الزماالجراء است.

 به منظور ایجاد زیرساختهاای تولیاد تجهیازات نیروگااههاای باادی و خورشایدی و توساعه کااربرد
انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی کشور ،دولت مجاز اسات باا
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حرایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیالت ،زمینه تولیاد
تا پن هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.
ب ) سند چشمانداز  1404كشور
در سند چشمانداز  20ساله جرهوری اسالمی ایراو که در آذر سال  1382هجری شرسی ابالغ شد ،در راستای
چشمانداز افق ،به موارد زیر اشاره شده که میتواند به توسعه فناوری پایش سالمت سازهها در حوزه دانش فنای
مورد نیاز ،مربوط باشد:
 سازماندهی و بسی امکانات و هرفیت های کشور درجهت افزایش سهم کشور در تولیدات ملری جهااو
از طریق:

 تقویت نهضت نرمافزاری و تروی پژوهش
 کسب فناوری ،به ویژه فناوریهای نو شامل :ریزفناوری و فناوریهای زیستی ،زیسات محیطای،
هوافضا و هستهای.

 حهاهت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی
پ ) سند چشمانداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو
طی سالهای اخیر طرح تدوین این سند در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است .تحقق آرماو و اهداف سند
چشمانداز جرهوری اسالمی ایراو ،انسجامبخشی به برنامهها و فعالیتها و مستندسازی نگاه به افقهای دوردست
صنعت آب و بر از اهداف تدوین این سند به شرار میروند .اسناد خروجی این طرح به مناواو ساند باالدساتی
مجرومه اجزای وزارت نیرو در نظر گرفته شاده و باا توجاه باه اباالغ توساط وزیار محتارم نیارو مبناای کلیا
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و تصریمگیریهای صنعت آب و بر قرار میگیرد.

مجروم حاضر برنام راهبردی وزارت نیارو در افاق  1404را مشاخص نراوده و مشاترل بار اساناد مأموریات،
چشمانداز ،ارزشها و راهبردهای وزارت نیرو و بخشهای پنجگانهی «آب و آبهاا»« ،بار و انارژی»« ،آماوزش،
پژوهش و فناوری» و «پشتیبانی صنعت آب و بر » است .این مجرومه نتیجه مشارکت ارزشرند حدود  280نهر
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از مدیراو ،صاحب نظراو ،خبرگاو و کارشناساو ارشد صنعت آب و بر در قالب انجام فعالیتهااى پشاتیبان و
حضور فعال در جلسات کریتههاى تخصص  ،کریته راهبرى و هراهنگ و شوراى مال طرح است .این اسناد باا
شناخت فرصتها و تهدیدهای در پیشروی صنعت آب و بر به دست آمده و افق حرکتی آیندهی وزارت نیارو را
تعیین نروده و نگاه بلندمدت را در ترامی سطوح این وزارتخانه نهادینه مینرایند.

مطابق این سند ،بخشهایی از مأموریت وزارت نیرو که میتواند با توسعه فناوری پایش سالمت سازههاا مارتبط
گردد ،به شرح زیر میباشد:
 وزارت نیرو با بهرهگیری از آخارین دساتاوردهای ملرای ،پژوهشای و روشهاای پیشارفته مادیریت و
هرچنین توسعه فناوریهای نوین سازگار با محیطزیست ،مالوه بر توسعه و ارتقای بهرهوری و کیهیات
ارائه خدمات در سطح ملی ،بازار صنعت آب و بر کشور را به سطح جهانی ،به ویژه کشورهای منطقاه
گسترش میدهد.
 وزارت نیرو رشد پایدار بخش آب و بر کشور را با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف ،ارتقای بهرهوری و
مشارکت منابع انسانی به منواو ارزشرندترین سرمایه محقق میسازد.
 در بخش بر و انرژی :وزارت نیرو در این بخش با ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از فنااوریهاای ناوین،
سازگار با محیطزیست و متناسب با زیرساختهای حال و آینده و توسعه مشاارکت و بهارهوری مناابع
انسانی متخصص و خال بهمنواو ارزشرندترین دارایی ،نقشی مؤثر در رفاه اجترامی و تباادل بار باا
کشورهای منطقه ایها نروده و در راستای کاهش شدت انارژی ،افازایش خوداتکاایی و توساعه کااربرد
انرژیهای تجدیدپذیر اقدام میکند.
 وزارت نیرو در بخش آموزش ،پژوهش و فناوری مهدهدار ارتقای داناش و مهاارتهاای مناابع انساانی،
توسعه پژوهش و فناوری ،افزایش آگاهیهای مرومی و خالقیت و نوآوری در راساتای تاأمین نیازهاای
صنعت آب و بر است.

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :1تدوين مباني سند

75
ويرايش اول،مرداد 1393

 بخش آموزش ،پژوهش و فناوری با سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،نظارت و تکیه بار
منابع انسانی توانرند و متعهد به منواو اصلیترین سرمایه و با توسعه و بهکارگیری روشهای ناوین در
فعالیتهای ملری ،نظام مدیریت دانش و تعامل شبکهای با نهادهای فعال در صنعت آب و بر  ،بهویژه
در حوزههای فنی ،مدیریتی و اقتصادی ،در راستای توسعه پایدار اقدام مینراید.
 بخش پشتیبانی صنعت آب و بر با بهرهگیری از دانش و فناوریهای روز دنیا مهدهدار مدیریت تأمین
و توسعه بازار کاالها ،تجهیزات ،خدمات مشاورهای و پیرانکاری در این صنعت میباشد.
در این راستا ،راهبردهای وزارت نیرو در بخشهای مختلف تدوین و ارائه شاده کاه از میااو آنهاا ،مایتاواو باه
بندهای زیر که به نومی مرتبط با توسعه فناوری پایش سالمت سازهها می باشند ،اشاره نرود:
 -2-7افزایش بهرهوری تولید بر و ارتقاء بازده نیروگاهها
 -4-7ارتقاء توانرندی در تولید بر از انرژیهای نو وتجدیدپذیر
 -5-7سازگاری زیستمحیطی و ارتقاء ایرنی در فعالیتهای صنعت بر
 -2-10گسترش پژوهشهای کاربردی و توسعهای و ارتقاء سطح تحقیق و توسعه
 -7-10شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت نسبی
 -8-10ارتقاء نظام آموزشهای مرومی ،تخصصی و مدیریتی
 -9-10توسعه شبکه خبرگاو ،نخبگاو و متخصصین
 -1-11هرفیتسازی ،آموزش و توسعه توانرندیهای منابع انسانی
در بخش بر و انرژی:
 -3-5شناسایی ،انتقال و بومیسازی فناوریهای نوین و سازگار با محیطزیست
 -4-5افزایش سطح تعامل بخاش بار و انارژی باا مراکاز ملرای و تحقیقااتی داخلای و خاارجی توانرناد و
نهادینهسازی آو
 -4-7استهاده از فناوری نوین و تجهیزات با راندماو باال
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 -5-7مدیریت بهینه بهرهبرداری از نیروگاههای بر آبی و افزایش هراهنگی آنها با تولید نیروگاههای حرارتی
 -3-8ارتقاء و توسع نظام یادگیری فردی و سازمانی ،با رویکرد مستندسازی و انتقال دانش و تجارب صانعت
بر و استقرار و توسع نظام مدیریت دانش
 -4-8ارتقاء و توسع نظام جذب ،توانرندسازی و نگهداشت منابع انسانی متناسب با اهداف صنعت بر
 -1-9تررکز بر تحقیق و پژوهش و بومیسازی فنااوری در فعالیاتهاای مرباوط باه تولیاد بار از انارژی
خورشیدی و بادی در کشور
در بخش آموزش ،پژوهش و فناوری:
ح) استقرار و ارتقاء نهاد و نظام سیاستگذاری ،برنامه ریزی و راهبری مؤثر آموزش ،پژوهش و فنااوری صانعت
آب و بر و ایهای نقش مؤثر در مراجع مرتبط
 -8بههنگامسازی آموزشهای مرتبط با فناوریهای جدید
 -18توسعه شبکه خبرگاو ،نخبگاو و متخصصین (حقیقی و حقوقی)
در بخش پشتیبانی صنعت آب و بر :
 -10حرایت از انتقال و بومیسازی فناوریهای نو مورد نیاز و بهکارگیری فناوریهای دارای مزیت نسبی باال
در حوزة مدیریت بحراو و پدافند غیرمامل:
نهادینه سازی و اجرای اصول و ضوابط پدافند غیرمامل و مدیریت بحراو در صنعت آب و بر به منظور افزایش
بازدارندگی ،تداوم ارای خدمات در شرایط اضطراری ،کاهش آسیب پذیری و ارتقاء پایداری در کلی تأسیسات و
فرآیندهای صنعت با تأکید بر:
 شناسایی و طبقه بندی تأسیسات و فرآیندهای حیاتی ،حساس و مهم و آسیب پذیر و تادوین و اجارای
برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت
 انجام پژوهشهای مورد نیاز در جهت دستیابی به راهکارهاای جدیاد کامهزیناه ،ماؤثر و مرلیااتی در
مرص پدافند غیرمامل
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ت ) مجموعه مقاصد و اهداف فناورانه كالن در صنعت برق كشور
مجرومه مقاصد و اهداف فناورانه کالو در صنعت بر کشور در افق زمانی  1404هجاری شرسای ،طای ناماه
شراره  91/47558/30/100مورخ  1391/12/20وزیر نیرو (با موضوع ابالغ مقاصاد و اهاداف فناوراناه صانعت
بر ) ابالغ گردیده است .بر اساس سند مذکور ،استقرار و بکارگیری سیستم پایش سالمت آنالین در ساازههاای
صنعت بر را میتواو در راستای هدف فناوراناه افزايش امنيت انرژي (پدافندي-فني و قابليت اطمينان)
جهت تحقق مقصد کالو سرآمد كشورهاي منطقه در عرضه برق پاك ،مطمئن ،پايا با كيفيت مناسب از
مجرومه مقاصد و اهداف فناورانه کالو ابالغ شده صنعت بر منظور نرود.
ث ) سياستهاي كلي ابالغي توسط مقام معظم رهبري در بخش پدافند غير عامل
سیاستهای کلی نظام در ارتباط با ایجاد و توسعه پدافند غیر مامال در بخاشهاای مختلاف کشاور در اساهند
 1389تهیه و ابالغ شدند .توسعه فناوری پایش سالمت سازهها در صنعت بر را میتواو در راستای بندهای زیر
از سیاستهای مذکور منظور نرود:
 بند  :1تأکید بر پدافند غیرمامل که مبارت است از مجرومه اقدامات غیرمسلحانه کاه موجاب افازایش
بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقاء پایداری ملای و تساهیل مادیریت
بحراو در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشرن میگردد.

 بند  :4تهیه و اجرای طرحهای پدافند غیرمامل (با رمایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراکز ،اماکن و
تاسیسات حائز اهریت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء براساس اولویتبنادی و امکاناات
حداکار تا پایاو برنامه ششم و تامین امتبار مورد نیاز.

 بند  :10حرایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرمامل با تاکید بار
طراحی و تولید داخلی.

ج ) سياستهاي كلي توليد ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني
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فاز  :1تدوين مباني سند

سیاستهای کلی تولید ملی ,حرایت از کار و یرمایه ایرانی در اسهند ماه  1391هجاری شرسای توساط مقاام
معظم رهبری ابالغ گردیدند .بندهای زیر از سیاستهای کلی مذکور را میتواو به توسعه فناوری پایش ساالمت
در سازههای صنعت بر مرتبط دانست:
 بند  :1باال بردو قدرت رقابت و افزایش بهرهوری موامل تولید با:
 کاهش هزینه ها و بهبود کیهیت تولید
 بهینهسازی تعامل موامل تولید
 بند  :2هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوریها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها ،با هدف:
 ارتقاء کیهی و افزایش کرّی تولید ملّی
 باال بردو درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
چ ) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهاادی ،انعطااف پاذیر ،فرصات سااز ،مولاد ،درووزا ،پیشارو و
برووگرا ،در بهرن سال  1392هجری شرسی توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید.
در جلسه شورای مالی اقتصاد  9تیر  1393در خصوص برنامههای وزارت نیرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی ،امالم
شد که بندهای  8 ،3و  9از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرباوط باه وزارت نیارو اسات .برخای اهاداف و
سیاستهای این وزارتخانه برای تحقق بخشیدو به این سیاستها در حوزهی بر که در این جلسه امالم شاد و
میتواند با ضرورت توسعه فناوری پایش سالمت سازههای صنعت بر ارتباط داشته باشد بدین شرح است:
 افزایش بهرهوری بر در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف
 توسعه زیرساختهای تولید و انتقال بر و تالش برای تأمین ملزومات تبدیل کشور به قطاب تاامین و
تبادل بر منطقه
 پایداری و بهبود کیهیت و کریت خدمات آب و بر در بخشهای مختلف مصرف
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ح) سند "اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري مصوب كميسيونهاي تخصصي وزارت علوم ،تحقيقرات و
فناوري" مصوبهي سال 1390
شورای مالی ملوم ،تحقیقات و فناوری در راستای انجام وهایف قانونی و با هدف بهارهگیاری حاداکاری از تاواو
ملری و دانش تخصصی صاحبنظراو و خبرگاو دانشگاهی و دستگاههای اجرایی کشاور در حاوزههاای مختلاف،
اقدام به تشکیل  11کریسیوو تخصصی در زمینههای موضومی نروده است که هرکدام از آنها بر اسااس وهاایف
قانونی شورا در حوزه تخصصی مرتبط فعالیت میکنند .کریسیووهای تخصصی شورای مالی با بررسی و مطالعه
حوزه های تخصصی مربوطه اولویتهای تحقیقاتی و فناوری و طرحهای کالو ملی را تعیین کردهاند .با توجه باه
اسناد قانونی مذکور (جزء  1بند م ماده  224قانوو برنامه پنجم توسعه ،جزء الف بناد  108قاانوو بودجاه ساال
 1390کشور) اولویتهای تحقیقاتی و فناوری کریسیووهای تخصصای مربوطاه ،بارای اساتهاده دساتگاههاای
مشرول اسناد قانونی مذکور ،در این سند ارائه شده است.
مطابق اولویتهای کریسیوو تخصصی انرژی ،بند  ،9بایستی "فناوریهای نوین و کاارای شابکههاای انتقاال و
توزیع بر " در دستور کار قرار گیرد که میتواو بر این اساس ،توسعه فناوری پایش سالمت ساازههاا را کاه در
راستای نگهداری بهینه شبکه بر است ،توجیه نرود.
مالوه بر آو در جدول سایر اولویتهای تحقیقاتی کشور در این سند ،بایستی اولویتهای زیر در دستور کار قرار
گیرند:
" استهاده از فناوریهای جدید و انتقال تکنولوژی"
" دستیابی به روشها و فناوریهای نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی به کشور) و هرگام سازی با
روند سریع پیشرفت جهانی"
" بهروزسازی آموزشهای مرتبط با فناوریهای جدید"
" انتقال فناوری و دانش فنی به کشور در مرصههایی که هنوز نیاز به ورود فناوری خارجی میباشد"
" ارتقا و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی"
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بر اساس این اولویتها ،توسعه فناوری پایش سالمت سازهها در صنعت بر  ،از آوجا که هم با موضومیت انتقال
دانش در این حوزه ارتباط مستقیم دارد و در مین حال دانش فنی و فناوریِ مربوط به بهره برداری و نگهاداری
از سازههای شبکه بر را ارتقاء خواهد بخشید توجیه قانونی خواهد داشت.
خ ) مبحث  22مقررات ملي ساختماني ايران
مبحث  22مقررات ملی ساخترانی ایراو با منواو "مراقبت و نگهداری از ساختراو هاا" توساط کریتاه تادوین
مقررات ملی ساخترانی ایراو در وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و ویرایش نخست آو در سال  1392ابالغ گردیده
است .در مقدمه این مبحث منواو شده که "ساختراو یک سرمایه ملی است و مدم کنترل های الزم پس از ساخت
آو  ،خسارت های جبراو ناپذیری بر اقتصاد هر کشور بر جای می گذارد .اجزای ساختراو شامل بخش های مختلف
معراری ،سازه ،تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول مرر مهید خود ،بر اثر موامل ناشی از شارایط جاوی و
خطرات طبیعی مانند زلزله ،سیل و طوفاو ،قصور در نگهداری ،بهره برداری نامناسب ،مدم کنتارل و بازرسای هاای
ادواری از شرایط بهره برداری تأسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نرا و سایر اجزای الحاقی ساختراو ،مدم
کنترل شرایط پی ،خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساخترانهای در حال ساخت یا تجدیاد بناا
هستند ،مرکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادو مرلکرد صحیح خود از نظر ایرنی و بهداشت شوند .از
اینرو برای نگهداری از ساختراو و اجزای آو نیاز به تدوین و تروی ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آو ،اشخاص
ذیصالحی که در این مبحث تعین شده اند ،بتوانند مرلکرد صحیح ساختراو را در طول مرر مهید آو کنترل نروده
و در صورت نیاز اقدام به تعریر یا تقویت اجزای آسیب دیده نرایند".
حوزه مورد نظر در مبحث مذکور ،ساخترانهای متعارف شهری بوده و رویکرد مورد نظر برای نگهداری ساختراو
ها نیز ،بازرسیهای دوره ای و ارزیابی غیر مخرب است که توسط شهرداری ها انجام می پذیرد.
بدیهی است که با توجه به ضرورت تشاخیص داده شاده بارای مراقبات و نگهاداری از سااخترانهای متعاارف و
مرومی که منجر به تدوین و ابالغ مبحث  22شده ،ضرورت پرداختن به مبحث نگهداری از سازه های خاص صنعت
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بر که به مراتب دارای اهریت باالتری بوده و خسارات آنها دارای پی آمدها و تبعات زیااو باارتری اسات ،بایش از
پیش آشکار می گردد.
با توجه و بررسی اسناد و مقررات مذکور در این بخش مشخص می گردد که مبحث پایش سالمت سازه ها بطور
مستقیم در اسناد باالدستی مورد اشااره قارار نگرفتاه و مرادت ًا باه مبحاث کاالو تار نگهاداری و تعریارات بطاور
غیرمستقیم یا مستقیم پرداخته شده است .از طرف دیگر می تواو اههار نرود که فناوری پایش سالمت سازه هاا (و
کاربرد آو در صنعت بر ) مغایرت و تعارضی با هیچیک ار اسناد و مقررات باالدستی و سیاستهای کالو کشور ندارد.
بر این اساس ضرورت پرداختن به مبحث نگهداری و تعریرات سازه ها (بخصوص در ساازه هاای باا اهریات مانناد
صنعت بر ) با استهاده از رویکردهای نوین فناورانه که قادر به انجام این مهم بصورت بهینه باشند ،روشن می گردد.

 -3تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
در این بخش سعی شده تا ابعاد موضوع و محدوده مطالعات مرتبط با فناوری پایش سالمت سازههاا کاه شاامل
سطح تحلیل ،افق زمانی برنامهریزی و مرزبندی نظام اجترامی-فنای اساتب بررسای و ارائاه گاردد .ساطح تحلیال
مشخص میکند که اندازه مجاز حوزه اثر و سطح تأثیرگذاری فناوری بر محیط (از نظر جغرافیاا و حاوزه تخصصای)
چقدر است .افق زمانی برنامهریزی معین کننده بازه زمانی مورد انتظار برای رسیدو به چشماناداز و تحقاق اهاداف
توسعه فناوری است .مرزبندی نظام اجترامی-فنی هم بامث میشود تا سیستم از محیط اطراف خاود جادا شاده و
تحلیل از قابلیت کنترل باالتری در ارائه نتای برخوردار باشد .نتای این بخش از مطالعات دارای اهریت قابل توجهی
بوده و بر خروجی مؤلهه های دیگر سند تأثیرگذار است]1[ .

 -1-3تبيين سطح تحليل
سطح تحلیل از نظر جغرافیا باه ساه رده منطقاه ای ،ملای و فراملای تقسایم مایگاردد .ساطح منطقاهای باه
تصریمگیری در مورد زیربخشهای ملی با پتانسیل از لحاخ ایجاد کسب و کارهای دانش بنیاو مایپاردازد( .مانناد
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خوشه های صنعتی و قطبهای فناورانه) سطح ملی بیانگر تصریرات دولتها در توسعه اقتصاادی مارتبط بخاشهاا و
فناوریهای موجود در یک کشور است .سطح فراملی نیز بیانگر هرکاریهای بینالرللی در برنامهریزی برای توساعه
محصوالت و فناوریها است .مشخص شدو سطح تحلیل از لحااخ محادوده جغرافیاایی در تعیاین انادازه مرزهاای
سیستم تحت مطالعه و انتخاب نوع ابزارهای سیاستگزاری و تدوین راهبرد ،مؤثر خواهد بود]1[ .
از آنجا که گستره و توزیع جغرافیایی سازههای مهم موجود در شبکه بر (بطاور خااص نیروگااههاای پایاهای و
شبکه انتقال بر ) در کل کشور بوده و منحصر به مکانهای خاص استانی نرایباشاد ،در ارتبااط باا فنااوری پاایش
سالمت سازهها در این سند ،سطح جغرافيايي ملي مورد نظر میباشد.
از منظر دیگر ،سطح تحلیل میتواند به دو دسته بخشی و فناورانه نیز تقسایم شاود .ساطح بخشای باه تعیاین
سیاست و تدوین راهبرد در حوزه یک صنعت خاص (مشترل بر فناوریهای آو) می پردازد .سطح فناورانه نیز یاک
فناوری خاص را هدف مطالعه قرار میدهد که که امکاو استهاده از آو در چندین بخش یا صنعت مختلف نیز وجود
دارد ]1[ .بر این اساس ،با توجه به اینکه فناوری پایش سالمت سازهها در حوزه ها و بخشهای مختلهای از صانعت
قابل استهاده است (البته جزئیات این فناوری در هر بخش صنعتی دارای ویژگیهای خاص هراو بخاش مایباشاد)
میتواو آنرا در سطح فناورانه مورد بررسی قرار داد .بعبارت دیگر ،فناوری مورد نظر بصورت مجرومه به هم پیوسته
ای از تعدادی ملم و فناوری که برای تحقق اهداف خاصی در سازهها مورد استهاده قرار میگیرناد ،دیاده مایشاود.
شایاو ذکر است که در این سند ،کاربرد فناوری پایش سالمت سازه ،تنها در مورد سازههای موجاود در بخاشهاای
مختلف صنعت بر کشور (مذکور در بخش مرزبندی فنی این گزارش) مورد نظر میباشد.

 -2-3تعيين افق زماني برنامهريزي
ماهیت اسناد راهبردی با درنظر گیری افقهای برنامهریزی فراتر از زماو حال برای اقدامات و فعالیاتهاا معنای
پیدا میکند ]1[ .بطور معرول افقهای برنامهریزی برای اکتساب و توسعه فناوریها با توجه به وضعیت فعلی آنهاا و
نگاه به آینده ،به نحوی انتخاب می گردند که احترال وقوع تغییرات شدید و ماهیتی فناوری در محدوده زمانی مورد
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نظر ،حداقل مرکن باشد .با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه پایش سالمت سازهها در دنیا و ایراو که در بخش
قبلی ارائه گردید ،مشخص شد که این فناوری و کاربرد آو در بخش سازه ،در دنیا نسبتاً جواو بوده و فعالیاتهاای
مرده مرتبط با آو در بخشهای ملری و تحقیقاتی صورت میگیرد .بنابراین احترال وقوع تغییارات شادید در ایان
فناوری و کاربردهای آو در آینده (در افق میاو مدت) کم میباشد.
بر اساس بررسی اسناد باالدستی کشور شامل سند چشمانداز جرهوری اسالمی ایاراو در افاق  ،1404مجروماه
برنامه پنجساله پنجم توسعه ،سند راهبردی وزارت نیرو و سند نقشه جامع ملری کشور ،و با استناد به اساناد فاو ،
افق برنامهریزی مورد نظر در ارتباط با توسعه فناوری پایش سالمت سازهها در صنعت بر کشور ،افق ميان مردت
 10ساله ( 1404هجري شمسي) در نظر گرفته میشود.
با توجه به پتانسیلهای موجود در بخشهای تحقیقاتی و صنعتی دانش بنیاو کشور ،انتظار می رود کاه اهاداف
کلی مورد نظر در این طرح که اکتساب دانش فنی و تواو بکارگیری سیستم پایش سالمت بصورت ساختار یافتاه و
قابل اطریناو در صنعت بر میباشد ،در افق زمانی مورد نظر امکاو پذیر باشد .شایاو ذکار اسات کاه افاق زماانی
تعیین شده ،در مراحل بعدی تدوین سند (تدوین چشمانداز ،اهداف و سیاستهای کالو و  )...نیاز ماورد باازبینی و
بروزرسانی قرار خواهد گرفت.

 -3-3مرزبندي فني
منظور از مرزبندی فنی ،تعیین کلیه انواع سازههایی است که در بحث پایش سالمت در این سند ،مورد نظر قرار
دارند .هرانطور که در بخشهای قبلی این گزارش نیز ذکر گردید ،سازههای مورد نظر در این سند ،کلیه سازههاای
موجود در بخشهای سه گانه صنعت بر کشور (تولید ،انتقال و توزیع) میباشند .در مراحل بعدی سند ،سازههاای
مورد اشاره در این بخش جهت انجام فعالیتهای مورد نظر ،بر اساس معیارهای مناسب اولویتبنادی خواهناد شاد.
فهرست جزئیتر سازههای مورد نظر در این سند به شرح ذیل میباشد:

 -1-3-3سازههاي بخش توليد برق
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سازههای بخش تولید بر شامل موارد زیر میباشند:
 .6نیروگاههای حرارتی (سیکل بخار ،سیکل گازی ،سیکل ترکیبی)
 سازه بر خنک کن
 سازه دودکش
 سازه نگهدارنده بویلر
 سازهها یا فونداسیووهای نگهدارنده تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور)
 سیستم لولهها (پایپینگ) و اتصاالت آنها
 مخازو ذخیره سوخت
 سایر سازهها
 .7نیروگاههای هستهای
 سازههای مربوط به رآکتور (مخزو فشار ،پوستههای محافظ بتنی)
 سازههای ساخترانی و کنترلی
 مخازو ذخیره سوخت
 سازههای نگهدارنده تجهیزات
 سایر سازهها
 .8نیروگاههای بر آبی
 سدهای بتنی
 سدهای خاکی
 .9نیروگاههای بادی
 پره های توربینهای بادی
 بر توربینهای بادی
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 فونداسیوو توربینهای بادی
 .10سایر نیروگاههای نوین (انرژیهای نو)
 نیروگاههای خوشیدی
 نیروگاههای زمین گرمایی
سازههای بخش انتقال بر
سازههای بخش انتقال بر شامل موارد زیر میباشند:
 .4خطوط انتقال بر هوایی
 دکلهای انتقال بر
 مقرهها
 هادیهای انتقال (پایش خیز هادیها)
 .5خطوط انتقال بر زیرزمینی
 گالریهای بتنی
 اتصاالت و منهولها
 .6پستهای انتقال
 ساختراوهای کنترل
 گنتری
 سازهها ،فونداسیووها و مهارهای نگهدارنده تجهیزات پست
 سازههای حهاهتی (حصار محوطه)

 -2-3-3سازههاي بخش توزيع برق
سازههای بخش توزیع بر شامل موارد زیر میباشند:
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فاز  :1تدوين مباني سند

 .3خطوط توزیع بر هوایی
 پایههای توزیع بر
 .4پستهای توزیع بر
 پستهای هوایی
 پستهای زمینی و زیرزمینی

 -4تبيين مشخصه هاي فناوري پايش سالمت سازهها
تبیین مشخصه های فناوری در واقع ارائه تصویری از خصوصیات و ویژگیهای فناوری راهبردی مورد مطالعه باه
سیاستگذاراو و تحلیلگراو میباشد .این کار با بررسی و مشخص نرودو جایگاه فناوری از ابعاد ماهیت ،چرخه مرر و
پارادایم فناورانه انجام میشود .آگاهی از مشخصه های فناوری بر نوع تصریمگیری در مراحال بعادی تادوین ساند
اثرگذار خواهد بود .در ادامه این بخش ،جایگاه فناوری پایش سالمت سازهها در کشاور ،از ابعااد مختلاف بررسای و
مشخص شده است]1[ .

 -1-4طبقهبندي فناوري پايش سالمت سازهها از منظر ماهيت
از منظر ماهیت کاربردی ،فناوریها را میتواو براساس سابقه فناوری ،پیچیدگی فناوری ،تناسب فناوری ،حاوزه
استهاده فناوری و موقعیت راهبردی فناوری طبقهبندی نرود .بر این اسااس ،طبقاهبنادی فنااوری پاایش ساالمت
سازهها در ایراو با توجه به پن مامل فو بصورت زیر خواهد بود:

-1-1-4

سابقه فناوري پايش سالمت سازهها

از نظر سابقه حضور ،فناوریها به دودسته فناوریهای جدید و فناوریهای موجاود تقسایم مایشاوند .جدیاد و
موجود بودو فناوری نه بر اساس نوههور بودو بلکه بر اساس شکل گیری بازار آو در مرز بنگاهی ،بخشای یاا ملای
تعیین میشود .فناوریهایی که بازار آنها شکل گرفته باشد جزء فناوریهای موجود قلرداد میشوند]1[ .
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با توجه به مطالب ارائه شده در بخش اول این گزارش ،بدیهی است که فناوری پایش سالمت سازههاا در حالات
کلی دارای بازار مشخصی در کشور نیست .البته اجزایی از این فناوری (مانند ابزارهای اندازهگیری و پردازش دادهها)
در حوزه های دیگر صنایع دارای بازار مخصوص به خود میباشند ولیکن آنجایی که به بحث پایش سالمت ساازههاا
مربوط میشود ،بازاری بطور مشخص یافت نریشود .مرده فعالیتهای انجام شده در این زمینه در کشور در حاوزه
تحقیقات دانشگاهی بوده و نرونههای معدودی نیز بصورت پراکنده در برخی سازهها اجرا شادهاناد .بار ایان اسااس
میتواو فناوری پایش سالمت سازهها در کشور را بطور کلی در رده فناوريهاي جديد ملحوخ نرود.

 -2-1-4پيچيدگي فناوري پايش سالمت سازهها
از نظر پیچیدگی ،فناوریها به دودسته ساده و پیشرفته تقسیم میشوند .ویژگیهای مرده فناوریهای پیشرفته
شامل پیچیدگی زیاد ،ملم محوری ،چرخه مرر کوتاه ،سهم باالی فناوری در قیرت ترام شده کاال و خدمات و هزینه
باالی تحقیق و توسعه میباشند .وضعیت پیچیدگی فناوری پایش سالمت سازهها بار اسااس هریاک از پارامترهاای
مذکور ،به شرح زیر میباشد:
 .1پيچيدگي زياد SHM :زمینه نوههوری از مهندسی است که واژگاو و اصطالحات گستردهای دارد .بناابراین
دورههای آموزشی تخصصی در این زمینه در دانشگاهها و مؤسسات معتبر در سرتاسر جهاو برگزار مایشاود.
معروال پیش نیازهایی از دانش که برای متقاضیاو این دورهها مطرح میشود شامل :دانش مرومی مهندسای
سازه ،جبر خطی و مکانیک ،گذراندو دورههاای آموزشای ریاضایات و دینامیاک در ساطح لیساانس کاه در
رشتههای مهندسی مرراو ،مکانیک و یا هوافضا ارائه میشود ،اسات .هرچناین ایان دورههاا شاامل تراامی
مباحث و یا برخی از مباحث تئوری  SHMاز جرله ارزیابی مرلیاتی ،سنساورها ،مباحاث آمااری ،ویژگیهاای
حساس به آسیب ،روشهای آماری دسته بندی و نرماالیز کردو دادهها ،طراحی سیستم  SHMو کاربردها و
اجرای کامپیوتری و اصول نرمافزارهای این تکنولوژی هستند .بعبارت دیگر ،فناوری پاایش ساالمت ساازه از
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ترکیب چند زمینه ملری پدید آمده و چند رشته ای 1میباشد .از مهرترین رشته های ملری مرتبط با پایش
سالمت در سازهها ،میتواو به موارد زیر اشاره نرود:
 ریاضیات (آمار و احتراالت)
 مهندسی بر و کامپیوتر (پردازش سیگنالها ،سیستمهای سختافزاری گردآوری ،ذخیرهسازی ،انتقال
و بازیابی دادهها ،سنسورها و ابزار دقیق ،اندازهگیری و )...
 انهورماتیک و ملوم ارتباطات و اطالمات (پردازش دادهها ،استخرا اطالمات از دادهها و )...
 مهندسی مرراو (مدلسازی و تحلیل اجزاء محدود ،دینامیک سازهها و ارتعاشات ،انتشاار اماوا  ،آناالیز
معکوس و شناسایی سیستم ،آنالیز و مکانیک خرابی ،بهینه سازی ،الگوریترهای ژنتیک و شبکه مصبی
مصنومی و )...
بر اساس این پارامتر میتواو فناوری پایش سالمت سازهها را یک فناوری پیشرفته در نظر گرفت.
 .2علم محوري :با توجه به پارامتر قبل ،سهم مرده ای از فناوری پایش سالمت سازهها مربوط به دانش ملرای
در رشته ها و زمینه های مختلف است .هرچند که در بخشهای سختافزاری نظیر سنسورهای اندازهگیری و
تجهیزات وابسته به آو ،دانشهای فنی و تکنیکی نیز نقش قابل توجهی دارند .با توجه به جریع جهات ،اگار
سیستم پایش سالمت سازه را متشکل از سه حوزه کلی طراحی سیستم پايش ،اکتساب دادهها (اندازهگیاری
پارمترها ،گردآوری ،انتقال ،ذخیرهسازی و پردازش دادهها) و تشخیص (یا پیشبینی) مشکالت و خرابیها در
نظر بگیریمب دو حوزه اول و سوم آو بیشتر مبتنی بر دانش ملری میباشند .بر این اساس میتواو گهات کاه
سهم دانش ملری در این فناوری بیشتر از دانش فنی و تجربی بوده و فناوری ،ملم محور میباشد .بنابراین بر
اساس این پارامتر میتواو فناوری پایش سالمت سازهها را یک فناوری پیشرفته در نظر گرفت.

- multidisciplinary

1
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 .3چرخه عمر كوتاه :معروالً فناوریهای پیشرفته دارای طول مرر کوتاهتری نسبت به فناوریهای ساده بوده
و سرمت منسوخ شدو و جایگزینی آنها با فناوریهای پیشرفته نوههور ،بیشتر از فناوریهای سااده اسات .از
میاو سه حوزه کلی پایش سالمت سازه ک ه در بخش قبال مناواو شاد ،حاوزه هاای طراحای و تشاخیص و
پیشبینی خرابیها که بیشتر مبتنی بر دانش ملرای مایباشاند ،طاول مرار کوتااهی نداشاته و روشهاا و
الگوریترهای تدوین شده برای آنها (بسته به سطح و هدف مورد نظر پاایش) تاا مادت نسابتاً زیاادی ماورد
استهاده قرار می گیرند .البته انجام تحقیقات به منظور تدوین الگاوریتمهاای جدیادتر و کاارآتر نیاز صاورت
میگیرد ولی روشهای کالسیک و نسبتاً قدیری تر بطور کامل کنار گذاشته نشدهاند .از طرف دیگر ،در حوزه
اکتساب دادهها که شامل تکنولوژیهای اندازهگیری و پردازش دادهها است نیز ،طول مرر کوتااهی مشااهده
نریشود .به منواو نرونه در مورد سنسورهای اندازهگیری و تجهیزات جنبی آنها که بیشترین حجم و سرمت
پیشرفت و تحول را در اجزای فناوری پایش سالمت دارند ،با وجود ههور و چیرگای تکنولاوژی فیبار ناوری،
هنوز هم از سنسورهای مکانیکی و الکتریکی قدیری تر استهاده میشود .تکنولوژی سنسورهای فیبر نوری نیز
که در حدود  20سال است که معرفی شده ،هرچناو به لحاخ بازار استهاده ،در حال رشد میباشد .البتاه در
این حوزه نیز فناوریهای نوههور نظیر  MEMSو  NEMSو سنسورهای بی سیم نیز معرفی شادهاناد ولای
تکنولوژیهای قبلی از رده خار نشدهاند .بر این اساس بطور کلی میتواو گهت که فناوری پایش سالمت در
سازهها دارای طول مرر کوتاه نبوده و از این جهت ،فناوری پیشرفته ای محسوب نریشود.
 .4سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده كاال و خدمات :قیرت ترام شده یک محصول/خدمت از مجراوع
ارزش ورودیهای مصرف شده (مواد ،انرژی ،سرمایه و )...و هزیناه صارف شاده بارای تبادیل ورودیهاا باه
خروجیها (با استهاده از فناوری) میباشد .در مورد محصوالت/خدمات تولید شده با فنااوریهاای پیشارفته،
نسبت هزینه ورودیها به هزینه تبدیل ناچیز بوده و سهم و ارزش ورودیها در قیرت نهایی محصاول نسابتاً
پایین است .به مبارت دیگر مرده قیرت محصول ناشی از فناوری بکاار رفتاه در آو مایباشاد .انطباا ایان
پارامتر با فناوری پایش سالمت سازهها مشکل بوده و متأثر از نحوه نگرش به آو میباشد .اگر فناوری پاایش
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سالمت بصورت کلی را به صورت یک جزء از خدمات نگهداری و تعریر سازهها منظور کنیم ،با توجه به هزینه
مورد نیاز برای تجهیزات ،نیروی انسانی متخصص و دانش فنی ،سهم مرده هزینه ترام شده خدمات نگهداری
سازه را به خود اختصاص خواهد داد .از اینرو بر اساس این پارامتر ،میتواو فنااوری پاایش ساالمت را یاک
فناوری پیشرفته منظور نرود.
 .5هزينه باالي تحقيق و توسرعه :فنااوریهاای پیشارفته بادلیل باین رشاته ای باودو و پیچیادگی،
سرمایهگذاری بیشتری را در مرحله تحقیق و توسعه طلب می کنند .در ماورد فنااوری پاایش ساالمت
سازهها نیز با توجه به وجود چند رشته مرتبط و پیچیدگیهای حاصل از آو ،هزینههای تحقیقات نسبتاً
باالیی برای اجرایی شدو آو مورد نیاز است .مالوه بر آو ،نیاز به انجام مطالعات آزمایشاگاهی و پاایلوت
برای تحقیق و توسعه و صحت سنجی روشهای پایش سالمت سازهها ،هزینههاای تحقیاق و توساعه را
باالتر می برد .بر این اساس میتواو فناوری پایش سالمت در سازهها را یک فنااوری پیشارفته در نظار
گرفت.
با توجه به مطالب مذکور در این بخش ،از میاو پن پارامتر مورد بررسی برای تعیین پیچیادگی فنااوری پاایش
سالمت در سازهها ،چهار پارامتر ،پیشرفته بودو و یک پارامتر ،ساده بودو فناوری را نتیجه میدهند.

 -3-1-4تناسب فناوري پايش سالمت سازهها
فناوری مناسب به فناوریهایی اطال میشود که بیشترین سازگاری را با نیازهای شناسایی شاده از یاک ساو و
منابع موجود از سوی دیگر داشته باشند .بنابراین فناوری مناسب الزاماً فناوری پیشارفته یاا نوههاور نیسات .بلکاه
فناوری مناسب باید با زیرساختهای الزم و نیروی انسانی موجود تناسب داشته باشد تا بتواناد باه نحاو ماؤثری در
کشور مورد استهاده قرار گیرد]1[ .
بر اساس مباحث ارائه شده در بخشهای قبلی ایان گازارش مایتاواو ادماا نراود کاه فنااوری پاایش ساالمت
پاسخگوی نیازهای موجود در این زمینه (مدیریت نگهداری سازهها بطور مؤثر و بهیناه) مایباشاد .از طارف دیگار،
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حداقل زیر ساختهای مورد نیاز برای استهاده از این فناوری در سازهها (و بطور خاص در سازههای صنعت بر ) نیز
در کشور موجود میباشند .زیرساختهای مذکور شامل تجهیزات اندازهگیری و کار بر روی دادهها (انواع سنساورها،
واحدهای جرعآوری و پردازش دادهها و  ،)...زیرساختهای انتقال دادهها بصورت با سیم (کابلهاا و  )...و بای سایم
(اینترنت و سایر تجهیزات انتقال بی سیم دادهها) و حوزههای دانش فنی و ملری مربوط ،میباشند .شایاو ذکر است
که در حال حاضر ،شبکه اینترنت در غالب مناطق کشور برای انتقال دادههای مورد نیاز در پایش سالمت (با حجم و
سرمت باال) مناسب نبوده و لیکن انتظار میرود با پیشرفتهای آو حوزه در آینده ،بتواو باه زیرسااخت مناساب در
افق زمانی مورد نظر دست یافت .از طرف دیگر برای مدیریت متررکز و تجریع داده های حاصال از پاایش ساالمت
سازه ها در مراکز خاص و مشخص ،نیاز به زیرساخت پهنای باند شبکه در کشور وجود دارد .در صورت فقداو چنین
زیرساختی ،پایش سالمت سازه ها الزاماً باید بصورت جداگانه و بدوو ارتباط با سازه های دیگر صورت گیرد.
در مورد سایر تجهیزات مورد اشاره نیز ،ملیرغم مدم تواو ساخت در داخل کشور ،امکاو وارد کاردو آنهاا بادوو
مشکل خاص ،وجود داشته و هم اکنوو شرکتهای متعددی در کشور برای مصارف مختلف صانعتی و ملرای ،وارد
کننده تجهیزات مذکور میباشند .بدین ترتیب میتواو فناوری پایش سالمت سازهها را بطاور کلای یاک فنراوري
مناسب منظور نرود که قابلیت بکارگیری آو در کشور به لحاخ وجود زیرساختهای مورد نیااز ،وجاود دارد .البتاه
بدلیل وجود پیش نیازهای ملری سطح باال ،به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای مختلاف آو ،برناماه
خاص آموزشی در سطح کشور مورد نیاز میباشد.
شایاو ذکر است که پیش از اجرایی شدو استهاده از فناوری پایش سالمت در حوزه صنعت بر  ،به منظور حهظ
یکپارچگی نسبی در مراحل مختلف بکارگیری سیستم و جلوگیری از امراال ساالیق و باه حاداقل رسااندو ساهم
قضاوت مهندسی ،نیاز به تدوین استانداردهای مناسب که حاوی حداقل الزامات و مقررات فنی مورد نیااز در زمیناه
های مرتبط باشد ،وجود خواهد داشت .این مهم در دنیا نیز در سالهای اخیر مورد توجاه قارار گرفتاه و مؤسساات
مختلف در دنیا ،تالشهایی در راستای تدوین اساتانداردهای ماورد نیااز پاایش ساالمت ساازههاا صاورت داده اناد.
نرونههایی از استانداردهای پایش سالمت در دنیا به شرح ذیل میباشند:
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مؤسسه بینالرللی  ISHMIIپن راهنرا را که توسط مؤسسات مختلف در دنیا به شرح ذیل تدوین شدهاند ،برای
استهاده در پایش سالمت سازهها پیشنهاد نروده است]31[ :

 Intelligent Sensing for Innovative Structures (ISIS), 2001- Focused on SHM overviwe

 Monitoring and Safety Evaluation of Existing Concrete Structures: State-of-the-Art Report
(Fib), 2002- Focused on measurments

 روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه،سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
راهكارهاي كاهش آنها
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 تدوين مباني سند:1 فاز

 International Organization for Standardization (ISO), 2002- Focused on Vibration monitoring

 Federal Highway Administration (FHWA), 2002- Focused on Road bridges
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 Structural Assessment, Monitoring and Control (SAMCO), 2006- Focused on SHM

هرچنین میتواو به استاندارد طراحی تدوین شده برای پایش سالمت سازهها که در کشور چین توسط مؤسساه
China Association for Engineering Construction Standardizationطی مادت ساه ساال تادوین و در ساال
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فاز  :1تدوين مباني سند

 2013جهت استهاده ارائه شده اشاره نرود .استاندارد مذکور در ههت فصل و دو پیوست شاامل محتاوای کلیاات و
تعاریف ،انتخاب و جانرایی سنسورها ،گردآوری و پردازش دادهها ،انتقال ،ذخیرهسازی و مدیریت دادهها و در نهایت،
ارزیابی و تشخیص وضعیت سازه ،ارائه شده است]31[ .

شكل  :1-4مقدمه استاندارد پايش سالمت سازهها در چين

 -4-1-4حوزه استفاده (كاربرد) فناوري پايش سالمت سازهها
از لحاخ حوزه کاربرد ،فناوریها به دودسته فنااوریهاای محصاول و فنااوریهاای فرآیناد تقسایم مایشاوند.
فناوریهای محصول مبارتند از فناوریهایی که در ترکیب کاال یا خدمات بکار گرفته میشوند و فناوریهای فرآیند،
فناوریهایی هستند که در فرآیند تولید یک محصول یا خدمت بکار برده میشوند]1[ .
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هرانطور که در بخشهای قبلی منواو شد ،فناوری پایش سالمت سازههاا در حاال حاضار بصاورت یاک بساته
محصولی مشخص و جامع وجود نداشته و برای هر سازه بصورت یک پروژه منحصر بهرد ،طراحی ،نصب و اجرا شده
و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .در اغلب حاالت برای یک سازه خاص و منحصربهرد ،سیستم پایش سالمت بصورت
یک بسته کامل ،طراحی و نصب شده و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .از طارف دیگار پاایش ساالمت ساازههاا را
میتواو بصورت یک فرآیند نیز دید که روی سازهها پیادهسازی و اجرا میگردد .با در نظر گارفتن جریاع جهاات و
ویژگیهای سیستم پایش سالمت ،میتواو گهت که مجرومه سیستم پاایش ساالمت باه فنااوری فرآیناد نزدیکتار
میباشد.

 -5-1-4موقعيت راهبردي فناوري پايش سالمت سازهها
بر حسب موقعیت راهبردی ،فناوریها را مایتاواو باه دو دساته فنااوریهاای کلیادی یاا راهباردی در مقابال
فناوریهای متعارف یا معرولی تقسیم نرود .فناوریهای کلیدی به فناوریهایی اطال میشود که در تحقق اهداف
راهبردی نقش کلیدی ایها نرایند .فناوریهای متعارف یا معرولی مبارتند از فناوریهایی که تسالط بار آنهاا ارزش
زیا دی ندارد .به مبارت دیگر امکاو بهره گیری از تواو موجود در خار از مرزهای بنگاهی ،بخشی یا ملی برای انجام
مرلیات مرتبط با فناوریها ی مذکور وجود دارد و مناسب است تا این مرلیات را به خار واگذار نرود .از منظرهاای
دیگر میتواو موقعیت راهبردی فناوریها را در ردههای حیاتی ،پایه و خارجی طبقهبندی نرود]1[ .
هرانطور که در بخشهای قبلی این گزارش منواو گردید ،بدلیل اهریت قابل توجه شبکه بر در تاأمین انارژی
مورد نیاز بخشهای مختلف کشور ،و هرچنین نقش و کارکرد اجزای مختلف شبکه بار (شاامل اناواع ساازههاای
موجود در حوزه های تولید ،انتقال و توزیع بر ) در آوب حهظ پیوستگی کارکرد شابکه و برقرساانی مساترر آو باه
مصرف کنندگاو ،از اولویتها و اهداف اصلی و راهبردی وزارت نیرو در بخش بر میباشد .از منظر دیگر با توجه به
اهریت استراتژیک سازههای موجود در بخشهای مختلف صنعت بر (بخصوص تولید و انتقال) به لحاخ اینکه وقوع
خرابی در آنها مرکن است سبب اخالل در کارکرد شبکه و بروز خسارات جبراو ناپاذیری تاا حاد ملای نیاز گاردد،
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دستیابی به فناوری پایش سالمت و تسلط بر اجزای کلیدی آو ،در حوزه صنعت بر الزم بوده و مناسب نیست کاه
کل اجزای فناوری (بخصوص بخشهای مربوط به تهسیر اطالمات و تشخیص و پیشبینی خرابیها به لحاخ مساائل
امنیتی) از خار از کشور تأمین گردد .بر این اساس میتواو فناوری پایش سالمت ساازههاای صانعت بار را کاه
کارکرد اصلی آو ،مدیریت بهینه نگهداری سازههای مذکور با هدف شناسایی و پیش آگاهی خرابیهای محترال در
آنها بوده و در راستای حهظ پیوستگی کارکرد شبکه است را در رده فناوريهاي راهبردي منظور نرود.

 -2-4طبقهبندي فناوري پايش سالمت سازهها از منظر چرخه عمر
فناوریها دارای ویژگیهای مرلکردی و نوع تعامالت با بازار متغیر در طول زماو هساتند .ایان تغییار در طاول
زماو در قالب طبقهبندی فناوری در طول چرخه مرر به نرایش گذاشته میشود.[1] ،
از دو منظر چرخه مرر را میتواو طبقهبندی کرد .چرخه مرر فناوری که به معنی تغییر ویژگیهاای مرلکاردی
فناوری و رسیدو به بلوغ فنی در طول زماو برای آو فناوری میباشد .هرچنین ،چرخاه مرار محصاول -باازار کاه
تغییر حجم ارائه فناوری در بازار بر حسب زماو را نشاو میدهد.

 -1-2-4چرخه عمر فناوري
فناوری ها دارای ویژگیهای مرلکردی و نوع تعامالت با بازار متغیر در طول زماو هستند .ایان تغییار در طاول
زماو را باید در قالب طبقهبندی فناوری در طول مراحل چرخه مرر به نرایش گذاشت .تغییر ویژگیهای مرلکردی
فناوری و رسیدو به بلوغ فنی در طول زماو بیاو کننده چرخه مرر فناوری است.
چرخه مرر فناوری ،مههومی است که نحوه بهبود یک فناوری را در طول زماو نشاو میدهد .باه مباارت دیگار
محل قرارگیری یک فناوری در چرخه مرر ،متأثر از منحنیهای چرخه مرر فناوریهای وابسته باه آو مایباشاد .از
آنجا که فناوریهای پیچیده غالباً از فناوریهای دیگری در سطوح پایینتر تشکیل شدهاناد ،چرخاه مرار آنهاا نیاز
مرکب از چرخه مرر اجزای تشکیل دهنده آو است .این منحنی دارای چهار مرحله جنینی ،رشد ،بلوغ و زوال است.
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زمانی که یک فناوری به محدودیت طبیعی خودش برسد ،جایی برای بهبود نداشته و به سرت زوال و جاایگزینی باا
فناوری های دیگر حرکت میکند .بنابراین الزم است تا فناوری هایی برای توسعه انتخاب شاوند کاه در مرحلاه زوال
خود قرار نداشته باشند .برنامهریزی برای توسعه قطعات موجود در مرحله زوال منجر به هدررفت سرمایه گاذاریهای
صورت گرفته و از دست دادو رقابت پذیری می گردد.
در این بخش ،چرخه مرر فناوری پایش سالمت سازهها با دو رویکرد نگرش به اجزای فناوری (زیرفنااوریهاا) و
نگرش به کل فناوری ،بررسی و ارائه شده است.

شكل  :2-4ارتباط چرخه عمر فناوري با چرخه عمر زير فناوريها

با رویکرد نگرش به اجزای فناوری ،با استهاده از سه معیار تنوع مدلهای موجود فناوری ،نوع بهبودهای صاورت
گرفته ،و نوع چیرگی موجود در صنعت ،میتواو به صورت کیهی جایگاه هر فناوری را در چرخه مرر معین نرود.
 تنوع مدلهای موجود فناوری :هرانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،زیر فناوریهای مورد نیاز در فنااوری
پایش ساالمت از جرلاه سنساورهای ماورد اساتهاده و نحاوهی جراعآوری و تحلیال دادههاا توساط
نرمافزارهای قدرترند ،موضوع بسیاری از پروژههای تحقیقاتی در زمینه پایش سالمت سازهها میباشد.
به این ترتیب ،طی سالهای اخیر با توسعه فناوری نانو و پیشرفت در ساخت سیستمهای میکرو و ناانو
الکترومکانیکی ،تنوع زیادی در سنسورها ایجاد شده است .هرانطور که از شاکل زیار مشاخص اسات،
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تنوع مدلهای فناوری میتواند شاخصی برای تعیین چرخه مرر محسوب شود .با توجه به مطالب گهته
شده ،به نظر میرسد که فناوری پایش سالمت از منظر تنوع مدلها در مرحله رشد چرخاه مرار قارار
دارد.

شكل  :3-4معيار تنوع مدلهاي موجود فناوري در تخمين چرخه عمر

 نوع بهبود :در فناوری پایش سالمت سازهها ،ماالوه بار اینکاه زیار فنااوریهاایی از جرلاه تکنولاوژی
سنسورهای مورد استهاده ،پیشرفت زیادی داشتهاست ،نحوهی به کار گیری این سنسورها و نحوه بهینه
کردو تعداد آنها در سازه به منظور کاهش هزینههای اقتصادی ،مورد تحقیق بسیاری قرار گرفته اسات
و به این ترتیب روند رو به رشد اقتصادی کردو این فناوری در کشورهای پیشرفته مشاهده مایشاود.
ورود تعداد بیشتری از شرکتهای مرتبط با این فناوری در صنعت و پایش سالمت طیف وسایعتری از
سازهها طی سالهای اخیر نشاو دهنده مرحله رشد ایان فنااوری در کشاورهای پیشارفته مایباشاد.
هرچند که در کشور ایراو ،این فناوری هم از نظر نوآوری در محصول و هم از نظار ناوآوری فرایناد در
مرحله جنینی قرار دارد.
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شكل  :4-4معيار نوع بهبود در تعيين چرخه عمر فناوري

 نوع چیرگی در صنعت :بیشترین تحقیقاتی که در مورد فناوری پایش سالمت طی  20سال اخیر انجام
گرفته است ،پیشرفت تجهیزات مورد استهاده و انواع سنسورهای به کار گرفته شده در این صانعت باه
منظور افزایش دقت اندازهگیری و افزایش قابلیت اطریناو بوده است .با پیشرفت در صانعت سااخت و
ورود سنسورهایی با به کارگیری فناوری نانو ،هزینه سااخت ایان تجهیازات رو باه کااهش مایباشاد.
هرچنین مطالعات زیادی در ارتباط با بهینه کردو تعداد سنسورهای ماورد اساتهاده و کااهش هزیناه
پایش سالمت انجام شده است .به این ترتیب طی سالهای اخیر پایش سالمت برای طیف وسیعتری از
سازههای پر اهریت در سراسر دنیا انجام شده است .به نظر میرسد ،از آنجا کاه بررسای امکااو تولیاد
انبوه سنسورها و اقتصادی کردو فناوری پایش سالمت موضوع بحث مطالعات جدید میباشد ،از منظار
چیرگی در صنعت ،فناوری پایش سالمت در کشورهای صنعتی در مرحله ابتدایی رشد در چرخه مرار
باشد.
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شكل  :5-4معيار نوع چيرگي در صنعت در تعيين چرخه عمر فناوري

مباحث فو با تآکید بیشتر بر روی یک جزء سیستم پایش سالمت سازهها (سنسورها) ارائه گردید .در ادامه این
بخش ،فناوری پایش سالمت سازه را بصورت کلی در نظر می گیریم .هرانطور که در بخشهای قبل منواو گردید،
سیستم پایش سالمت سازهها در سطوح مختلهی به لحاخ هدف پایش و پیچیدگی ناشی از آو مورد استهاده قرار
میگیرد .بطور کلی میتواو دو سطح کلی را در پایش سالمت سازهها مورد نظر قرار داد که مبارت از تشخیص
آسیب 1و پیشبینی آسیب 1میباشند .هرانطور که از نام این دو سطح مشخص است ،تشخیص خرابی مربوط به
مشخص نرودو وجود خرابی (وجود ،محل و مقدار) در سازه و پیشبینی خرابی مربوط به تخرین وضعیت خرابی
سازه در آینده و تخرین مرر باقیرانده سازه میباشند .بطور کلی سطح پیشبینی خرابی باالتر از تشخیص بوده و به
لحاخ ملری پیشرفته تر و پیچیده تر از سطح تشخیص میباشد .با توجه به متهاوت بودو پیچیدگی ملری و فنی در
دوسطح مذکور ،چرخه مرر آنها نیز متهاوت بوده و بطور جداگانه بررسی و ارائه میگردد.
وضعیت رشد تکنولوژیهای مربوط به پایش آنالین در اجزای مختلف سیستمهای تولید بر (نیروگاه) در مرجع
[ ]32ارائه شده و در جدول زیر نقل شده است .در جدول زیر وضعیت رشد و میزاو دسترسی به روشهای تشخیص
و پیشبینی خرابیها و خسارات در تجهیزات و سازههای تولید بر مشخص شده است .بر اساس جدول زیر،

- Damage Diagnosis

1
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تکنولوژیهای تشخیص خرابی در مورد سازههای فلزی در دسترس و قابل استهاده بوده و تکنولوژیهای پیشبینی
خرابی بطور کلی و تکنولوژیهای تشخیص خرابی در مورد سازههای کامپوزیت ،در حال توسعه میباشند.

جدول  :1-4وضعيت رشد تكنولوژي تشخيص ( )Dو پيشبيني ( )Pخرابي در اجزاي توليد برق []32

وضعیت رشد تکنولوژیهای مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از بخشهای مختلف نیروگاههای هستهای (تا نسل
سوم) در جدول زیر به نقل از [ ]34ارائه شده است .بر این اساس ،تکنولوژیهای تشخیص خرابی مبتنی بار پاایش
آنالین در سازههای مربوط به رآکتور (مخزو فشار ،بلوک رآکتور ،پوساتههاای محاافظ بتنای ،ژنراتاور بخاار و  )...و
سازههای خار از رآکتور (سازههای مررانی و محوطه ،مخزو ذخیره و انتقال سوخت ،انواع مخازو هوایی ،سازههای
نگهدارنده و  )...بطور کلی موجود بوده و باید برای این سازهها ،اختصاصی شود .هرچنین تکنولوژیهای پایشبینای
خرابی در مورد سازههای مذکور ،موجود نبوده و در مرحله تحقیق و توسعه ( )R&Dمیباشد.

- Damage Prognosis

1
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جدول  :2-4وضعيت رشد تكنولوژي تشخيص ( )Dو پيشبيني ( )Pخرابي در اجزاي نيروگاههاي هستهاي []34

بر اساس جداول فو بطور کلی میتواو گهت که فناوری پایش سالمت سازه برای سازههای بخش تولید بر در
سطح تشخیص آسیب ،در دنیا موجود و در دسترس بوده و در مواردی نیااز باه بررسای و صاالحیتسانجی 1دارد.
هرچنین مشخص است که فناوری پایش سالمت در سطح پیشبینی آسیب در مرحلاه تحقیاق و توساعه ()R&D
میباشد .بنابراین نتیجه حاصله بطور کلی این است که فناوری پایش سالمت سازهها در سطح تشاخیص آسایب در
مرحله رشد و در سطح پیشبینی آسیب در مرحله جنینی و ابتدای رشد خود قرار دارد .در مورد بخش انتقال بار
نیز مطابق مطالب ارائه شده در بخش فعالیتهای مربوط به صنعت بر در این گزارش ،بطاور کلای فنااوری پاایش
سالمت آنالین سازهها ی انتقال ،در مرحله تحقیق و توسعه بوده و در مرحله جنینی و ابتدایی رشد قرار دارد.

-Qualification

1
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با توجه به مقب بودو توسعه فناوری پایش سالمت در ایراو نسبت به دنیا ،بطور کلی میتواو گهت که فنااوری
پایش سالمت سازهها در حوزه صنعت بر در ایراو ،در مرحله ابتدایی رشد برای سطح تشاخیص آسایب و مرحلاه
جنینی برای سطح پیشبینی آسیب قرار دارد.

 -2-2-4چرخه عمر محصول -بازار
به منظور کاهش ریسک و افزایش موفقیت یک فناوری الزم است که چرخه مرر محصول -بازار به منواو ابزار
مههومی برای تحلیل رفتار فروش فناوری مورد بررسی قرار بگیرد .بسیاری از محققین از چرخه مرر محصول -بازار
به منواو ابزاری برای شناسایی راهبردها و سیاستهای ورود به بازار یا تولید یک کاال بهره گرفتهاند .طبق
پارامترهایی که در ادامه بررسی میشوند ،میتواو جایگاه پایش سالمت سازهها را در بین مراحل چرخه مرر
(معرفی ،رشد ،بلوغ و زوال) تعیین کرد.
 ساختار بازار :نشاودهنده تولید کنندگاو محصول میباشد .هرانطور که پیش از ایان نیاز اشااره شاد،
هرچند که فروش وسایل جانبی از قبیل سنسورهای مورد نیاز پایش سالمت سازه ،باازاری محادود در
کشور ما دارد ،شرکتی که به منظور پایش سالمت سازهها مشغول به فعالیت باشد به طور مشاخص در
ایراو فعالیت ندارد .سنسورهای موجود نیز به دلیل اینکاه وارد مایشاوند و انحصااری هساتند ،دارای
قیرت باالیی میباشند.
 از آنجا که سنسورها از جرله سنسور فیبر نوری از جهیزات کلیدی برای پایش سالمت سازهها میباشد،
توضیحاتی در مورد بازار آینده این محصول در ادامه آورده شده است .بر اساس تحقیقاات انجاام شاده
توسط  ،[29] OIDA1بازار سنسور فیبر نوری رشد بسیاری را تا سال  2020خواهاد داشات .هراانطور
که در شکل  6-4نشاو داده شاده اسات ،ایان رشاد درآماد هام شاامل سنساورهای نقطاهای و هام

- Optoelectronics Industry Development Association
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سنسورهای توزیع شده میباشد .در شکل مذکور میزاو درآمد بازار این سنساورها در  2دهاهی اخیار
نشاو داده شده است و برای چند سال آینده نیز این درآمد پیشبینی شده است.

سنسورهای توزیع شده

ميزان درآمد (ميليون دالر آمريكا)

سنسورهای نقطهای

شكل  :6-4درآمد بازار سنسورهاي فيبر نوري و پيشبيني آن در سالهاي  2002تا  2020ميالدي

این روند رو به رشد نشاو میدهد که فناوری پایش سالمت در زماو حال و یا تا چند سال آینده نیز در
مرحله رشد خود قرار دارد.
 نوع تحول فناورانه :از آنجا که در کشوهای پیشرفته مطالعات تحقیقاتی زیادی برای تحول و پیشارفت
در تکنولوژیهای مورد استهاده در فناوری پایش سالمت در حال انجام است ،از ایان منظار مایتاواو
نتیجه گرفت که هرچناو انتظار تحول در محصوالت نهایی وجود دارد و این فنااوری در مرحلاه رشاد
خود در جهاو قرار دارد.
 نوع اکتساب فناوری :از آنجا که فناوری پایش سالمت سازهها در کشورهای پیشارفته در مرحلاه رشاد
خود میباشد ،به دلیل انحصار چند جانبه در بازار ،امکاو هرکاری فنااوری یاا خریاد فنااوری جناداو
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میسر نریباشد .بنابر این در این حالت ،اتخاذ سیاستها و برنامههای مبتنی بر توسعه درونزا در اولویت
بیشتری قرار میگیرد.
 نقش دولت :از آنجا که فناوری پایش ساالمت در جهااو در دورهی رشاد خاود از منظار چرخاه مرار
محصول -بازار قرار دارد ،و حتی در کشور ایراو در مرحله معرفی و در واقع در مراحل ابتادایی چرخاه
مرر است ،به دلیل پایین بودو سود بنگاهها ترایل واحد خصوصی به مشارکت در فعالیتهای توسعهای
پایین میباشد .بنابراین نقش دولت در هدفگذاری و تعریف اقدامات تحقیقاتی توسعهای بسیار پر رناگ
تر خواهد بود.
مباحث فو در مورد چرخه مرر محصول -بازار با تکیه بر وضعیت بازار سنسورها ارائه گردید .اگر فناوری پاایش
سالمت سازهها را در ترامیت خود و بصورت یک کل یکپارچه مورد نظر قرار دهیم ،با توجه به اینکه در حال حاضار
برای این فناوری ،بازار مشخصی در کشور قابل شناسایی نیست ،میتواو چرخه مرر محصول-بازار ایان فنااوری در
کشور را در مرحله جنینی خود در نظر گرفت.
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 -5جمع بندي و نتيجهگيري
در این گزارش ،مبانی سند راهبردی توسعه فناوری پایش سالمت سازهها در صنعت بر بررسی ،تبیاین و ارائاه
شده است .مبانی سند مشخص کننده مهروضات اصلی و بنیادینی است که در رابطه با توسعه فناوری وجود داشته و
سایر اجزای سند (چشمانداز ،اهداف کالو و سیاستها و راهبردها و در نهایت ،نقشه راه) بر مبنای آنها استوار گشته
و شکل می گیرند .این مبانی و فرضیات بنیادین به منواو ویژگیهای ذاتی و غیرقابل تغییر فناوری کاه بطاور پایش
فرض در چهارچوب ذهنی سیاستگذاراو قرار داشته و سند راهبردی در شکلدهی آنها نقشی ندارد ،شاناخته مای
شوند .با توجه به اهریت و نقش مبانی و مهروضات بنیادین در اتخاذ سیاستها و جهتگیریهاای توساعه فنااوری،
پرداختن به آوها در ابتدای تدوین اسناد ملی فناوری های راهبردی ضروری است .تشریح این مهروضاات منجار باه
شهافسازی تصریمگیریها در طول تدوین سند (کاسته شدو از مدم قطعیتها) در طی گامهای بعدی میشود.

این مبانی و مهروضات بر اساس ویژگیهاای موجاود فنااوری از دوجنباه کلای "ابعااد و محادوده مطالعاات" و
"مشخصههای اصلی فناوری" در این بخش مورد بررسی قرار گرفتهاند .از جنبه ابعاد و محدوده مطالعات ،دو ویژگی
سطح تحلیل و افق زمانی تحلیل مورد بررسی قرار گرفت .از لحاخ مشخصههای فناوری نیز به ویژگایهاایی شاامل
سابقه فناوری ،پیچیدگی فناوری ،تناسب فناوری ،حوزه استهاده فناوری ،موقعیت راهبردی فنااوری و چرخاه مرار
فناوری پرداخته شده است.
چکیده و خالصهای از نتای مهم مورد بررسی در این گزارش به شرح ذیل میباشد:
 موضوع مطالعات مورد نظر در این سند ،کسب و دستیابی به دانش فنای ماورد نیااز در زمیناه پاایش
سالمت و راهکارهای کاهش خسارات در سازههای صنعت بر  ،بصاورت سااختاریافته و قابال اجارا در
محدوده جغرافیایی ملی میباشد.
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 افق زمانی مورد نظر در این سند برای نیل به چشمانداز و اهداف آو (که در بخشهاای بعادی تعیاین
خواهند شد) بر اساس اسناد ملی باالدستی و امکاو دستیابی به اهداف مورد نظر ،سال  1404هجاری
شرسی (میاو مدت  10ساله) در نظر گرفته شده است.
 با توجه به اینکه پایش سالمت سازهها در کشور بصورت یک فرآیند مهندسی متداول و شاناخته شاده
موجود نبوده و بازار مشخصی برای آو نیز وجود ندارد ،یک فناوری جدید محسوب میگردد.
 پایش سالمت سازهها با توجه به چند رشتهای بودو ،ملم محور بودو و هزینههای باالی مورد نیاز برای
تحقیق و توسعه آو ،یک فناوری پیشرفته محسوب میگردد.
 با توجه به توانرندی فناوری پایش سالمت برای بهینه سازی روند مدیریت نگهداری سازهها و موجاود
یا قابل تأمین بودو زیرساختهای اصلی مورد نیااز بارای تحقاق آو (نیاروی انساانی و تجهیازات) در
کشور ،فناوری پایش سالمت سازهها یک فناوری مناسب میباشد .هرچند کاه توساعه و ارتقااء ساطح
دانش فنی و تکنیکی و استاندارد سازی آنها برای تحقق فناوری در کشور ،مورد نیاز میباشد.
 با توجه به اهریت وجود برنامه نگهداری و تعریارات در ساازههاای صانعت بار جهات جلاوگیری از
خسارات و پیآمدهای آنها ،و نقش قابل توجه ،مهید و کلیادی فنااوری پاایش ساالمت در اساتقرار و
پیادهسازی سیستم نگهداری و بهینه سازی آو ،مایتاواو فنااوری ماورد نظار را در رده فنااوریهاای
راهبردی منظور نرود.
 در مورد چرخه مرر فناوری پایش سالمت در دنیا با توجه به بررسی منابع مختلف ،میتاواو فنااوری
مورد نظر را در حوزه تشخیص و شناسایی آسیبهای سازهای در مرحله رشاد و در حاوزه پایشبینای
آسیبها در مرحله جنینی در نظر گرفت.
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 -1مقدمه
فرآيند تشخيص و پيشبيني خرابي مربوط به سازهها و زير ساختهاي هوا فضا ،عمران و مهندسي مكانيك با عنوان پايش
سالمت سازه يا به اختصار 1SHM ،معرفي ميشود .اين فرآيند شامل پايش يك سازه يا سيستم مكرانيكي در طرول زمران برا
استفاده از اندازه گيريهاي دورهاي منظم ،بدست آوردن مشخصههاي حساس به خرابي از اين اندازهگيريها و تجزيه و تحليل
آماري اين مشخصهها براي تعيين وضعيت فعلي سالمت سيستم است.
هدف از انجام طرح حاضر ،كسب دانش فني به همراه تعيين ملزومات و نيازمنرديهاي فنري و تكنيكري و سرختافرزاري و
نرمافزاري جهت نصب و بكارگيري سيستم پايش سالمت در سازههاي صنعت برق؛ با هدف پيشبيني و تشخيص آسيب و ارائه
راهكارهاي جلوگيري يا كاهش آسيب ميباشد  .در گام نخست از اجراي اين طرح ،به تدوين سند راهبردي و نقشه راه فنراوري
پايش سالمت سازهها پرداخته ميشود .سند راهبردي ،مجموعه اي از چشم انرداز ،اهرداف ،سياسرتهرا ،راهبردهرا ،اقردامات و
برنامههاي ساختار يافتهاي است كه به دنبال توسعه فناوري با مداخله هوشمندانه دولت بوده و برا پشرتيباني از نروآوري ،آينرده
مطلوب از توسعه فناوري و مسير رسيدن به آن را در كشور مشخص ميكند .وجود يك سند راهبردي و نقشه راه جرامع سربب
هدايت صحيح فعاليتها و سرمايه مورد نياز براي توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق و نيرل بره اهرداف آن
خواهد شد.
دومين مرحله از تدوين سند راهبردي فناوري پايش سالمت سازهها ،تعيين هوشرمندي فنراوري اسرت .در ايرن مرحلره برا
شناسايي اجزا و كاربردهاي فناوري در بستر تحوالت آينده ،به سواالتي از قبيل اينكه روند توسعه فناوري مرورد نظرر در بسرتر
زمان چگونه است و چه گونه هايي از آن در آينده گونه غالب خواهد بود و در صورت وقوع تغييرات محيطي ،سناريوهاي پيشررو
براي توسعه فناوري كدامند و سناريويي كه بايد به عنوان تصويري از آينده انتخاب شود چيست؛ پاسخ داده ميشود]1[ .
هوشمندي فناوري به دنبال شناسايي فناوري در مسير آينده است ،به عبارت ديگر ،هدف از اين مؤلفره روششناسري ،درک
ابعاد مختلف فناوري نه تنها در زمان حال ،بلكه در بسترهاي آينده است .بر اين اساس ،مؤلفره هوشرمندي فنراوري شرامل دو
بخش كلي شناسايي فناوري در حال و آينده پژوهي فناوري ميگردد .خروجي حاصل از اين مؤلفه به عنروان ورودي در تعيرين
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اركان جهت ساز مورد استفاده قرار ميگيرد .با استفاده از حوزه هاي فناورانه شناسايي شده در اين مؤلفه ،ميتوان به هدفگذاري
و تعيين راهبرد فنا وري در مؤلفه اركان جهت ساز پرداخت .همچنين بيرنش حاصرل از آينرده پژوهري برر كليره اجرزاي اركران
جهت ساز ،از منظر داشتن نگاه به آينده (در نظر گيري سناريوهاي مختلف ،روندهاي آتي تحقيق و توسعه و غيره) اثرگذار خواهد
بود]1[ .

 -2شناسايي حوزه هاي فناورانه پايش سالمت سازهها
به منظور تدوين اركان جهت ساز و نيز انجام مطالعات آينده پژوهي ،الزم است تا ابتدا كاربردهرا ،اجرزاء و زيرسيسرتمهراي
تشكيل دهنده فناوري پايش سالمت سازهها مشخص گردند .به كليه موارد مذكور ،حوزه هاي فناورانه گفته ميشرود .بنرابراين
حوزه هاي فناورانه شامل دو مفهوم اصلي زيرفناوريها (زيرسيستمها) و كاربردهاي فناوري ميشوند]1[ .
در اين بخش ابتدا به معرفي اجزاي اصلي و كليدي پايش سالمت سازهها از دو ديردگاه فرآينردي (مراحرل فرآينرد اجررا) و
تجهيزات (سخت افزارهاي مورد نياز) پرداخته و براساس آن ،نگاشت فناوري ارائه شده است .با توجه به اينكه پايش سالمت در
اين سند ،عمدتاً با ديدگاه فرآيندي (حوزه هاي مربوط به دانش علمي و فني مورد نياز) مورد نظر ميباشد ،نگاشت فنراوري برر
اين اساس ،بيشتر مورد نظر ميباشد.

 -1-2مراحل اصلي فرآيند پايش سالمت سازهها
همانطور كه قبالً عنوان شد ،سيستم پايش سالمت سازه ( )SHMبخشي از سيستم كلي مديريت نگهداري و بهرهبرداري از
سازه بوده وليكن داراي كاربردهايي فراتر از اين نيز ميباشد .هدف كلي پايش سالمت سازه ( )SHMتشخيص حالرت مصرالح
متشكل اجزاء مختلف و مجموعه كلي اين اجزاء (كه سازه را تشكيل ميدهند) در هر لحظه از زمان عمر سازه است .حالت ماده
بايد در محدوده مشخصي كه در طراحي تعيين شده است قرار بگيرد .اين حالت ،با گذشت عمر سازه به دليل استفاده و يا تراثير
محيط و حوادث تصادفي قابل تغيير است .در پايش سالمت سازه آسيب يا خرابي به صورت تغيير دائمي در حالت مكانيكي ماده

- Structural Health Monitoring

1
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سازه و يا اجزاء آن كه بر كاركرد سازه تاثير ميگذارد ،تعريف ميشود .با استفاده از پايش زمان -مكان كه امكان در نظر گرفتن
تاريخچه كلي دادههاي سازه را فراهم مي كند و با بررسي كاربرد و عملكرد آنها ميتروان حالرت سرازه (ارزيرابي آسريب ،عمرر
باقيمانده و  )...را پيشبيني كرد .پا يش سالمت سازه به منظور تشخيص و ارزيابي آسيب و پيش بيني عملكرد آينده و عمر مفيد
باقيمانده سازه صورت مي گيرد .اگر تنها كاربرد اول يعني تشخيص آسيب را در نظر بگيريم ميتوان پايش سالمت سرازه را راه
دقيق و پيشرفتهاي براي ارزيابي غيرمخرب برآورد كرد.
فرآيند اجرايي پايش سالمت سازهها بطور كلي روند و روال ثابت و دقيقي نداشته و ريز فعاليتهاي آن بسته به نروع سرازه
مورد نظر و خرابيهاي مربوطه ،متفاوت است .فهرستي از فعاليتهاي اصلي مورد نياز در يك پروژه پايش سالمت سازه (بطرور
كلي) در جدول زير ارائه شده است]2[ .
جدول  :1-2ساختار فعاليتهاي اصلي و كليدي در پايش سالمت سازهها
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با توجه به جدول فوق ،ميتوان روال عمومي فرآيند پايش سالمت در انواع سازهها را متشكل از سه مرحله كليتر بصرورت
زير در نظر گرفت:
-1طراحي 1سيستم پايش
2

-2اكتساب دادههاي مورد نياز

-3پردازش ،آناليز و تفسير دادهها

3

هريك از مراحل فوق مشتمل بر جزئيات و زيربخشهاي مختلفي است كه نوع و نحوه اجراي آن در سرازههراي مختلرف،
متفاوت ميباشد .پس از انجام مرحله سوم (تفسير دادهها) و مشخص شدن وضعيت سالمت يرا عردم سرالمت سرازه ،تصرميم
سازي 4نسبت به اقدامات بعدي صورت ميگيرد.
شايان ذكر است كه در ستون انتهايي جدول  1-2فعاليتهاي مربوط به انتهاي فرآيند پايش سالمت (قطع پايش ،بازكردن
تجهيزات پايش و ذخيره سازي آنها) عنوان شده كه اين فعاليتها مربوط به فرآيند پايش سالمت موقت مي باشند .دوره زماني
اجراي پايش سالمت آنالين در سازهها ميتواند درب رگيرنده كل عمر بهره برداري سازه (پايش دائرم) يرا بخشري از آن (پرايش
موقت) باشد .در شرايطي ممكن است هدف از اجراي سيستم پايش ،بررسي وضعيت سازه در يك دوره زماني محدود (مثالً چند
ماه يا چند سال) باشد كه در اين صورت ،سيستم پايش موقت مورد استفاده قرار گرفته است .بره عنروان نمونره برراي بررسري
وضعيت آسيبها ي سازه پس از اعمال بارهاي نسبتاً شديد (مثل زلزله يا طوفان) از سيستم پايش موقت استفاده مي شود .ايرن
سيستم تا حدي مابين سيستم پايش دائم و ارزيابي غير مخرب قرار مي گيرد .تجهيزات مورد اسرتفاده در سيسرتمهراي پرايش
موقت بصورت قابل حمل (پرتابل) بوده و پس از نصب روي سازه و استفاده در دوره زماني مورد نظر ،برداشته مي شوند.
در ادامه اين بخش ،هريك از مراحل سه گانه فرآيند پايش سالمت بصورت كلي شرح داده شدهاند.

 -1-1-2طراحي سيستم پايش سالمت سازه

1

- Design
- Data Acquisition
3
- Data Process, Analysis and Interpretation
4
- Decision Making
2
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اولين مرحله براي اجرا و بكارگيري يك سيستم پايش سالمت براي يك سازه مورد نظر ،طراحي سيستم پايش و اجزاي آن
ميباشد .طراحي سيستم پايش سالمت بطور كلي شامل مراحل زير است كه ميتواند در سازههاي مختلف تغيير كرده و متفاوت
باشد:
تعيين اهداف پايش
 شناسايي سازه و آسيبهاي آن
ارزيابي شرايط عملكردي و محيطي و محدوديتهاي موجود
مدلسازي سازه و شناسايي رفتار آن
تعيين پارامترهاي حساس به آسيب (پارامترهاي تشخيصي)
تعيين پارامترهاي مورد نياز براي اندازهگيري
تعيين و انتخاب روش و الگوريتمهاي پايش و تشخيص آسيب
تعيين نوع ،تعداد و مكان سنسورها (طراحي شبكه سنسورها)
طراحي شبكه جمعآوري ،ثبت ،انتقال ،ذخيرهسازي و پردازش دادهها و تعيين سختافزارهاي مورد نياز
طراحي برنامه بهرهبرداري و نگهداري از سيستم پايش
طراحي سيستم پايش سالمت سازه نيازمند انجام سعي و خطا ،تكرار و رفت و برگشت در انجام برخي يا تمام مراحرل فروق
بوده و در ادامه در رابطه با برخي از آيتمهاي فوق ،توضيحات تكميلي ارائه شده است.
-1-1-1-2تعيين اهداف پايش سازه
در ابتداي طراحي سيستم پايش سالمت براي يك سازه مشخص ،بايد هدف يا اهرداف مرورد نظرر از پرايش سرازه ،حتري
االمكان بصورت دقيق و شفاف مشخص گردند .اهداف مورد نظر از پايش بسته به عواملي نظير نروع سرازه ،نروع آسريبهرا و
خرابيهاي محتمل در سازه ،اهميت سازه و پي آمدهاي خرابيها ،دانش فني در دسترس ،مسائل اقتصادي و  ...متفاوت باشرند.
بطور كلي ميتوان اهداف پايش را در سه دسته كلي شامل جلوگيري از وقوع آسيب ،1تشخيص آسيب( 2حتي االمكان در مراحل

- Damage Prevention
- Damage Diagnosis

1
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اوليه) و پيشبيني آسيب( 1پيشبيني وقوع يا روند رشد و عمر مفيد) منظور نمود .در اين مرحله عالوه بر تعيرين هردف پرايش،
سازه و اجزاي آن بايد مورد شناسايي دقيق قرار گيرد .اگر سازه موجود باشد ،فرآيند شناسايي وضع موجرود 2بايرد انجرام گرردد.
همچنين بايد انواع مودهاي خرابي و آسيبهاي محتمل در سازه و پي آمدهاي احتمالي آنها نيز مورد بررسي و شناسرايي قررار
گيرند .شناسايي مودهاي خرابي بهتر است كه حتياالمكان بر اساس تجربيات خرابيهاي گذشته در سازههاي مشرابه صرورت
گرفته و يا با آن ،صحتسنجي گردد.
پايش سالمت ممكن است در مورد سازههاي در دست طراحي يا اجرا نيز بكار برده شرود .در اينصرورت اهرداف و طراحري
سيستم پايش ميتواند متفاوت با حالتي باشد كه براي يك سازه ساخته شده موجرود ،در نظرر گرفتره شرود .در حالرت طراحري
سيستم پايش براي سازههاي در دست ساخت ،دسترسيها به اجزاي داخلي سازهها ميسر بوده و مي توان از سيستمهاي سنسور
مدفون در داخل اجزاي سازه اي (مثالً سنسورهاي داخل بتن يا متصل به ميلگردها) اسرتفاده نمروده و رفترار سرازه را بصرورت
دقيقتري مورد پايش قرار داد .به اين حالت در اصطالح ،پايش درون سازه اي نيز اطالق ميگردد.
-2-1-1-2ارزيابي شرايط عملكردي و محيطي سازه
سازههاي مختلف بسته به كاربري خود تحت شرايط مختلفي از لحاظ عملكرد و محيط اطراف قرار دارند .سازههاي صنعتي
در حين عملكرد خود تحت شرايط محيطي و عملكردي مرتبط با فرآيند صنعتي مربوطره قررار مري گيرنرد .بره عنروان نمونره
سازههاي موجود در صنعت برق در معرض شرايطي نظير رطوبت ،حرارت ،ارتعاش ،ميدانهاي الكترومغناطيسي شديد و  ...قرار
دارند .توجه به اين شرايط و شناسايي دقيق آنها براي طراحي يك سيستم پايش مناسب ضروري اسرت كره بره ايرن رونرد در
اصطالح ،ارزيابي عملياتي 3نيز اطالق ميشود.
فرآيند ارزيابي عملياتي تالش ميكند تا به پرسشهاي زير در ارتباط با مسئله پايش سالمت سازه مورد نظر پاسخ دهد:
 توجيه و دليل استفاده از سيستم پايش سالمت براي سازه مورد نظر از لحاظ مسائل ايمني يا اقتصادي چيست؟
آسيبهاي تعريف و شناسايي شده در سازه چگونه بررسي و ارزيابي مي شوند؟

- Damage Prognosis
- As Built
- Operational Evaluation

1
2
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شرايط عملكردي و محيطي كه سازه و سيستم پايش بايد تحت آن شرايط كار كنند ،به چه صورت مي باشند؟
محدوديتهاي موجود در نصب سيستم پايش و داده گيري از سازه چيستند؟
باانجام اين فرآيند سعي ميشود تا عوامل محيطي و عملكردي تأثيرگذار در پارامترهاي تشخيص آسيب و نحوه ترأثير آننهرا
شناسايي شده تا بتوان ارتباط يكنواخت و معني داري ميان پارامترها و آسيبها برقرار نمود .انجام اين روند و پاسخ به سرواالت
فوق در حاالتي كه سيستم پايش براي يك سازه موجود طراحي ميشود با حاالتيكه براي يك سيسرتم جديرد و هنروز سراخته
نشده طراحي ميشود ،متفاوت خواهد بود.
-3-1-1-2مدلسازي
مدلها تبديل داده هاي خام به اطالعاتي درباره سالمت مصالح و اجزاء سازه را ممكن ميسازند .برراي تخمرين بارگرذاري،
تعيين آسيب و پيشبيني عملكرد آينده سيستم ،مدلها نقش اساسي را ايفا ميكنند .به عنوان مثال بدون مدلهايي كه بر پايره
اصول اوليه فيزيك ساخته شدهاند الزم بود تا دادههاي پاسخ براي هرر نروع آسريب در سرطوح متفراوت آسريبهرا بره منظرور
اندازه گيري سطح خرابي ،تعيين شوند .در صورت استفاده از مدلها ،آسيب ميتواند با استفاده از تعداد اندكي گروه داده مربوطره
تعيين شود.
مدلها ميتوانند شامل مدلهاي تحليلي ،عددي و تجربي باشند كه ميتوان با استفاده از آنها به بررسي حساسريت اجرزاء و
اعضا سيستم به بارهاي وارده و تشخيص و ارزيابي مكانيزمهاي آسيب پرداخت و آنها را مطابق نيازهاي  SHMبه روز كرد .برا
توجه به اهميت سيستم و شناختي كه از عملكرد آن وجود دارد ميتوان هريك از مدلهاي ذكر شده را براي مدلسازي انتخاب
كرد .همچنين با قضاوت مهندسي و ارزيابي دقت مورد نياز در مدلسازي ميتوان از نرمافزارهاي مناسب براي مدلسازي استفاده
كرد .تعداد مدلها ي مورد نياز براي بررسي يك سيستم نيز با در نظر گرفتن اهميت و پيچيدگي سيستم برا قضراوت مهندسري
تعيين ميشود .گاهي يك مدل براي بررسي سيستم كفايت ميكند و گاهي نيز براي بررسيهاي دقيقتر و به روز كردن سيستم
مطابق با نيازهاي  SHMمدلهاي بيشتري مورد نياز است.
تهيه و ساخت مدلها از جمله مدلهاي بارگذاري و آسيب كه خود نيز ميتوانند شامل مدلهاي استاتيكي و ديناميكي باشند
و همچنين تفسير اطالعات و پارامترهاي بدست آمده از آنها نظير تركيب مدلها ،بررسي مكانيزمهاي آسريب ،صرحت سرنجي
مدلها  ،تعيين متغيرهاي تشخيص بارها و آسيب ،تعيين سناريوهاي بارگذاري آينده و پيش بيني عملكررد آينرده سيسرتم بايرد
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توسط متخصصاني صورت گيرد كه دانش و توانايي الزم را داشته باشند .كه پايه اين دانش ميتواند مهندسي سازه ،مكانيرك و
آشنايي با اصول جبر خطي و تكنولوژي  SHMباشد.
 -1-3-1-1-2مدلسازي سازه و اجزاء

با استفاده از مدلسازي اجزاء سيستم و مدلهاي بارگذاري اجزاء ميتوان حساسيت اعضاي سيستم به بارهرا و نحروه پاسرخ
آنها ،پارامترهاي مؤثر بر پاسخ و رفتار سازه را تعيين كرد .اين مدلها ميتوانند شامل مدلهاي اسرتاتيكي و دينراميكي باشرند.
همچنين با استفاده از مدلها ميتوان پاسخها را در ساير نقاط سازه كه مستقيماً اندازهگيري نميشوند ،محاسبه كرد.
بطور كلي مدلها را ميتوان به دو گروه زير تقسيم كرد:
-1مدلهاي بر اساس اصول اوليه
-2مدلهاي داده محور
تبديل داده هاي خام به اطالعاتي درباره سالمت مصالح و اجزا از طريق مدلها انجام ميشود .اطالعاتي كه از اين روشهرا
بدست ميآيد ،اطالعات معني دارتر فيزيكي را درباره بارگذاري و آسيب ارائه ميدهند .مواردي وجود دارد كه در آن نظرارت برر
سالمت سازه بايد بيشتر بر اساس مدلهاي بر پايه اصول اوليه صورت گيرد .اين موارد شامل حالتهرايي مريشرود كره كراربر
دانش قبلي از بارگذاري و آسيب داشته باشد .اگر مدلي براي بررسي اثر ترک خوردگي توليد شده باشد و در آن هيچ مكرانيزمي
براي مدلسازي خوردگي ديده نشده باشد ،آنگاه در صورت وجود خوردگي مدلي كه براي ترک خوردگي ايجاد شده است آسريب
وارده را نادرست تعيين ميكند .بنابراين در اين موارد بايد بر دادههاي بدست آمده خيلي بيشتر از مدل فيزيكي اوليه اعتماد شود.
به عبارت ديگر مواردي وجود دارد كه در آن پايش سالمت بايد بيشتر براساس مدلهاي بر پايه اصرول اوليره صرورت گيررد و
مواردي ديگري نيز وجود دارد كه پايش سالمت بايد بيشتر بر اساس دادههاي بدست آمده صورت گيرد .استفاده از مردلهراي
داده محور هنگامي كه درک درستي از بارگذاري و آسيب قبل از انجام اندازهگيريها در دسترس نباشرد ،مفيرد اسرت .معمروالً
هنگام تعيين الگوريتم پايش سالمت سازه ) (SHMتركيبي از دادههاي حاصله و روشهاي بر پايه اصرول فيزيكري مروثرترين
روشها هستند.
يكي از انواع مدلهاي براساس اصول اوليه ،مدلهاي ارتعاشي اجزاء هستند .اين مدلهاي ديناميكي براي پرايش سرالمت
مفيد هستند زيرا بطور پيوسته پاسخ اجزا سازه اي با و يا بدون آسيب را به محيط عملياتي توصيف ميكنند .مدلهاي ديناميكي
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فاز  :2هوشمندي فناوري

معموالً براي آناليز چگونگي ارتعاش يا نوسان اجزاء سازهاي استفاده ميشوند .فركانسهاي تشديد شده و اشكال مرودي نشران
دهنده پاسخ آزاد سازه هستند .اين پارامترها بر اثر آسيب وارده تغيير ميكنند و وسيلهاي براي تشخيص آسيب را فراهم ميكنند.
به عنوان مثال دادههاي ارتعاشي با استفاده از اين مدلها براي تشخيص بارهراي ضرربه و آسريبهراي مكرانيكي بره صرورت
اكسيداسيون (تغيير در جرم) و يا كاهش پيش بارگذاري در اتصاالت پيچي (تغيير در سختي) ،آناليز ميشوند .مدلهاي ارتعاشي
با استفاده از معادالت نيوتن-اولر و يا الگرانژ بدست ميآيند.
 -2-3-1-1-2مدلسازي آسيب و تعيين پارامترهاي مورد نياز براي پايش

آسيب يا خرابي به صورت تغيير دائمي در حالت مكانيكي ماده سازه و يا اجزاء آن كه بر عملكرد سازه تاثير ميگذارد تعريف
ميشود .از منشأهاي رايج خرابي و آسيب در سازهها ،خرابي مصالح و يا اجزاء سازهاي است .در جدول زير نمونههاي متداول اين
آسيبها و برخي از پارامترهاي پاسخي كه براي تشخيص هر يك از آنها بطور مستقيم يا غير مستقيم قابرل اسرتفاده هسرتند،
معرفي شده است .در جدول زير پارامترهاي ستون دوم اندازهگيري يا محاسبه شده و با بررسي نحوه تغييرات آنها در طول بهره
برداري ،آسيبهاي ذكر شده در ستون اول تشخيص داده ميشوند.
جدول  :2-2نمونههاي متداولي از آسيبهاي سازه و پارامترهاي مستقيم و غيرمستقيم تشخيص آنها

آسيب در مصالح

آسيب در اجزاء
سازهاي

نوع آسيب
نقصهاي ميكرو سازهاي مانند:
حفرهها ،جابجاييها و جداشدنها ،وجود سرباره يا مواد
ديگر در جوش
خوردگي يا اكسيد شدن
نيتراته شدن
فرسايش:
 سوراخ شدن ،خرد شدن ،ساييده شدنورقه ورقه شدن
جاري شدن (تسليم شدن) /خزش
تنشهاي پسماند
ترک خوردن:
 خستگي ،اليه اليه شدنخطاهاي اجرا:
 ترک جوش ،پيش بارگذاري در پيچها ،پرچ شكستهآسيبهاي چسبندگي:
اليه اليه شدن ،جدا شدن
تغيير فواصل:

پارامترهاي تشخيص آسيب
جرم ،چگالي ،تراكم ،مقاومت الكتريكي ،دمپينگ

سطح مقطع عرضي ،ممان اينرسي ،دمپينگ ،مقاومت الكتريكي،
سختي ،جرم ،چگالي
سختي ،دمپينگ ،مقاومت الكتريكي
مدول سختي ،سختي خمشي ،سطح مقطع ،ممان اينرسي
مدول سختي ،سختي خمشي ،كرنش
مدول سختي ،مدول برشي ،سطح مقطع عرضي ،سختي خمشي،
دمپينگ بررسي موج برگشتي در تست انتشار موج
شكل ظاهري ،تراكم ،لقي و لغزش ،مقاومت الكتريكي
سختي خمشي ،دمپينگ ،مقاومت الكتريكي
شكل ظاهري ،كرنش ،سختي
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فاز  :2هوشمندي فناوري
نوع آسيب
درزها ،تغيير شكلها
 ناپايداري:كمانش ،كمانش ترمومكانيكال
ارتعاش و تشديد

پارامترهاي تشخيص آسيب
كرنش ،سختي ،هندسه (سطح مقطع ،ممان اينرسي ،انحنا)
شتاب ،دمپينگ

در مدلسازي آسيب با توجه به مدهاي آسيب تعريف شده در بخش تعريف مسئله  SHMو همچنين شناسايي شرايط اوليره
آسيب مدلهاي آسيب و شكست ايجاد ميشوند و با اسرتفاده از آنهرا متخصصران بره بررسري مكرانيزمهراي آسريب و ايجراد
الگوريتمهاي شناسايي آسيب ،استنتاج متغيرهاي اندازهگيري نشده ،كشف و مكانيابي آسيب ميپردازند .همچنين با اسرتفاده از
اين مدلها پارامترهاي مناسب براي تشخيص آسيبهاي مختلف و نيز نحوه تأثير آسيب بر پارامترهراي انردازهگيرري شرده را
مشخص ميشود.
مدلها در مدلسازي آسيب به دو گروه مدلهاي استاتيكي و دينراميكي طبقره بنردي مريشروند .مردلهراي اسرتاتيكي برا
شبيهسازي اثرات انوع مختلف آسيب بر پاسخ اجزاء و تفسير دادههاي اندازهگيري شده براي تشخيص آسيب ،استفاده ميشروند.
مدلهاي ديناميكي براي پيشبيني آغاز و رشد آسيب مناسب هستند.
مدلهاي استاتيكي آسيب در موارد اتصاالت و مفاصل ،ترکها ،تغيير شركلهراي پالسرتيك ،خروردگي ،جردايي ،خرزش،
كمانش ،فرسايش و اكسيداسيون براي نظارت بر سالمت و تفسير دادههاي اندازهگيري شده الزم هستند .مدلهراي اسرتاتيكي
آسيب شامل مدلهاي هندسي (تغييرات در ساخت) ،مدلهاي پارامترهراي مصرالح (تغييرر در مردولهرا و يرا چگرالي ،درصرد
شكستگي )...و مدلهاي مقاومت الكتريكي هستند.
مدلهاي ديناميكي آسيب براي رشد ترک خستگي ،خزش ،از دست دادن مصالح و يا مكانيزمهراي ديگرر خرابري اسرتفاده
ميشوند و آهنگ و سرعت تجمع خرابي را پيشبيني ميكنند.
در جدول زير مثالهايي از آسيب مواد و اجزاء سازهاي كه در جدول  2-2ذكر شرده بودنرد بره همرراه پارامترهراي مناسرب
اندازهگيري آنها ارائه شده است.
جدول  :3-2مثال¬هايي از آسيب مواد و اجزاء سازهاي به همراه پارامترهاي مناسب اندازهگيري

مثالهايي از آسيب مواد و اجزاء سازهاي

پارامترهاي مناسب
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اندازهگيري

 -1افت پيش بارگذاري در نگهدارندهها شل شدن مفاصل (توربين بادي)

تغيير مكان

 -2ترک خوردن مواد همگن ترک اليهاي در مواد اليهاي (كامپوزيت)
 -3تغيير شكل پالستيك يا نفوذ خوردگي يا فرسايش در مواد همگن

تغيير مكان ،شتاب ،كرنش ،جرم

-4اليهاليه شدن ( ،)Delaminatingشكستگي ( )Deboningجدايش

تغيير مكان ،شتاب

 -5خزش /كمانش

تغيير مكان ،كرنش ،شتاب

 -6خوردگي /اكسيداسيون
 -7جدا شدن اليهها ،شكست اليهها

تغيير مكان ،كرنش

 -8ترکهاي ماتريسي
 -9تغييرات ريز ساختاري (جوش) ترکهاي ريز

تغيير مكان ،شتاب ،دما

يكي از چالشهاي بزرگ پايش سالمت سازههاي عمراني ،پيشبيني و طراحي دقيق مدل خرابي مريباشرد .در سرازههراي
متعارف مكانيكي و هوافضا ،عموماً خرابي از نقطه نظر محل اتفاق و عالئم آن به خوبي تعريف شده و شناخته شده است .به اين
ترتيب ،در سازههايي از قبيل ماشين ها و هواپيماها ،محل و تعداد بهينه سنسورهاي مورد نياز براي تشخيص خرابي و صردمه را
به راحتي ميتوان تشخيص داد ولي اين مطلب براي سازههاي عمراني صادق نيست .بر اساس نبرودن مردل مشرخص خرابري
براي سازه ،تعيين تعداد بهينه و محل مناسب نصب سنسورها از چالشهاي اصلي پايش سالمت سازههاي عمرانري مريباشرد،
[. ]20
-4-1-1-2تعيين و انتخاب روش و استراتژي پايش سالمت
يكي از موارد بسيار مهم در طراحي سيستم پايش سالمت براي يك سازه مورد نظر ،انتخاب استراتژي كلي و روش مناسب
براي پايش آن ميباشد .بطور كلي روشهاي مختلفي براي انجام پايش و تشخيص آسيب در سرازههرا توسرط متخصصرين و
محققين مختلف ابداع و ارائه شده و در حال حاضر نيز ،اين موضوع به عنوان يك آيتم تحقيقاتي در دنيا مطرح ميباشد .هر يك
از روشهاي معرفي شده براي پايش سالمت سازهها داراي قابليتها ،محدوديتها و توانمنديهاي خاص خود بوده و از ابزارها،
پارامترها و الگوريتمهاي خاص خود براي تشخيص آسيبها استفاده مي نمايرد .انتخراب روش مناسرب برراي پرايش سرالمت
وابسته به نوع سازه ،نوع خرابي و هدف پايش ميباشد .از جمله انواع روشهاي ارائه شده تا كنون براي پايش سالمت سازههاي
مختلف ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
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 -1-4-1-1-2روشهاي پايش سالمت مبتني بر ويژگيهاي ارتعاشي

يكي از متداولترين روشها براي پايش سالمت در سازهها ،روشهاي براساس ارتعاش 1ميباشند .بنيان اين روشها بر اين
واقعيت استوار است كه برخي از پارامترها و ويژگيهاي ذاتي مرتبط با ارتعاش سازهها ،در اثر وقوع آسيب در اعضاي سازه دچار
تغييرات شده و با رصد و پايش اين تغييرات ،ميتوان آسيب وارده را شناسايي نمود .از اين روش بطور گسترده در پايش وضعيت
( )CMتجهيزات و ماشينآالت دوار و مرتعش در صنايع مختلف استفاده ميشود .از جمله پارامترهاي مرتبط با ارتعاش سازه كه
حساس به آسيب ميباشند ميتوان به فركانسهاي طبيعي 2ارتعاش سازه ،پارامترهاي اطالعات مودال شامل خميدگي اشركال
مودي ،3انرژي كرنشي مودال 4و نرمي مودال ،5ميرايي و ضرايب تبديل موجك 6را نام برد .با محاسبه پارامترهاي فوق با استفاده
از اندازهگيري پارامترهاي مناسب سازه و اعمال تبديالت رياضي در فرآيند آناليز دادهها ،ميتوان وجود آسيب و محرل و ميرزان
آن (با الگوريتمهاي پيشرفتهتر) را تعيين نمود .اشكال زير نمونههايي از تغييرات فركانسهاي ارتعاشي سازه در اثر وقوع آسريب
را نشان مي دهند.

1

- Vibration Based Methods
- Natural Frequencies
3
- Mode Shape Curvature
4
- Modal Strain Energy
5
- Modal Flexibility
6
- Wavelet Coefficients
2
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شكل  :1-2فركانسهاي ارتعاش طبيعي سيستم در دوحالت سالم و داراي خرابي (تغييرشكل پالستيك)

شكل  :2-2تغييرات فركانس طبيعي اول سيستم نسبت به ميزان خرابي (كاهش سختي فنر)
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 -2-4-1-1-2روشهاي پايش سالمت مبتني بر انتشار موج

در برخي از اعضاي سازهاي ميتوان آسيبهايي نظير ترک و اليه اي شرده مصرالح و خروردگي را برا روش انتشرار مروج

1

شناسايي نمود .مبناي اين روش ،انتشار يك موج در جسم سازه در بخش هراي مرورد نظرر و بررسري تغييررات ايجراد شرده در
ويژگيهاي موج برگشتي آن ميباشد .از جمله تكنيكهاي مورد استفاده در اين روش كه مورد استفاده زيرادي هرم در صرنعت
دارند ،ميتوان به انتشار امواج صوتي )AE( 2و امواج لمب 3اشاره نمرود .در روش  AEانررژي بصرورت امرواج هردايت شرونده
االستيك در جسم مورد نظر آزاد شده و پرس از انتشرار در جسرم ،باعرت ارتعراش سرطوح جسرم شرده و توسرط سنسرورهاي
پيزوالكتريك ثبت شده و به عنوان سيگنال  AEشناخته ميشود .سيگنالهاي  AEدر اثر وجود ترک يا آسريبهراي ديگرر در
مسير انتشار خود دچار تغييراتي ميشوند كه با بررسي و تفسير اين تغييرات ،وجود و ويژگيهاي آسيب تشخيص داده ميشود.
 -3-4-1-1-2روش پايش سالمت مبتني بر امپدانس

اصل اساسي در اين روش ،رصد امپدانس الكترومكانيكي سازه است كه با حضور آسيب ،تغيير كرده است .تحريك فركانس
باال (باالتر از  30كيلوهرتز) توسط يك محرک پيزوالكتريك به سطح عضو سازه اي اعمال شده و امپدانس سازه با اندازهگيري
جريان و ولتاژ در سنسور پيزوالكتريك تعيين ميشود .تغييرات امپدانس الكترومكانيكي نشان دهنده تغييرر در سرازه اسرت كره
ميتواند ناشي از وجود آسيب در آن باشد .اين رابطه امپدانس الكترومكانيكي ،ناشي از ويژگيهاي كوپلينگ الكترومكانيكي مواد
پيزوالكتريك است .با توجه به نياز اين روش به پچ  PZTكوچك ،مي توان با استفاده از آن به راحتري تروان پرايش و ارزيرابي
تماميت و يكپارچگي سازه را ايجاد نمود .كاركرد اين روش در فركانس هاي باال است كه آن را در شناسايي مراحل اوليه آسيب
توانمند ساخته و توسط شرايط كار عادي ،ارتعاشات ،تغيير در ساختار و  ...تحت تأثير قرار نمي گيرد .اين روش پايش سالمت با
موفقيت در انواع سازههاي سبك استفاده شده است .با اين حال ،كارآيي اين تكنيك براي سازههاي برزرگ نيراز بره بررسري و
تحقيقات بيشتر دارد.

1

- Wane Propagatioin
- Acoustic Emission
3
- Lamb Wave
2
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 -4-4-1-1-2روش پايش سالمت مبتني بر تغييرات دما

برخي از آسيبهاي موجود در سيستمهاي سازه اي را ميتوان با بررسي تغييرات دما آشكار نمرود .نمونره برارز ايرن حالرت
مربوط به تشخيص و آشكارسازي نشت در خطوط لوله انتقال مايعات (نفت) و گاز است .نشت در خطروط لولره مايعرات باعرت
ايجاد يك نقطه داغ 1و در خطوط لوله گازها باعت ايجاد يك نقطه سرد 2در محل نشت ميشود .با اندازهگيري و رصد تغييرات
دما در طول خطوط لوله ميتوان وجود نشت و محل آنرا شناسايي نمود .نمونههاي از اين روش پايش در شكل زير نشران داده
شده است .نقاط مشخص شده در پروفيل دما ي طول لوله در شكل ،نقاط داغ (با دماي باالي موضعي) هستند كه در اثر وقروع
نشت ايجاد شدهاند.

شكل  :3-2مشخص شدن محل نشت در خطوط لوله با پايش تغييرات دما

 -5-4-1-1-2روش پايش سالمت مبتني بر خواص مكانيكي

- Hot Spot
- Cold Spot

1
2
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ساده ترين تكنيك براي پايش يك سازه ،اندازهگيري و رصد پارامترهاي مربوط به خواص مكانيكي و عملكردي آن اسرت.
اين خواص شامل تغييرمكان ،كرنش ،تنش و  ...در بخشهاي بحراني و حساس اعضاي سازه است ،مستقيماً با وضعيت عملكرد
و مودهاي خرابي سازه مرتبط بوده و با اندازهگيري آنها در طول زمان بهرهبرداري و بررسي تغييرات مقادير آنها ،ميتوان وقروع
برخي از خرابيها و آسيبها را تشخيص داد .به عنوان نمونه در شكل زير ،تغيير در تاريخچه كرنش اندازهگيري شده در يك تير
فوالدي در حالت سالم و داراي آسيب (بصورت ايجاد تغييرشكل پالستيك) نشان داده شده است.

شكل  :4-2تغيير در تاريخچه كرنش در اثر خرابي (تغييرشكل پالستيك)

يك كاركرد ديگر اين روش پايش سالمت ،جلوگيري از وقوع خرابيهايي است كه شناخته شرده بروده و بتروان آنهرا را برا
پارامترهاي مكانيكي (مانند كرنش يا تغييرمكان) مرتبط نمود .به عبارت ديگر با مشخص نمودن و تعريرف حردود مجراز برراي
مقادير پارامترهاي مكانيكي و عملكردي بر اساس معيارهاي پذيرش كاركرد و معيارهاي خرابي ،رسيدن پارامترهاي مذكور بره
مقادير مجاز تعريف شده ،توسط سيستم پايش آنالين رصد و اعالم ميگردد .نمونهاي از اين سيستم در شكل زيرر نشران داده
شده است .در سيستم شكل زير ،تغييرمكان در يك نقطه بحراني اندازهگيري شده و در صورت رسيدن به حردود مجراز تعريرف
شده ،اخطارهايي توسط سيستم اعالم ميشود.
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شكل  :5-2تعريف محدوده هاي هشدار بر اساس اندازهگيري تغييرمكان

-5-1-1-2طراحي شبكه سنسورها
تصميم گيري در مورد تعداد و محل سنسورها بايد به گونهاي باشد كه بين مزاياي اقتصادي سيسرتم مطلروب سنسرورها و
سيستم قابل اطميناني كه تاحدودي با سيستم مطلوب فاصله دارد تعادل برقرار سازد .در سيستم سنتي سنسورهاي  SHMتقريباً
به طور انحصاري از روشهاي ي كه سنسورهاي نسبتاً كمي كه معموالً در يك شبكه تقريباً يكنواخت توزيع مي شردند ،اسرتفاده
ميشد .در اين حالت نگراني اصلي اين است كه اگر يكي از سنسورها از كار بيافتد ممكن است سيستم ديگرر برراي تشرخيص
آسيب مناسب نباشد .با پيشرفت تكنولوژي  MEMS1امكان افزايش حسگرها به صورت اقتصرادي فرراهم شرده كره نيراز بره
سيستم بهينه سنسورها را كاهش داده است.

- Microelectromechanical Systems

1
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بطور شهودي سنسورها بايد نزديك به محل هاي آسيب مورد انتظار قرار داشته باشرند .برا ايرن حرال ،برا توجره بره تعرداد
پاسخهايي كه مورد بررسي قرار گرفتهاند مواردي وجود دارد كه ممكن است آسيب در آنها بيشتر در مكانهاي ديگري رخ دهد.
به عنوان مثال اگر ترک در انتهاي گيردار تيره طرهاي اتفاق افتد شتاب سنج واقع در انتهاي آزاد تير كه شتاب عمود برر محرور
تير را اندازه مي گيرد حساسيت بيشتري نسبت به آسيب تا شتاب سنج تعبيه شده در انتهاي گيردار دارد .در مقابل كررنش سرنج
نزديك به ترک در انتهاي گيردار كه تغيير شكل را در جهت طولي اندازه ميگيرد حساسيت بيشتري نسبت بره ايرن آسريب ترا
كرنش سنجي كه در انتهاي آزاد تعبيه شده است ،دارد .بنابراين تعيين روش شناسايي و مشاهده نوع آسيب مورد انتظار و اثرات
معني دار آنها بر روي ويژگيهايي كه از مقادير اندازهگيري شده در مكانهاي مبدلهاي انتخاب شده بدست مري آينرد ،بسريار
مهم است .با استفاده از تئوري كنترل به خوبي شناخته شده است كه مشاهده يك سيستم اساساً بستگي به مكران سنسرورها و
ويژگيها ي مورد نظري دارد كه بايد استخراج شوند .به عنوان مثال اگر بخواهيم فركانس تشديد يافتره دوم سرازهاي را انردازه
بگيريم و از اين متغير به عنوان مقياسي براي آسيب استفاده كنيم نصب سنسور در نقطره مرود دوم منجرر بره شكسرت چنرين
الگوريتمي ميشود .مسائل مربوط به يكپارچهسازي محاسبات مقادير ويژه براي آسيب موضعي و تاثير آن بر رفتارهاي سيسرتم
كلي در طراحي سيستم سنسورها در مطالعات  SHMكه تاكنون صورت گرفته است ،زياد مورد توجه نبرودهانرد .برا ايرن حرال
مطالعاتي هستند كه از الگوريتمهاي ژنتيكي و يا شبكه هاي عصبي برراي بهينره سرازي بودجره مخرتص سنسرورها ،براسراس
معيارهاي مشاهده شده آسيب ،استفاده كردهاند .(Staszewski et al, 2000; Worden and Burrows 2001) ،مراجع قبل
از اين دو مرجع بهينه سازي شبكه مطمئن سنسورها را اينگونه مطرح ميكردند كه اگر در شبكه سنسورها يك سنسرور از كرار
بيفتد باقي سنسورها به گونهاي عمل كنند كه شبكه كلي هنوز قابليت عملكرد درست و مناسب را داشته باشد.
همانگونه كه ذكر شد روشهاي علمي مشخص و سيستماتيكي براي طراحي شبكه سنسورها وجود نردارد .البتره مطالعرات
تحقيقاتي بر اساس الگوريتمهاي ژنتيكي و شبكه هاي عصبي براي طراحي بهينه سيستم سنسورها بر اساس معيارهراي آسريب
صورت گرفته است .اما بطور كلي شبكه سنسورها با توجه به قضاوت مهندسي بر مبناي شناخت رفتار سازهاي و عملكردي سازه
طراحي ميشوند .در بخش  3-5-1الگوهاي كلي چيدمان (توپولوژي) سنسورها با توجه به عملكرد و تنشهاي به وجود آمده در
سازه معرفي شدهاند .بنابراين يك متخصص  SHMبا توجه به شناختي كه از رفتار ،بارگذاري و تنشهاي موجرود در سرازه دارد
ميتواند از اين الگوها و تركيب آنها و همچنين انواع مختلف سنسورها براي طراحري مناسرب شربكه سنسرورها اسرتفاده كنرد.
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همچنين تاكنون مطالعات گستردهاي براي سيستم نظارت  SHMدر مورد سازههاي مختلف نظير پلها ،توربينها ،سدها ،اجرزاء
ساختمانها ،تونلها و شبكه لولهها و  ...صورت گرفته است كه ميتوان از شبكه سنسورهاي استفاده شده در آنها الگو بررداري
كرد .بنابراين طراحي شبكه سنسورها بايد با شناخت كامرل و قضراوت درسرت مهندسري دربراره اثررات معنري دار ويژگيهراي
اندازهگيري شده توسط سنسورها صورت گيرد .تعداد سنسورهاي مورد استفاده نيز بايد براي نظارت بر عملكرد و سالمت سرازه
كافي باشند و با قضاوت و توجيه مهندسي مي توان تعداد آنها را بهينه كرد .البته همانطور كه ذكر شرد برا پيشررفت تكنولروژي
 MEMSامكان افزايش حسگرها به صورت اقتصادي فراهم شده كه نياز به سيسرتم بهينره سنسرورها را كراهش داده اسرت.
همچنين با استفاده از سنسورهاي الياف طويل فيبر نوري (كه انتظار مريرود در آينرده نزديرك تبرديل بره تكنولروژي اصرلي
سنسورهاي سيستم  SHMشوند) نيز ميتوان نظارت پيوسته و يكپارچهاي بر سازه داشت.
طراحي شبكه سنسورها بايد توسط متخصصاني صورت گيرد كه دانش كلي مهندسري سرازه ،مكانيرك و شرناختي از انرواع
سنسورها و مزايا ،معايب آنها را داشته باشند.
تاكنون سيستم سنسوري منحصراً به منظور پايش سالمت سازهها رشد نيافتهاست .همچنين بيشتر تحقيقاتي كه تاكنون در
ارتباط با تكنولوژي پايش سالمت انجام گرفته است به طور كلي يرا بره بحرت سرختافرزاري مسرأله كره توسرعه و پيشررفت
سنسورهاي مورد نياز است ميپردازد و يا به بخش نرمافزاري استنطاق دادهها ميپردازد .]21[ ،تحقيقات اندكي تاكنون توأمران
به اين دو مبحت سختافزاري و نرمافزاري اختصاص يافتهاست ،بنابر اين توسعه تكنولوژي پايش سالمت سازهها بايستي با در
نظر گرفتن تمامي جوانب بهطور همزمان انجام گيرد.
از آنجا كه اغلب سازههاي متعارف عمراني برراي كراركرد در برازهي زمراني حرداقل  25ترا  50سرال طراحري مريشروند،
سنسورهايي كه براي پايش پيوسته و آنالين سالمت سازه استفاده ميشود بايد عملكرد قابل اطميناني در طول عمرري مشرابه
طول عمر سازهي اصلي داشته باشند .بنابر اين يكي از چالشهاي پايش سالمت سازهها ،اطمينان از عملكرد صرحيح و بردون
خطاي سنسورها و جلوگيري از اثر خستگي ،ساييدگي و فرسايش روي سنسورها و همچنين كاليبراسيون سنسورهاي بهكار رفته
در طول عمر سازه است.
-6-1-1-2طراحي برنامه بهره برداري و نگهداري از سيستم پايش
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سيستم پايش شامل مجموعه اي از تجهيزات و ابزارها (سنسورها ،محرکها ،سيستمهاي پردازنده دادهها و  )...است كه در
بخش  2-2اين گزارش معرفي و ارائه شدهاند .خود اين تجهيزات نيز بر حسب نروع و جرنس آنهرا ،در معررض خرابري بروده و
نيازمند بازرسي و پايش ميباشند .جهت حصول اطمينان از صحت كاركرد سيستم پايش الزم است كه در مرحله طراحي ،برنامه
اي براي نگهداري از تجهيزات پايش و ارزيابي صحت عملكرد آنها پيشبيني و تهيه شود .ارزيابي صرحت عملكررد تجهيرزات
سيستم پايش از دو جنبه سالمت خود تجهيز و صحت نصب و كاركرد آن بايد مورد توجه قررار گيررد .همچنرين كاليبراسريون
تجهيزات (بخصوص سنسورها) نيز بايد بررسي و انجام گردد.
عالوه بر اطمينان از صحت عملكرد تجهيزات پايش سالمت و بهينهسازي بهرهبرداري و نگهداري از آنهرا ،مبحرت امنيرت
اطالعات (بخصوص در سيستمهاي انتقال بي سيم دادهها) نيز بسيار مهم است .بعبارت ديگر بايرد احتمرال اخرالل در صرحت
اطالعات ارسالي كه ميتواند منجر به قضاوت و تصميمات نادرستي در ارتباط با وضعيت سالمت سازهها گردد ،به حداقل ممكن
برسد.

 -2-1-2اكتساب دادههاي مورد نياز
پس از طراحي سيستم پايش و مشخص شدن نوع ،تعداد ،محل و ساير مشخصات فني تجهيزات مورد نياز ،سيسرتم طررح
شده بايد بر روي سازه نصب و راهاندازي شده و مورد بهره برداري قرار گيرد .نصب و راه اندازي بطور كلي فعاليتهاي زير را در
بر ميگيرد:
تهيه و نصب سنسورها در محلهاي مشخص شده روي سازه
استقرار تجهيزات جمع آوري و انتقال دادهها در محلهاي مشخص شده
نصب اتصاالت مورد نياز ميان سنسورها و ساير تجهيزات (كابلها يا سيستمهاي بي سيم)
نصب و راهاندازي نرمافزارهاي مورد نياز
تست و كاليبراسيون سيستم گردآوري دادهها
اجراي برنامه نگهداري و كاليبراسيون سيستم پايش بطور دورهاي
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پس از نصب سنسورها ،ساير تجهيزات اندازهگيري بايد در محلهاي مربوط به خود (كه ميتواند در مجراورت سرازه يرا در
مكاني ديگر باشد) مستقر شده و اتصال ميان آنها با سنسورها جهت انتقال سيگنالهاي اندازهگيري شده ،برقرار گردد.
سنسورهاي تهيه شده بايد داراي تأييديه هاي الزم از آزمايشگاههاي معتبر بر اساس اسرتانداردهاي مربوطره بروده و دقرت
اندازهگيري و كاليبراسيون آنها نيز مورد نظر قرار گيرد.
روشهاي مختلفي براي نصب سنسورها روي اعضاي سازه اي وجود دارد (مانند استفاده از پيچ ،انداع چسبها و روشهاي
مغناطيسي) كه هريك داراي معايب و مزاياي مختص به خود بوده و در جدول زير ارائه شدهانرد .هريرك از روشهراي نصرب،
محدوديتهايي براي اندازهگيري ايجاد ميكنند كه ميبايست مورد نظر قرار گيرند.
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فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول  :4-2روش هاي مختلف نصب سنسورها به همراه مزايا و معايب آنها

فارغ از روش انتخاب شده براي نصب سنسورها ،نكات اساسي زير بايد در فرآيند نصب مورد توجه دقيق قرار گيرند:
دوام سنسورها در برابر شرايط محيطي براي حفظ كيفيت و دقت اندازهگيري با گذشت زمان
پايداري سنسورها در برابر نيروها و عوامل خارجي وارده (نظير ارتعاش و ضربه)
جهت نصب و قرارگيري سنسورها براي اندازهگيري صحيح پارامتر مورد نظر
محدوده فركانسي
جزئيات مربوط به موارد فوق در شكل زير نشان داده شدهاند.
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شكل  :6-2نكات و الزامات قابل توجه در فرآيند نصب سنسورها

كميتهاي اندازهگيري شده توسط سنسورها بصورت سيگنالهاي خام به تجهيزات جمع آوري دادهها( 1گزارشگير ،2واحرد
گيرنده دادهها ،3دستگاه شناسايي 4و  )...ارسال شده و پس از تبديل به دادههاي مهندسي ،به كامپيوترها و تجهيرزات پرردازش
دادهها جهت پردازش و آناليزهاي بعدي ارسال ميشوند .شايان ذكر است كه برخي از تجهيزات گردآوري دادهها ( و حتي برخي
از سنسورهاي جديد) نيز توان انجام پردازشهاي ساده و اوليه روي دادهها را دارنرد .دادههراي حاصرل از سنسرورها مري تواننرد

1

- Data Acquisition System
- Data Logger
3
- Reading Unit
4
- Interrogator
2
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بصورت سيگنالها ي آنالوگ (پيوسته در زمان) يا ديجيتال (گسسته در زمان) نمونه گيري و توليد شوند .دادههاي ديجيترال بره
دليل محدوديتهاي خود خطاهاي بيشتري در فرآيند اكتساب دادهها وارد مي كنند ولي با توجه به سهولت بيشرتر در پرردازش
آنها ،نسبت به دادههاي آنالوگ ترجيح داده مي شوند .در صورت استفاده از سيگنالهاي آنالوگ ،يك فرآينرد پرردازش اضرافي
جهت تبديل اين سيگنالها به دادههاي ديجيتال با استفاده از مبدلهاي مربوطه ،بايد صورت گيرد.
دادههاي خام حاصل از اندازهگيريها بسته به ه دف و روش انتخاب شده براي پايش ،بايد مديريت گردد .مرديريت دادههرا
شامل فعاليتهايي نظير پردازشهاي مقدماتي ،انتقال ،ذخيرهسازي و بازيابي مريشرود كره هريرك از اينهرا نيازمنرد تجهيرزات
سختافزاري و نرمافزاري خاص خود ميباشند.
يكي از نكات مهم و قابل توجه در مبحت اكتساب دادهها ،اطمينان از صحت آنها از طريق به حداقل رساندن انواع خطاهاي
محتمل وارد شده در فرآيند اكتساب دادهها است .تغييرپذيري و خطاهاي اندازهگيري بر پردازش و آناليز دادهها تاثير مريگرذارد
كه خود منجر به اطالعات نادرست و غير قابرل اطمينران پرايش سرالمت سرازه مريشرود .تغييرپرذيري و خطاهرا مريتواننرد
اندازهگيريهايي را كه براي پايش سالمت استفاده ميشوند تحريف كنند .در فرآيند انردازهگيرري بايرد ترا حرد امكران اثررات
تغييرپذيري داده هاي خام قبل از آناليز آنها كاهش داده شود .اندازهگيريهاي متناوب براي تعيين و تشخيص تغييرات سرالمت
اجزاء بايد صورت گيرد .اندازهگيريهايي كه براي تشخيص بارگذاري و خرابي استفاده ميشوند معموالً به صرورت غيرمسرتقيم
انجام ميشوند .به عبارت ديگر سنسورهاي زيادي براي اندازهگيري مسرتقيم بارهرا و خرابري طراحري نشردهانرد (سنسرورهاي
خوردگي يكي از انواع اندک سنسورهايي هستند كه خرابي را به طور مستقيم اندازه ميگيرند) .در عروض سنسرورهاي كررنش،
شتاب و انواع ديگر سنسورها ،متغيرهايي را كه مي توان براي استنتاج اطالعات بارگذاري و آسيب از آنها استفاده كررد را انردازه
ميگيرند .اندازهگيري ميتواند به صورت آفالين و يا آنالين صورت گيرد .اما روشهاي مانيتورينگ سالمت به صورت ايدهآل از
اندازهگيري هاي آنالين كه هم زمان و يا نزديرك بره زمران عملكررد و اجرزاء بدسرت مريآينرد ،اسرتفاده مريكننرد .مشركل
اندازهگيريهاي آنالين تغييرپذيري آنها به دليل محيط اندازهگيري و خطاها در كانال اندازهگيري است .كانال اندازهگيري شامل
تمام سختافزارها و سيستمهاي دريافت دادههاست كه براي اندازهگيري استفاده ميشود.
در شكل زير روشهاي مختلف انتقال سيگنال از سنسورها براي پردازش دادهها در سيستم گيرنده دادهها ارائه شده است.
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شكل  :7-2فلوچارت سيستم گيرنده دادهها كه احتماالت مختلف انتقال و پردازش سيگنال از سنسورها به پردازش دادهها را نشان
ميدهد.

 -3-1-2پردازش ،آناليز و تفسير دادهها
در مرحله آناليز ،با استفاده از دادههاي اندازهگيري و پردازش شده و بررسي ويژگيها ،الگوها و تغييرات آنها ،پاسخهاي مورد
نياز در كليه نقاط سازه محاسبه شده و هدف مورد نظر از پايش (تشخيص يا پيشبيني خرابري) محقرق مريگرردد .برا مقايسره
اطالعات و پاسخهاي بدست آمده با الگوهاي پاسخ در سازه سالم (و يا با الگوريتمهاي ديگر) ،وقوع آسيب در سرازه تشرخيص
داده ميشود .همانطور كه در شكل  4-3مشاهده ميشود ،وروديهاي اين بخش دادههاي انردازهگيرري شرده توسرط سيسرتم
حسگرها است و خروجي آن تعيين وجود يا عدم وجود ،مكان و ميزان بارها و آسيب در سازه است كه نهايتاً با اسرتفاده از آنهرا
عملكرد آينده سيستم پيش بيني ميشود .در پايان اين مراحل ،بارگذاري و آسيب تشخيص داده ميشود و سپس رشرد خرابري
پيشبيني ميشود]3[ .
در فرآيند آناليز داده ها ،بايد به حداقل رساندن خطاهاي اطالعات مانيتورينگ سالمت ،مورد نظر قرار داشته باشد .خطاها در
دادههاي اندازهگيري شده از طريق پروسه آناليز دادهها پخش مي شوند .منظور از پخش خطاهرا در پروسره آنراليز سرعي در بره
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حداقل رساندن خطاها در مراحل مختلف آناليز است اما همانطور كه در زير مجموعههاي اين بخش مشراهده خواهيرد كررد در
بعضي مراحل خطاهاي اجتناب ناپذيري وارد پروسه آناليز ميشوند .بنابراين استفاده از اصطالح پخش خطا در اينجا مناسبتر از
كاهش خطا است .مراحل و چارچوب آناليز دادهها در شكل  8-2نشان داده شده است .در شكل مذكور تمام مراحل آناليز دادهها
به طور كلي ارائه شده است .انتخاب اينكه در پردازش و آناليز داده ها از كدام نوع آناليز استفاده شود و يا بخشي از مراحل ذكرر
شده حذف و يا خالصه شود به نظر و قضاوت مهندسي متخصص  SHMدر هر پروژه بنا بر وسعت ،اهميت و شرناختي كره از
سازه دارند بستگي دارد]3[ .
در ادامه نيز توضيحاتي در مورد مهمترين روندهاي آناليز و تفسير دادهها كه در فرآيند پايش سالمت سازههرا اسرتفاده مري
شوند ،ارائه شده است.
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شكل  :8-2فلوچارت آناليز دادهها براي نظارت بر سالمت سازه (]3[ )SHM

-1-3-1-2پردازش و تميز كردن دادهها
هدف از پردازش دادهها ،آماده سازي و حصول دادهها ي قابل اطمينان براي انجام تفسير و آناليزهاي مورد نياز در تشخيص
و پيشبيني خرابي است .اقدامات متداول پردازش دادهها شامل فعاليتهايي نظير نرمرااليز كرردن ،1تميرز كرردن ،2كراهش 3و

1

- Normalization
- Cleansing
3
- Reduction
2
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يكپارچه كردن 1دادهها مي باشند .به مجموعه اقدامات فوق بطور كلي ،پردازش سيگنال 2نيز اطالق ميشرود .نرمرااليز كرردن
دادهها به منظور حذف تأثيرات حاصل از شرايط محيطي و عملكردي سازه بر دادههاي اندازهگيرري شرده ،صرورت مري گيررد.
فرآيند تميز كردن به فعاليتهاي نظير فيلتر كردن ،حذف دادههاي پرت و نامتعارف ،ترميم دادههاي از دست رفته ،حذف نويزها
و  ...اطالق ميشود .كاهش دادهها نيز عبارت از كاهش حجم آنها بوده و به منظور ايجاد سهولت در انجام تفسيرها و محاسبات
بعدي ،با استفاده از روشهايي نظير ميانگينگيري و  ...انجام مي گيرد .يكپارچه كردن دادهها نيز به فرآيند يكي كردن دادههاي
حاصل از آرايه سنسورهاي مختلف اطالق ميشود .برخي از سنسورهاي جديد ،خود توان انجام برخي از پردازشهراي سراده را
دارند]4[ .
يك فيلتر هرگونه تابع وزني است كه بر روي بخش خاصي از دادهها متمركز ميشود و يا بخش ديگري از دادهها را در نظر
نمي گيرد .در شكل زير بخشي از اطالعات كه در اضافه بار دامنه پاسخ كمتري داشتهاند فيلتر شده تا دامنه  0/5تا  0حذف شود
و دامنه پاسخ نرمااليز شده است.
فيلتر انواع مختلفي به شرح زير دارد:
فيلتر زماني :مثالً بلوک خاصي از دادههاي نامطلوب را حذف ميكنند.
فيلتر از نقطه نظر فركانسي :توابع وزني هستند كه به دامنه و فاز دادههراي آنرالوگ و ديجيترال اعمرال مريشروند و
دادههاي با فركانس خاص را مشخص ميكنند.
فيلتر سه بعدي (فضايي) :تابعي كه دادهها را از نظر اندازههاي متفاوت براساس قواعدي كه گروه خاصي از دادههرا را
مشخص ميكند ،وزن ميدهد.

- Fusion
- Signal Proccesing

1
2
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شكل  ): a9-2تاريخچه زماني با اضافه بارگذاري و بخش هاي مختلفي از پاسخ سازه با دامنه كم  )bدادههاي فيلتر شده براي
نرمااليز كردن دامنه پاسخ []3

فيلتر و نرمااليز كردن دادهها قابليت پردازش دادهها را بهبود ميبخشد .با اين كار دادههايي كه به نحوي نامطلوب هستند با
نظر متخصص و قضاوت مهندسي او حذف ميشوند .به عنوان مثال در آناليز دادهها براي پايش سالمت معموالً داشرتن دامنره
ثابت براي دادههاي اندازهگيري در تشخيص آسيب و اهداف ديگر مناسبتر است]3[ .

-2-3-1-2شناسايي بارها
در روشهاي تعيين بارها 1براي تخمين بارهاي خارجي و داخلي از دادههاي اندازهگيري شده استفاده ميشود .براي نظرارت
بر سالمت سازه ( )SHMنيروهاي داخلي بايد تخمين زده شوند ،زيرا اين نيروها منجر به آغاز و رشد آسريب مريشروند .تعيرين
نيروهاي خارجي نيز در پايش سالمت سازه مفيد است زيرا اطالعات درباره اين بارها معموالً كاربران را قادر خواهد سراخت ترا
تصميم درستي راجع به عضو سازهاي بگيرند.

- Load Identification

1

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :2هوشمندي فناوري

30
ويرايش اول،شهريور 1393

مدلهاي متعدد فيزيكي و يا بر پايه دادهها براي تشخيص بارها استفاده ميشود .اما كليترين روش تشخيص بارها ارتبراط
بارهاي نامشخص به متغيرهاي پاسخي است كه قابل اندازه گيري است .در موارد نادري بارها بطور مستقيم قابرل انردازهگيرري
هستند .معموالً بارها بصورت غيرمستقيم و با استفاده از پاسخ اندازهگيري شده و بعضي از مدلها تخمينزده ميشوند.
تخمين خطاها :يكي از مسائل اساسي در شناسايي و تعيين بارها خطاهاي مدل و اندازهگيري است كه منجر به ايجاد
خطا در تخمين بارها ميشود .براي كاهش اين خطاها اندازهگيري هاي تشخيصي با استفاده از دادهها و سنسورهاي
متعدد انجام ميشود.
بهينهسازي الگوريتم هاي تعيين بارها :الگوريتم مورد استفاده براي تعيين بارها بستگي به نوع بار و اندازهگيرريهراي
موجود دارد .الگوريتم ها تركيبي از عمليات رياضي و قيودي بر پايه فرضيات درباره بارگذاري هسرتند .هماننرد تمرام
مسائل معكوس كه متغير نامشخص با استفاده از متغيرهاي مشخص تعيين ميشوند ،الگوريتمهاي تخمين بارگذاري
بايد براي تامين نتايج دقيق و واحد بطور مناسبي بهينهسازي شده باشند .بهينهسازي الگوريتم تخمين بارها بسرتگي
به طبيعرت برار مرورد نظرر و روش انردازه گيرري مرورد اسرتفاده برراي تخمرين آن دارد( ،بره عنروان مثرال روش
اندازهگيري هاي متعدد ،در مورد تعيين تغيير مكان و شيب در يرك تيرر بارگرذاري شرده در چنردين نقطره اسرتفاده
ميشود ).روشهاي ديگر براي دقت بيشتر اندازهگيري براي بهينهسازي مناسب تخمين بارهرا ،تكررار و اسرتفاده از
دانش قبلي درباره بارگذاري و جزء مورد بررسي است.
-3-3-1-2استخراج ويژگيها
پس از آناليز دادههاي خام ،پارامترهاي مهمي كه استخراج ميشوند تحت عنوان ويژگيهاي 1سازه شرناخته مريشروند كره
ميتوان با استفاده از آنها درباره طبيعت بارگذاري و آسيب در عضو نتيجهگيري كرد.
دو روش اصلي استخراج ويژگيها وجود دارد:
-1روشهاي بر پايه مدلها ،كه به نوعي از مدلها براي تخمين پارامترها استفاده ميكنند كه سپس پردازش ميشوند و از
آنها به عنوان ويژگيهاي سازه استفاده ميشود .بطور كلي ويژگيهايي كه از اين روشها بدست مريآيرد ،اطالعرات

- Features

1
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معنيدارتر فيزيكي درباره بارگذاري و آسيب را تامين ميكنند .به هر حال اين ويژگيها در كاربردهايي كه كاربر دانش
قبلي از بارگذاري و آسيب داشته باشد مناسبتر هستند.
-2روشهاي بر پايه سيگنالها ،ويژگيها را بطور مستقيم از سيگنالها بدون اعمال هيچگونه عمليات جبرري برر دادههرا
استخراج مي كند ،اين روش هنگامي كه درک درستي از بارگذاري و آسيب قبل از انجام اندازهگيرريهرا در دسرترس
نباشد مفيد است.
-4-3-1-2تشخيص و شناسايي آسيب
اين بخش شامل سه مرحله به شرح زير است:
كشف و آشكارسازي آسيب ()Damage Detection
تعيين محل آسيب ()Damage Localization
تعيين ميزان آسيب ()Damage Quantification
تعيين پي آمدهاي آسيب ()Damage Concequences
بسته به اينكه سيستم پايش سالمت شامل كداميك از مراحل فوق باشد ،سطوح مختلفي را ميتوان براي آن تعريرف نمرود.
سطح  1كه شامل تنها مرحله اول است ،ساده ترين سطح و سطحي كه شامل تمام مراحل فوق است ،پيچيده ترين سطح پايش
سالمت است( .شكل زير)
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شكل  :10-2سطوح مختلف پايش سالمت سازه ()SHM

 -1-4-3-1-2آشكار سازي آسيب

گاهي طبيعت آسيب به صورت موضعي ،همانند ترکخوردگي ،اسرت كره تشرخيص خرابري را در محردودهاي از عضرو برا
حسگرهاي محدود مشكل مي سازد .در موارد ديگري نيز آسيب به صورت سرتاسرري اسرت ماننرد اكسريد شردن كره منراطق
وسيعتري از عضو را تحت تاثير قرار ميدهد .بعضي از انواع آسيب باعت تغييرات خطي در پاسخ عضو ميشود و فرمهاي ديگرر
منجر به تغييرات غيرخطي ميشوند .هر دو اين تغييرات بايد براي تشخيص آسيب در نظر گرفته شوند.
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در برخي كاربردهاي تشخيص 1آسيب هنگاميكه عضو سازهاي خارج از چرخه بهرهبرداري باشد راحت تر است .مثالي از اين
حالت ميتواند ديسكها در مورد توربين هاي گرازي باشرد .در كاربردهراي ديگرري نيرز امكران دارد آسريب از روي دادههراي
اندازهگيري شده هنگام بارگذاري عضو قابل مشاهده تر باشد.
محدوده مشخص شده براي تشخيص رفتار جزء سالم يا ناسالم در الگوريتم تشخيص آسريب ،حرداقل ميرزان آسريب قابرل
تشخيص را تعيين ميكند .در ايرن محردودههرا هرم محردوديتهراي فيزيكري برراي تشرخيص آسريبهراي كوچرك و هرم
محدوديتهاي اندازهگيري به دليل ارتعاشات كه مي تواند وجود آسيب را پوشش دهد ،بايد در نظر گرفته شود .اين محدوديتها
با يكديگر احتمال تشخيص آسيب را تعيين ميكنند.
روشهاي تشخيص وجود آسيب در سازهها را ميتوان در دو دسته كلي به شرح زير قرار داد:
-1روشهاي شناسايي سيستمهاي سازه اي
-2روشهاي تشخيص الگوها

2

3

در هريك از دسته روشهاي فوق ،الگوريتمها و تكنيكهاي مختلفي با اساتفاده از پارامترهراي گونراگون ،برراي شناسرايي
آسيبهاي مختلف قابل استفاده مي باشند .در روشهاي شناسايي سيستمهاي سازه اي ،برخي از مشخصات ذاتي سرازه نظيرر
جرم و سختي و  ...كه مجهول هستند ،با استفاده از دادههاي پاسخي اندازهگيري شده و توسط الگوريتمهاي آنراليز معكروس،4
تعيين شده و بر اساس آن ،سازه شناسايي ميشود .با انجام فرآيند شناسايي سازه در طول زمان و بررسي تغييررات ايجراد شرده
ميتوان آسيبهاي ايجاد شده را تشخيص داد.
روشهاي تشخيص الگو اساساً مبتني بر پردازش سيگنال و بررسي الگوهاي موجود در سيگنالها و مقايسه الگوهاي شرايط
سالم و آسيب ديده ،مي باشند .الگوريتم هاي تشخيص شروع آسيب با استفاده از اطالعات قبلي درباره نحوه پاسخي كره عضرو
سالم به محرکهاي فعال و يا عملي ميدهد ،تنظيم ميشوند .در برخي روشهاي تشخيص آسيب ،اساس اندازهگيريها بر پايه
انبوهي از دادههاي بدست آمده از اعضاي سالم مشابه با عضو مورد بررسي كه براي تنظيم الگوريتم تشخيص آسريب اسرتفاده

1

- Detection
- Structural System Identification
3
-Pattern Recognition
4
- Inverse Analysiss
2
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شده است ،ميباشد .به اين روشها ،روشهاي ناظر 1ميگويند زيرا همواره مقايسه پيوسرتهاي برين دادههراي جديرد حاصرله و
داده هاي بدست آمده از يك و يا چندين عضو سالم انجام ميشود .بره عنروان مثرال برخري تكنيركهراي آمراري از تغييررات
متغيرهاي آماري در پاسخهاي تاريخچه زماني اندازهگيري شده قبل و بعد از آسيب براي تشخيص وجود آسيب استفاده ميكنند.
همچنين در برخي موارد از روشهاي ناظر براي تشخيص آسيب از مشاهدات تغييرات در پارامترهاي مردل زمراني گسسرته 2و
بازيابي پيش بيني نيروها استفاده ميشود .روشهاي ناظر نيازمند اندازهگيري دادهها در عضو قبل از آسيب ديدن آن هستند .برا
اين حال اگر عضو قبل از نصب سخت افزار اندازهگيري سيستم  SHMآسيب ديده باشد ،آنگاه الگوريتمهاي نظارت بر سالمت
تنها ميتوانند پيشرفت آسيب موجود را تشخيص دهند.
در روشهاي ديگر تشخيص آسيب ،رفتار عضو سالم با استفاده از فرضيات فيزيكي درباره اينكره پاسرخ يرك عضرو سرالم
چگونه بايد باشد ،تنظيم ميشود .اين روشها به نام روشهاي غير ناظر 3شناخته ميشوند ،زيرا از فرضيات اوليره دربراره سرالم
بودن و يا ناسالم بودن عضو استفاده ميكنند .اين روشها مخصوصاً در مواردي مفيد و مناسب هستند كه پايش يا مانيتورينگ
سالمت سازه بر روي اعضايي انجام ميشود كه قبالً نصب شده و مدتي از زمان عملكرد آنها ميگذرد و حداقل آسيبهرايي در
آنها رخ داده است .آسيبها با استفاده از روشهاي غير ناظر در صورت فقدان دادههاي سالم كه بتوان دادههاي جديد را با آنهرا
مقايسه كرد ،قابل تشخيص هستند .به عنوان مثل اگر فرض شود كه يك عضو در حالت سالم و قبل از بدست آمدن هر گونره
اطالعات اندازهگيري شده بايد رفتار خطي داشته باشد و نتايج دادههاي اندازهگيري پاسخهاي هارمونيك غيرر خطري را نشران
دهند ،نشانهاي از وجود آسيب در عضو است.
امروزه روشهاي تشخيص آسيب در سازهها به دو دسته روشهاي استاتيكي و روشهاي ديناميكي تقسريم مريگرردد .در
روشهاي استاتيكي با تكيه بر اندازهگيري كرنش و جابجايي سازه تحت اثر بارهاي استاتيكي مشخص و استفاده از مدل المران
محدود به روزشده ،اقدام به تعيين تغييرات در تغيير شكلها ،سختي و ظرفيت مقطع حمل بار سازهها مي نمايند .اين گونه روش
ها به صورت گستردهاي براي نظارت و ارزيابي سالمت پل ها استفاده ميشرود .از معايرب روش هراي غيرر مخررب اسرتاتيكي
ميتوان به مواردي چون :نياز به حجم انبوه از دادههاي اندازهگيري شده  ،نياز به مدل المان محدود به روز شده برا مشخصرات

1

- Supervised
- Discrete Time Model
3
- Unsupervised
2
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دقيق مصالح ،نياز به تست بار استاتيكي كه موجب ايجاد توقف در سرويس دهي سازه ميشود ،اشراره كررد .از ايرن رو امرروزه
روشهاي ديناميكي مورد توجه قرار دارند.

روشهاي ديناميكي مبتني بر بررسي تغييرات مشخصات ارتعاشي (ديناميكي) سيستم سازه هستند .اساس تئوري اين روش،
در اين حقيقت نهفته است كه خرابي و آسيب موجب تغييرات در مشخصات ديناميكي سازه مي شوند .اين روشها به دو دسرته
تقسيم ميشوند:
روشهاي بر پايه سيگنال :با به كارگيري رويكردهاي مناسب پردازش سيگنال اقدام به شناسايي خرابي ميكنند.

روشهاي بر پايه مودال :اين روشها بر اساس مشخصههاي مودال از جمله فركانسهراي سرازه ،نسربت ميرايري و
شكلهاي مدي ميباشند .از آنجا كه مشخصههاي مودال نسبت به تغييرات در سازه حساس ميباشند ،داراي قابليت
آشكارسازي خيلي ساده براي به كارگيري هستند.
 -2-4-3-1-2مكانيابي آسيب

براي مكانيابي 1آسيب بايد آناليز چند بعدي (فضايي) انجام شود .روشهاي متفاوتي از جمله :انتشار موج با استفاده از طيف
نگاره ،2انحناي شكل مودها و  ...براي مكانيابي آسيب وجود دارد كه تمام اين تكنيكها از دادههاي بيش از يك مكان فضايي
براي مكانيابي استفاده ميكنند .از نقطه نظر سيستمي مكانيابي آسيب تشخيص اين است كه آسيب در چه عضوي رخ داده و
از نقطه نظر عضو تشخيص اين كه آسيب در چه نقطهاي ازعضو رخ داده است.
مكانيابي آسيب در مواردي كه پيشبيني رشد آسيب مد نظر است بسيار مهم است .مكان آسيب موجود بخرش اعظمري از
نيروهاي خارجي و داخلي كه اندازه و گسرترش آسريب را افرزايش مريدهنرد ،تعيرين مريكنرد .مرثالً برراي تشرخيص اينكره
ترکخوردگي در تير چقدر سريع پيشرفت ميكند مكان آن بايد مشخص شود.

 -3-4-3-1-2تعيين ميزان آسيب

- Localization
- Spectrogram

1
2
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منظور از تعيين ميزان 1آسيب تخمين پارامتر معنادار فيزيكي است كه سطح آسيب را مشرخص كنرد .برراي تعيرين ميرزان
آسيب ،همواره بايد ابتدا نوع آسيب طبقهبندي شود تا سطح آسيب با استفاده از مدلسازي ارزيابي شود .چون اغلب طبيعت آسيب
غيرخطي است .وجود تغييرات غيرخطي در تعيين ميزان آسيب ميتواند مفيد باشد .با ارزيابي تغييرات به صورت پاسخ غيرخطي
ميتوان سطح خرابي را اندازه گرفت.
-5-3-1-2پيشبيني آسيب
بطور كلي پيشبيني آسيب 2با هدف تخمين عمر مفيد باقيمانده تجهيزات و سازههرا انجرام مريشرود .رونرد تخمرين عمرر
باقيمانده سيستمهاي سازه اي با استفاده از دانش پيشبيني آسيب شامل فعاليتهايي نظير تعريف كمٌي خرابي سيستم ،ارزيابي
وضعيت آسيبهاي فعلي سيستم و تخمين روند رشد آسيبها با اسرتفاده از مردلهراي رياضري مناسرب و مبتنري برر تخمرين
بارگذاري و شرايط محيطي آينده سيستم ميباشد .پيشبيني آسيب در سازهها نيازمنرد اطالعرات ورودي گسرترده اي از قبيرل
وضعيت عملكرد و بارهاي محيطي در گذشته ،حال و تخمين آينده ،آسيبهاي موجود (توسط سيستم پايش سالمت) ،فرضيات
اوليه طراحي ،تستها و فرايند تعمير و نگهداري انجام شده ،ميباشد .فرآيند پيشبيني آسيب در سازههرا اساسراً داراي طبيعرت
آماري ميباشد .فرآيند پيشبيني آسيب در سازهها عالوه بر تخمين عمر مفيد باقيمانده ،در پيشبيني عملكرد سازه تحت بارها و
شرايط فوق العاده (مانند زلزله) نيز قابل استفاده ميباشد]8[ .
فرآيند كلي پيشبيني آسيب در شكل زير نشان داده شده است.

- Quantification
)- Damage Prognosis (Prediction

1
2
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شكل  :11-2فرآيند كلي پيشبيني آسيب در سازهها []8

هر نوع اطالعات بارگذاري و آسيب براي پايش سالمت سازه مفيد است .اين نوع اطالعات بره عنروان راهنمراي بازرسري،
نگهداري ،محاسبهاي ،كاربردي و بهرهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرند .اما به منظور پيشبيني عملكرد آينده سازه ،اطالعات
بارگذاري و آسيب با است فاده از اطالعات ديگري كه وابسته به عملكرد جزء هستند بايد تركيب شوند .مدلهاي بازگشتي عموماً
براي ايجاد اين روابط كه براي پيشبيني استفاده ميشود ،بكار ميروند.
مدلهاي رگرسيون (بازگشتي) براي پايش سالمت سازه ( )SHMاز مدلهاي پارامتريك براي ارتباط دادن يك و يرا چنرد
متغير كه به عملكرد جزءها تاثير دارند ،استفاده ميكنند .معموالً از دو نوع مدلهاي بازگشتي استفاده ميشود .يك نروع از ايرن
مدلها رشد آسيب با چند پارامتر را توضيح ميدهد كه براي پيشبيني سطح آسيب در آينده مفيد هستند .نروع دوم مردلهراي
بازگشتي توضيح ميدهند كه چگونه عملكرد يك جزء وابسته به يك و يا چند پارامتر است كه براي پيشبيني اينكه آيا عضو در
آينده عملكردي در سطح قابل قبولي خواهد داشت يا خير و همچنين تخمين عمر مفيد باقيمانده سيستم مفيد است.
مدلهاي بازگشتي ميتوانند با استفاده از روشهاي بر پايه اصول فيزيكي و يرا برپايره دادههرا تعريرف شروند .بطرور كلري
روشهاي بر پايه اصول فيزيكي هنگاميكه اطالعات زيادي درباره مكانيزم خرابي خاصي و يا بارگذاري خاص مرد نظرر اسرت
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استفاده ميشوند .مدلهاي فيزيكي براي گسترش مدلهاي بازگشتي براساس مفاهيم فيزيكري اسرتفاده مريشروند .بررعكس
روشهاي بر پايه دادهها منحصراً بر پايه استفاده از دادههاي آزمايشگاهي است كه دادههاي مرتبط با آسيب يا بارگرذاري را بره
دادههاي عملكردي مرتبط ميسازند ،اين مدلها در مواردي كه طبيعت آسيب و يرا معيرار عملكررد نامشرخص اسرت اسرتفاده
ميشوند.

 -2-2تجهيزات سختافزاري مورد استفاده در پايش سالمت سازهها
سيستم پايش سالمت سازهها ( )SHMشامل مجموعه اي از سنسورها ،در صورت امكان مواد هوشرمند ،تجهيرزات ارسرال
دادهها ،تجهيزات محاسباتي و پردازش داخلي سازهها است .شكل زير اجزاي اصلي يك سيستم پايش سالمت سرازه (در ايجرا
پل) را نشان ميدهد]15[ :

شكل  :12-2اجزاي اصلي سيستم پايش سالمت سازه
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فاز  :2هوشمندي فناوري

سيستمهاي تجاري  SHMموجود شامل بخشهاي سختافزاري و نرمافزاري اسرت .بخرشهراي سرخت افرزاري شرامل
سنسورها ،كابلها ،واحدهاي گيرنده دادهها ( ،)DAUsكامپيوترهاي سرور و ساير تجهيزات حفاظتي و انتقال نيرو سيستم است.
بخش نرمافزاري شامل سيستمهاي تبديل دادههاي آنالوگ به دبجيتال ،نرمافزارهاي نظارت بر كنترل و سيستم گيرنده دادههرا
( ،)SCADAپيش پردازش و پردازش اتوماتيك دادهها مانند تراكم ،تبديل و نگهداري مجموعه دادههاي دريافت شده ،كره برا
استفاده از الگوريتمهاي خاص پردازش و آناليز طراحي شدهاند ،نرمافزار بايگاني ،تهيه نسخه پشتيبان بصرورت دورهاي ،ذخيرره
مداوم دادهها ،نرمافزارهاي هماهنگسازي آنالين دادهها همچنين انتقال دادههرا از طريرق شربكه برراي سيسرتمهراي بيسريم
ميباشد.
در جدول زير اجزاي اصلي سختافزاري تشكيل دهنده يك سيستم  SHMو نقش هريك از آنها به اختصرار توضريح داده
شده است.
جدول  :5-2اجزاء اصلي سختافزاري سيستم  SHMو نقش آنها
اجزاء اصلي سيستم SHM

سيستم حسگر

شبكه سنسورها
سنسورها

واحدهاي گيرنده دادهها
()DAUs2
سيستم گيرنده دادهها
)(DAS1

دستگاه شناسايي

4

نقش جزء در سيستم
 شامل سنسورهاي دائمي نصب شده و گاهي مجموعهاي از سنسورهاي پرتابل است. سنسور نوعي مبدل است كه مشخصات فيزيكي را به سيگنالهاي الكتريكي يا نوري مربوطهتبديل ميكند .اين سيگنال به سيگنال ديجيتالي تبديل ميشود كه بعداً پردازش ميشود.
 سنسورها سيگنالهاي الكتريكي يا نوري را كه به مقادير عددي ديجيتالي تبديل شدهاند و قابلپردازش بوسيله كامپيوتر هستند ،ميفرستند.
 واحدهاي گيرنده دادهها  DAUsسرورهاي محلي هستند كه در مكانهاي مشخصي روي سازهقرار گرفتهاند كه سنسورها ميتوانند به آنها متصل شوند .دادههاي بدست آمده از شبكه سنسورها
به واحدهاي گيرنده دادهها منتقل ميشود.
3
 هر  DAUميتواند به ابزار همگام سازي زماني مجهز شود همچنين ميتواند در صورت نيازچند وسيله پردازش و نگهداري دادهها داشته باشد.
 اين واحدها بايد در مكاني ايمن و مطمئن نگهداري شوند. دستگاه رايج شناسايي دادهها وسيلهاي الكتريكي است كه دادهها را ضبط ميكند :سيگنالدريافتي از سنسور پردازش شده و به واحدهاي مهندسي تبديل ميشود كه بر روي نمايشگر براي
نمايش اندازهگيريها قابل روئيت است.
 برخي دستگاه هاي شناسايي واسط داخلي دارند و به طور جداگانه قابل استفاده هستند در حاليكهبرخي ديگر به كامپيوتر خارجي و استفاده از نرم افزار براي فعال كردن دستگاه شناسايي و همينطور
نمايش ،نگهداري و آناليز دادههاي جمع آوري شده نياز دارند.
1

- Data Acquisition System
- Data Acquisition Units
3
- Time synchronisation device
4
- Interrogator
2

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :2هوشمندي فناوري

40
ويرايش اول،شهريور 1393

نقش جزء در سيستم
اجزاء اصلي سيستم SHM
 سنسورها ميتوانند از طريق  DAUsو يا مستقيما به دستگاه شناسايي متصل شوند. اين كامپيوتر وظيفه پردازش دادهها را بر عهده دارد.كامپيوتر اصلي  /سرور
 سيستمهاي  SHMكوچك فاقد اتاق كنترل هستند و از طريق اتصال با پهناي باد وسيع از دفتر اصلي فعال ميشوند. سيستمهاي  SHMبزرگتر اتاق كنترل دارند كه نظارت بر كنترل و سيستم گيرنده دادهها ) (SCADA1معموال در آن قرارميگيرد .سيستم  SCADAمعموال شامل تمام سيستمهاي عملياتي است.
اتاق كنترل
 اتاق كنترل ميتواند روي سازه و يا در مكاني با فاصله از سازه اصلي قرار گيرند. نمايشگر اصلي اتاق كنترل بايد قابليت انتقال سريع و آسان دادهها بين توابع را دارا باشد. كابلهاي مناسب انتقال و اتصال از سنسورها به دستگاه شناسايي هنگام استفاده از فيبرهاي نوري بسيار اهميت دارد. انتخاب كابلها بسيار چالش برانگيز و نيازمند تفكر است زيرا استفاده از كابلهاي نامناسب ميتواند عملكرد كل سيستم را به خطرسيم كشي
اندازد.
نظير نگهدارنده هاي سنسورها ،انتقال نيرو حين ساخت و بهره برداري ،حفاظت فيزيكي از سنسورها و واحدهاي گيرنده دادهها،
مسائل ديگر
منابع انرژي براي تجهيزات ()Power Supply

بسته به هدف و روش پايش سالمت و پارامترهاي مورد نظر براي اندازهگيري كره در مرحلره طراحري مشرخص شردهانرد،
تجهيزات مختلفي را مي توان براي انجام فرآيند پايش سالمت در نظر گرفت .شكل زير يك نمونه از تجهيزات سرختافرزاري
براي پايش سالمت را در يك مدل سازه آزمايشگاهي نشان ميدهد.

- Supervisory Control and Data Aquision

1
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شكل  :13-2تجهيزات مورد استفاده در نمونه اي ساده از يك سيستم پايش سالمت سازه

سيسستمهاي نرمافزاري متعددي توسط كمپانيهايي كه به طور تخصصي در حوزه  SHMفعاليت مريكننرد معرفري شرده
است .بسياري از اين سيستم ها به صورت مداوم به روز شده اند و با پيشرفت تكنولروژي در حرورزه سنسرورها و الگروريتمهرا و
نرمافزارهاي پردازش دادهها هماهنگ شدهاند .امروزه فعاليتهاي تحقيقاتي -دانشگاهي و صنعتي -تجاري بر روي سيستمهاي
نرم افزاري و همچنين سختافزاري  SHMبه موازات يكديگر پيش ميروند .حتي برخي كمپانيها خدمات كل سيستم SHM

شامل طراحي ،نصب و اجرا را به صورت مجموعه سيستم  SHMارائه ميكنند.
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 -1-2-2انواع سنسورهاي مورد استفاده در پايش سالمت سازهها
نوع سنسورهاي استفاده شده براي  SHMارتباط تنگاتنگي با نروع سرازه مرورد بررسري دارد .در شركل زيرر انرواع اصرلي
سنسورهاي مورد استفاده در دو حوزه كاربردي عمران و هوانوردي را مشاهده ميكنيد.

شكل  :14-2انواع اصلي سنسورهاي مورد استفاده براي  SHMبا توجه به نوع كاربرد :مقايسه بين مهندسي عمران و هوا فضا.
براساس آمار و اطالعات اولين و دومين كار گروه  SHMدر  1999-1997در دانشگاه استنفورد []BA l 0/a

همانطور كه در شكل فوق (سمت راست) مشخص است ،در  53درصد از سازههاي عمراني داراي سيستم پايش سالمت ،از
سنسورهاي فيبرنوري و در حدود  7درصد از سنسورهاي پيزوالكتريك و در  40درصد نيز ،از ساير انواع سنسورها استفاده شرده
است .عالوه بر تنوع سنسورها حتي در دستههاي مشخص شده ،روشهراي بازرسري و نظرارت متعردد و متنروعي وجرود دارد
همچنين براي هر سنسور نيز روشهاي متعددي وجود دارد كه براساس نوع استفاده از سنسور و يا نوع تشخيص ويژگريهراي
آسيب متفاوت هستند .بنابراين با توجه مطالب ذكرشده تقسيمبندي روشهاي  SHMكار آساني نيسرت .روشهراي  SHMرا
مي توان با توجه به كاربرد ،نوع مصالح و سازهها و انواع اصلي سنسورهاي مورد استفاده در آنها تقسيم بندي كررد كره در ايرن
ميان تقسيم بندي بر اساس نوع سنسورهاي به كار رفته درسيستم در بيشتر مراجع ترجيح داده شده است .پيشرفت سنسورها و
تكنولوژيهاي پردازش داده ها فوايد و مزاياي بازرسي آنالين را به كالس جديدي از سازهها مانند پلها ،ساختمانها و بناهراي
تاريخي گسترش داده است .با استفاده از پيشرفتهاي تكنولوژي اطالعات ( )ITو ارتباطرات امرروزه امكران تجهيرز پرلهراي
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كوچك بطور مقرون به صرفه و انتقال داده ها به پايگاه مركزي در هر نقطه از جهان وجود دارد .در جدول  6-2نمونرههرايي از
انواع مختلف سنسورها و پارامتر اندازهگيري و كاربردهاي آنها ارائه شده است.
در دو دهه اخير ،سنسورهاي فيبرنوري از تحقيقات آزمايشگاهي به كاربردهاي واقعي در صنعت راه پيردا كرردهانرد .صردها
پروژه اطمينان و دوام اين تكنولوژي را در بيشتر كاربردهاي حساس با موفقيت به اثبات رساندهاند .سنسورهاي فيبرنوري ديگرر
با تكنولوژي هاي خيلي باال توليد نميشوند اما امروزه در اكثر كاتالوگهاي توليدكنندگان سيستمهاي تجهيزات مترداول وجرود
دارد .عالوه بر مزاياي جايگزيني سنسورهاي متداول با معادل فيبرنوري آنها مشخص است كه انرواع جديرد سنسرورهاي فيبرر
نوري براي فعاليت هاي جديد بازرسي و نظارت قابل استفاده هستند .به ويژه اثبات شرده اسرت كره سنسرورهاي فيبرنروري در
اندازههاي بلند و توزيع شده براي نظارت بر سازههاي عمراني ،ژئوتكنيكال و سازههاي گازي و نفتي ايدهآل هسرتند .ايرن نروع
سنسورها نظارت و بازرسي كلي سازههاي بزرگ را با تعداد سنسورها و اتصاالت كمتري تامين ميكنند و نيز امكانات جديدي را
فراهم ميكند اما نيازمند ديدگاه تازه طراحي و اجراي سيستم نظارت و پردازش و تحليرل دادههراي بدسرت آمرده ،هسرتند .در
اشكال زير نمونه هاي از انواع سنسورهاي مورد استفاده در پايش سالمت سازهها نشان داده شدهاند.

شكل  :15-2نمونه يك شتاب سنج دومحوري ADXL
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شكل  :16-2نمونه يك شتاب سنج سه محوري MEMS

شكل  :17-2نمونه يك كرنش سنج مقاومتي
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شكل  :18-2نمونه يك كرنش سنج فيبرنوري

شكل  :19-2نمونه يك دما سنج فيبرنوري

شكل  :20-2نمونه يك سنسور دوران
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فاز  :2هوشمندي فناوري

پيشبيني ميشود كه در آينده نزديك تكنولوژي استفاده از سنسورهاي فيبرنوري تكنولوژي اصلي براي سيستمهاي SHM

شود .در سايه پيشرفتهاي صنعت ارتباطات كه از اجزاء جايگزين استفاده ميكنند ،قيمت اين سيستمها رو به كاهش است.
جدول  :6-2انواع رايج سنسورها ،نوع و كاربردهاي آنها
پارامتر اندازهگيري
سنسورهاي تغيير مكان
سنسورهاي شتاب سنج
سنسورهاي كرنش سنج
سنسورهاي اندازهگيري نيرو
سنسورهاي حرارتي
سنسورهاي اندازهگيري فشار

نوع سنسور
القايي ،خازني ،ژيروسكوپ ،مغناطيسي،
نوري ،الترا سونيك (فرا صوت) ،امواج
صوتي
خازني ،MEMS ،پيزوالكتريك ،پيزو
مقاومتي
پيزو مقاومتي ،نوري
پيزو مقاومتي ،نوري
صوتي ،نوري ،ترمو مقاومتي ،ترمو
الكتريكي
پيزو مقاومتي

كاربردهاي عملي
تشخيص ترک ،اندازهگيري ميزان خوردگي ،اندازهگيري فواصل و
درزها ،هم ترازي ،سالمت جوش ،ميزان تغييرشكلها و جابجاييها،
بررسي پوسيدگي و سايش.
اندازهگيري پاسخ لرزهاي و شتاب ،نظارت بر ارتعاشات ،اندازهگيري
ضربه و برخورد.
اندازهگيري كرنش و تغيير شكلهاي خمشي ،برشي و پيچشي.
اندازهگيري نيروهاي ضربه ،نظارت بر بارهاي ترافيكي.
اندازهگيري دما ،دماي احتراق ،دماي خنك كنندهها ،نظارت بر
عمليات حرارتي و نظارت بر دماي توربينها.
اندازهگيري فشار محفظه احتراق ،اندازه گيري فشار موتورها.

 -3-2نگاشت (درخت) فناوري پايش سالمت در سازهها
بر اساس مطالعات انجام شده كه در بخش قبل ارائه شدند ،حوزه هاي فناورانه پايش سالمت سازهها را ميتوان بره هرر دو
صورت اجزاء (زيرسيستمها ) و كاربردها ارائه داد .همچنين حوزه هاي دانشي مرتبط با اين فناوري نيز در اين بخش مرورد نظرر
قرار مي گيرند .رويكردهاي مختلفي براي شناسايي حوزه هاي فناورانه وجود دارد كه از ميان آنها ،رويكرد تهيه نگاشت (درخت)
فناوري براي برنامه ريزي فناوري در سطح ملي مورد استفاده قرار مي گيرد .نگاشرت فنراوري شرامل تعردادي گرره و خطروط
ارتباطي ميباشد كه هر گره بيانگر يك موضوع ،مفهوم ،زيرفناوري ،كاربرد يا هر نوع اطالعات ديگر بوده و خطوط ارتباطي بين
گره ها ،نحوه ارتباط آنها با يكديگر را نشان مي دهند .يكي از مهمترين كاربردهاي نگاشت فناوري ،امكان شناسايي و تحليل و
تصميم گيري بر روي فناوري مرتبط با فعاليتها يا فرآيندهاي سازمان و همچنين كنتررل و رديرابي اثررات فناورانره آنهرا برر
محصوالت و خدمات آن ميباشد .از روش نگاشت فناوري ميتوان در هر دو حالت زيرفناوري و كاربردهرا اسرتفاده نمرود]1[ .
براي فناوري مورد نظر در اين سند نيز از اين رويكرد استفاده شده و حوزه هاي فناورانه مرتبط با آن شناسايي شده و در قالرب
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نگاشت يا درخت فناوري در ادامه ارائه شدهاند .جهت تهيه نگاشت فناوري پايش سالمت ،حوزه هاي مرتبط با اين سند بصورت
زير دسته بندي شده و هريك بصورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند:
-1سازههاي صنعت برق :انواع سازههاي موجود در بخشهاي مختلف صنعت برق دسته بندي شده و بصورت نگاشرت
ترسيم شده است.
-2فرآيند پايش سالمت سازهها  :اين بخش با تأكيد بر جنبه هاي دانش فني و بصورت زنجيره مورد نظرر قررار گرفتره
است.
 -3تجهيزات مورد استفاده :انواع تجهيزات مورد نياز پايش سالمت دسته بندي شده و بصرورت نگاشرت ترسريم شرده
است.
در شكل زير حوزه هاي فني موجود در فرآيند پايش سالمت سازهها ارائه شده است.
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فاز  :2هوشمندي فناوري

تعریف مسئله نظارت بر سالمت
تعریف اجزاء/سیستم
تعریف مودهای آسیب /خرابی
تعریف چرخه عمر سازه
شناسایی سنسورهای موجود
تعریف الزامات تشخیصی

تعریف بارهای محیطی
شناسایی شرایط اولیه آسیب
تعریف مسائل چرخه وظایف/تعهدات
تعریف تاریخچه تعمیر و نگهداری
تعریف الزامات پیش بینی

ایجاد مدلها (تحلیلی ،عددی ،تجربی)
ایجاد مدلهای اجزاء و مبدلها
ترکیب مدلهای بر پایه اصول اولیه و مدلهای داده محور
ایجاد مدلهای بارگذاری اجزاء
ایجاد مدلهای آسیب و شکست
بررسی حساسیت اجزاء (اعضا) به بارها و مکانیزمهای آسیب
صحت سنجی و آپدیت مدلها مطابق نیازهای نظارت بر سالمت
ایجاد و راهاندازی سیستم اندازهگیری
ارزیابی دادههای محیطی (دامنه ،پهنای باند و )...
تعیین متغیرها برای تشخیص بارها و شناسایی آسیب
قرار دادن ،اتصال و بهینه سازی سنسورها و مبدلها
ایجاد زیرساختهای اندازهگیری
کالیبراسیون پیوسته مجموعههای سنسور و مبدلها
تشخیص و به حداقل رساندن منابع خطاهای اندازهگیری

بررسی دادهها و ایجاد الگوریتمهای شناسایی آسیب
فیلتر کردن و پردازش دادههای اندازهگیری
استنتاج متغیرهای اندازهگیری نشده با استفاده از مدلها
تشخیص و به حداقل رساندن منابع خطاهای محاسباتی
کشف ،مکانیابی و تعیین میزان بارها
کشف ،مکانیابی و تعیین میزان آسیبها
ایجاد الگوریتمهای پیش بینی آسیب و عملکرد
تعیین سناریوهای بارگذاری آینده
انتخاب مدلهای آسیب و خرابی
پیش بینی آغاز و/یا روند آسیب
مشخص کردن منابع ابهامات پیش بینی و کاهش آنها
تعیین ارتباط شکست و آسیب با معیارهای عملکردی
پیش بینی عملکرد آینده سیستم
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فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل  :21-2فلوچارت حوزه هاي فني در فرآيند اجرايي پايش سالمت سازهها

براي شناسايي حوزه ها و ترسيم نگاشت فناوري پايش سالمت سازهها از روش نگاشت مفهومي استفاده شرده اسرت .ايرن
روش به ترسيم موضوعات و مفاهيم مرتبط با فناوري مورد نظر از منظرهاي مورد عالقه مي پردازد.
در مورد فناوري پايش سالمت ،نگاشت يا درخت فناوري از دو منظر كلي شامل "اجزاء فرآيند اجرايي" و "تجهيزات (سخت
افزارها) مورد نياز" آن مورد مطالعه قرار گرفته و ترسيم شده است .اجزاء فرآيند اجرايي پايش سالمت سرازه بره صرورت يرك
زنجيره شامل سه حوزه كلي طراحي ،1گردآوري و اكتساب دادهها 2و آناليز و تفسير دادهها 3تقسيم شده است .خروجي حاصل از
سه روند فوق ،تشخيص 4و يا پيشبيني 5آسيب در سازه است كه در نهايت ،از اين خروجي براي تصميم سازي 6جهرت برنامره
ريزي و مديريت نگهداري و تعميرات با هدف كاهش اثرات و پي آمدهاي مختلف آسيبها استفاده خواهد شد.
در بخش تجهيزات سختافزاري و ابزارها ،دانش فني مورد نياز براي انتخاب ،نصب و نحوه بكارگيري آن (و نه تكنولروژي
مورد نياز براي ساخت) مورد نظر ميباشد.
همانطور كه در بخش مرزبندي فني عنوان گرديد ،سازههاي مختلف موجود در بخشهاي سه گانه صنعت برق (توليد ،انتقال
و توزيع) كه فهرست آنها در آن بخش آمده ،در اين سند مورد نظر مي باشند .در واقع نگاشت فناوري پايش سرالمت بصرورت
يك ماتريس دو بعدي ميباشد كه يك بعد آن حوزه تجهيزات و دانشهاي فني مورد نياز در فرآيند اجرا و بعرد ديگرر آن ،انرواع
سازههاي موجود در صنعت برق كه فهرست كلي آنها در بخش مرزبندي فني گزارش مرحله اول ارائه شده ،ميباشد .از آنجا كه
در اين مرحله از اجراي طرح ،نميتوان ارتباط مشخص ،منسجم و معني دار ميان اجزاي اين دو بعد برقرار نمود ،دو بعرد مرذكور
بصورت جداگانه و مستقل از يكديگر منظور گرديده اند .به عبارت ديگر ،دو نگاشت فناوري براي پايش سالمت ،يكي مربوط به
سازههاي صنعت برق و ديگري با نگرش به حوزه هاي دانش فني و تجهيزات مررتبط برا فرآينرد اجرايري آن برراي هريرك از

1

- Design
- Data Acquisition
3
- Data Analysis and Interpretation
4
- Diagnosis
5
- Prognosis
6
- Decision making
2
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سازههاي صنعت برق بطور كلي ،تهيه و تدوين شده است .از اينرو ،به عبارت سازههاي صنعت برق ( )1EPISدر مواضع مختلف
زنجيره فرآيند اشاره شده است تا مشخص كننده حوزه هاي كاربرد فناوري مورد نظر در اين سند باشد.
در ادامه اين بخش به ترتيب ،ابتدا نگاشت سازههاي صنعت برق و پس از آن مراحل اجرايي فرآيند پايش سالمت (بصورت
زنجيره) و در نهايت ،نگاشت تجهيزات پايش سالمت ارائه شدهاند.

- Electeric Power Industry Structures

1
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شكل  :22-2نگاشت سازههاي صنعت برق براي پايش سالمت
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شكل  :23-2فرآيند پايش سالمت سازهها (حوزه هاي دانش فني)
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شكل  :24-2فرآيند پايش سالمت سازهها (حوزه هاي دانش فني) (ادامه)

شكل  :25-2فرآيند پايش سالمت سازهها (حوزه هاي دانش فني) (ادامه)
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شكل  :26-2فرآيند پايش سالمت سازهها (حوزه هاي دانش فني) (ادامه)
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شكل  :27-2نگاشت تجهيزات پايش سالمت سازهها
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 -3آينده پژوهي فناوري پايش سالمت سازهها
امروزه ،تغييرات سريع فناوري ،لزوم درک بهتر از "تغييرات" و "آينده" را براي دولتهرا ،كسرب و كارهرا و مرردم ايجراب
مي كند .آينده پژوهي دانش و معرفتي است كه منجر به باز شدن ديد سياستگذاران نسبت به رويدادها ،فرصتها و چالشهراي
احتمالي آينده شده و از طريق كاهش ابهامات و ترديدهاي فرساينده ،توانايي انتخابهاي هوشمندانه را افزايش ميدهد .آينرده
پژوهي مشتمل بر مجموعه تالش هايي است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ،الگوها و عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسرم
آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد.[1] ،
در ادبي ات آينده پژوهي فناوري پايش سالمت ،وجود چهار عنصر رويدادها ،روندها ،تصويرها و اقردامها منجرر بره پيردايش
آيندههاي مختلف ميشود .رويدادها تمام وقايعي هستند كه احتمال وقوع دارند .پيشرفت صنعت برق طري سرالهاي آتري ،ورود
تجهيزات جديد و ناشناخته به اين صنعت ،از رده خارج شدن سازه هاي متعارف مورد استفاده در اين صنعت در آينده  ،تغييرر در
ميزان توجيه اقتصادي و فني پايش سالمت در طي تغييرات سياسي ،اقتصادي و صنعتي كشور و ديگرر مسرائل از ايرن قبيرل،
رويدادشان محتمل به نظر ميرسد ولي به طور كامل نميتوانند شناخته شوند .با ايرن حرال ،تشرخيص حيطره اصرلي آينرده و
برنامه ريزي براي آن تا حدودي امكانپذير است و اين باعت تمركز بر گرايشهاي آينده ميشود تا آنچه قرار است در آينده پريش
آيد تا حدي شناخته شود و براي وقوع آن آمادگي حاصل شود .در اينجاست كه مفهوم روندها پديد ميآيد .سره نروع نگراه بره
روندها وجود دارد:
 روندهايي كه ادامه زمان گذشته و حال هستند .براي درک اين روندها بايد اتفاقات گذشته و حال را به درستي فهميد.
به عنوان مثال ،بايد درک درستي از روند و سرعت رشد و پيشرفت در صنعت برق داشته باشيم و با اطالعات دقيقتر
در اين زمينه بتوانيم سرعت رشد و مسير آن در آينده را نيز پيشبيني كرده و متناسب با آن برنامهريزي كنيم.
روندهاي ادواري كه در زمان حاضر احساس نشدهاند ،و مربوط به بعضي اتفاقات در گذشتههاي دورتر ميشوند .ايرن
روندها ممكن است در آينده هم پيش بيايند .به عنوان مثال ،شرايط بحرانري كره بره دليرل پيامردهاي طبيعري رخ
ميدهد ،و يا حتي تأثير تحوالت سياسي و اقتصادي بر روي فناوري بايستي كه پيشبيني شود.
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مهمترين قسمت مي تواند بررسي مسائل جديد و نو ظهوري باشد كه در گذشته و حال وجود نداشته و ممكن است در
آينده اتفاق بيافتد .طراحي سازههاي هوشمند ،افزايش قابل مالحظهي عمر سازهها ،و كراهش چشرمگير خرابريهرا
ميتوانند از جمله مسائلي باشند كه پيامد مستقيم و يا غير مستقيم فناوري پايش سالمت محسوب بشوند.
سومين و چهارمين عامل تأثير گذار بر آينده ،شامل تصاويري از آينده و اقدامهايي بر اساس آن تصاوير است.

 -1-3روشهاي آينده پژوهي
آينده پژوهي رشتهاي چند وجهي قلمداد ميشود كه مشتمل بر حوزههاي مختلرف اسرت و طيرف وسريغي از ديردگاههراي
پيرامون آيندهي محتمل و مرجع را در بر ميگيرد .مهمترين روشهاي آينده پژوهي به اختصار عبارتند از ]:[1
پيشبيني
تجزيه و تحليل اهداف
ديدهباني
پايش ،تحليل و برونيابي روندها
شبيه سازي
تحليل تاريخي
پسنگري
روشهاي نظر خواهي
سناريو پردازي
مطالعات تطبيقي
در ادامه اين بخش ،حوزههايي مرتبط با پايش سالمت سازهها كه در حال تحول و پيشرفت بوده و ايجاد تحول در آنهرا در
آينده محتمل تر ميباشد ،با استفاده از اطالعات موجود در ساير كشورها (مطالعات تطبيقي) معرفي شدهاند.
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 -2-3حوزههاي تحول در پايش سالمت سازهها در آينده
همانطور كه در بخش چرخه عمر مرحله اول مشخص گرديد ،فناوري پايش سالمت سازهها در كليت خود يك فناوري نسبتاً
جوان در مهندسي سازه است .بر اين اساس انتظار ميرود كه اين فناوري همچنان در حال تغييرر و تحرول بروده و روشهرا و
ابزارهاي نوين در حوزه هاي مختلف تحقيقاتي و كاربردي مرتبط با آن ،تهيه و به جامعه علمي و مهندسي معرفي شوند.
از زماني كه انسان به استفاده از ابزار روي آورده است ،تشخيص آسيب و يا خطا كه برا اسرتفاده از تغييررات پاسرخ سيسرتم
ديناميكي تعيين ميشود ،به صورت كمي با استفاده از تكنيكهاي صوتي و يا ارتعاشي صورت ميگرفته اسرت .يكري از اولرين
موارد استفاده از  SHMتست ضربه بوده است كه براي تشخيص ترک در چرخهاي راه آهن در قرن  18انجام ميشده است .از
حدود دهه  70ميالدي بحت پايش سالمت بصورت آنالين براي تشخيص وجود آسيبها در اعضاي سازهها ،در كنار بازرسي و
ارزيابي دوره اي غيرمخرب مطرح گرديد .جامعه مهندسين عمران از اوايل  1980مطالعه بر روي ارزيابي آسيبهاي پلها برپايه
ارتعاشات را آغاز كرده است .معرفي گسترده يك برنامه سيستماتيك بازرسي بطور مستقيم در مرورد فروپاشري آنهرا در سراسرر
كشور ايالت متحده امريكا در  1967در غرب ويرجينيا صورت گرفت .اصالحات طراحي براي پاسخ لرزه اي پل ها در نتيجرهي
آسيب هاي وارد بر اين سازهها در زلزلهي  1971سانفرانسيسكو ،صورت گرفت .از اواخرر  1990سيسرتمهراي تجراري برراي
نظارت بر سالمت پل ها موجود بوده است اما در بيشتر موارد آنها حداقل ابزار را ،بدون قدرت تفكيرك مكران برراي تشرخيص
شروع زودرس آسيب محلي فراهم ميكنند .در طول دهههاي  1970و  1980ميالدي ،صنعت نفت اياالت متحده ترالشهراي
قابل توجهي جهت ايجاد روشهاي تشخيص خرابي مبتني بر ارتعاش براي سكوهاي نفتي دريايي انجام داد .امروزه اسرتفاده از
سيستم پايش سالمت آنالين جهت تشخيص آسيب ،در طيف وسيعتري از انواع سازهها از قبيل پلها ،سدها ،نيروگاه هاي توليد
برق ،ساختمانهاي با اهميت زياد ،خطوط لوله و شريانهاي حياتي ،خطوط انتقال برق ،تونرلهرا و  ...در سرطوح مختلفري (از
تحقيقات صرف تا اجرا) مطرح بوده و ابعاد مختلف فني و تكنيكي مربوط به آن ،در حال توسعه ميباشند.
در حال حاضر ،تشخيص وقوع آسيب براي بسياري از موارد كاربردي در سازهها قابل انجام بوده و كافي است .روند توسرعه
سيستم پايش سالمت در حوزه هاي دانش فني و تكنولوژيهاي سختافزاري به سمتي است كه امكان تشخيص وجود آسيبها
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در مراحل اوليه خود با كمترين ميزان خطا و اخطار غيرواقعي 1ميسر شده و عالوه بر آن ،قابليت پيشبيني روند رشد آسيب و به
تبع آن ،تخمين عمر باقيمانده سازه (كه باالترين سطح تكنيكي در پايش سالمت سازه است) نيز مهيا گردد .همچنرين توسرعه
سيستم پايش سالمت در حوزه هاي دانش فني و كاربردي و تكنولوژي تجهيزات به عنوان بخشي از سيستم سازههاي هوشمند
و قابل كنترل بصورت خودكار نيز در دنيا مطرح ميباشد.
با توجه به روند جايگزيني سيستمهاي سنتي تشخيص خرابي با سيستم پايش سالمت در سازهها در دنيا كه نمونرههرايي از
آن براي سازهها ي مختلف در گزارش مرحله اول ارائه گرديد ،مي توان نتيجه گرفت كه دنيا در آينده شاهد استفاده گسترده تر و
كاربرد تجاري سيستم پايش سالمت در انواع سازهها خواهد بود .در واقع استفاده از سيستم پايش سالمت آناليرن در سرازههرا،
امكان مديريت بهينه دوره عمر آنها را فراهم خواهد نمود .شكل زير ،جايگاه پايش سالمت آنالين در برنامه آينده مديريت جامع
و يكپارچه دوره عمر سازهها 2كه در ژاپن تهيه شده ،را نشان ميدهد]26[ .

شكل  :1-3اجزاي فني سيستم جامع مديريت دوره عمر سازهها []26

- False Alarm
Integrated Lifetime Management System

1-

2 --
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با توجه به چندرشته اي بودن و وجود زيرمجموعه هاي گوناگون و متنوع علمي و فني در فناوري پايش سرالمت سرازههرا،
حوزه هاي مختلفي را در ارتباط با پايش سالمت ميتوان يافت كه مشمول تغيير و تحوالت قابل توجه در آينرده شروند .نمونره
هايي از اين حوزه ها در ادامه اين بخش ارائه شدهاند.

 -1-2-3سنسورها و فناوريهاي نوين اندازهگيري
همانطور كه در بخشهاي قبلي گزارش عنوان شد ،يكي از مهمترين مؤلفههاي سيستم پايش سالمت سازهها ،انردازهگيرري
پارامترهاي مورد نياز ميباشد كه اين كار با استفاده از سنسورها انجام ميشود .استفاده از سنسورها براي اندازهگيري ،در بسياري
از صنايع متداول بوده و به مراتب قدمتي طوالني تر از پيدايش سيستم پايش سالمت سازهها دارد .سنسورهاي ابتردايي عمردتاً
مبتني بر تكنولوژيهاي مكانيكي براي اندازهگيري بوده و به تدريج انواع ديگر تكنولوژيها نظير استفاده از خواص الكتريكري،
مقاومتي ،مغناطيسي و پيزوالكتريكي براي سنسورها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفتند .پيشرفت در تكنولوژي سنسرورها در
راستاي ساخت و ارائه سنسورهايي با اندازه كوچكتر ،دقت و قابليت اطمينان بيشتر ،قابليت كارآيي و حفظ دقت اندازهگيرري در
شرايط محيطي مختلف ،انجام پردازش محدود دادهها و قابليت ارسال دادهها بصورت بري سريم مريباشرد .رونرد كلري توسرعه
سنسورها به سمت ايجاد بسته هاي مينياتوري (كوچك شده) يكپارچه سنسور 1با داشتن ويژگيهاي مذكور (كوچك ،ارزان ،بي
سيم ،با قابليت ذخيرهسازي و پردازش محدود دادهها ،مهار و تأمين انرژي مورد نياز خود) ميباشد .اين سيستمهاي سنسوري با
عنوان سنسورهاي هوشمند 2نيز معرفي شدهاند .شكل زير نمونه اي از ويژگيهاي چنين سيستمهاي سنسوري را نشان ميدهد.
[]23

- Miniaturized Integrated Sensor Package
- Smart Sensors

1
2
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شكل  :2-3سيستمهاي يكپارچه سنسورها براي پايش سالمت سازهها []23

شكل زير نيز روند توسعه سنسورهاي مذكور را نشان ميدهد]23[ .

شكل  :3-3روند توسعه سيستمهاي مينياتوري يكپارچه سنسورها []23
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سنسورهاي بي سيم براي استفاده در پايش سالمت سازهها ،ابتدا توسط  Straserو  Kiremidjianدر سال  1998مريالدي
معرفي و ارائه شدند .انگيزه اصلي تمايل به توسعه سنسورهاي بي سيم در پايش سازهها ،مشكالت اجرايي بره همرراه هزينره و
زمان زياد الزم براي نصب كابلها بود .به تدريج و با مشاهده مزاياي اجرايي و اقتصادي سنسورهاي بي سيم ،تكنولروژي ايرن
سنسورها توسط محققان ديگر توسعه پيدا كرده و منجر به توليد انواع سنسورهاي هوشمند با قيمتهاي ارزان تر گرديد .گونره
ديگري از سنسورهاي بي سيم با عنوان سنسورهاي بي سيم فعال 1در دهه اخير ارائه شدهاند كه عالوه بر اندازهگيري پارامترها،
توان اعمال كنشهايي بر سازه را نيز (همانند محرکها) دارند .شكل زير نمونه هايي از انواع سنسورهاي بي سيم توليد شده در
دو دهه اخير را نشان ميدهد]24[ .

شكل  :4-3شش نسل از سنسورهاي بي سيم توليد شده براي پايش سالمت سازهها []24

در دو دهه اخير با معرفي و ارائه سنسورهاي مبتني بر تكنولوژي نوري (فيبر نوري) تحولي در سيستمهاي اندازهگيري ايجاد
گرديد .سنسورهاي فيبر نوري ابتدا در حدود سالهاي  1950ميالدي در حوزه پزشكي (در دستگاه گاستروسكوپ برراي بررسري
داخل معده) مورد استفاده قرار گرفتند .اولين مطالعاتي كه قابليت فيبرهاي نوري در اندازهگيري كرنشهاي مكرانيكي را نشران

- Active Wireless Sensor

1
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داد ،در سال  1978ميالدي انجام شد .به مرور با انجام تحقيقات گسترده توسط فيزيكدانها و ساخت سنسورهاي پيشررفتهترر،
كاربرد سنسورهاي فيبر نوري در ساير صنايع (بخصوص صنايع مخابرات و هوافضا) نيز وسعت پيدا كرد .در سال  1988ميالدي
اولين كاربرد سنسور فيبر نوري براي اندازهگيري درصد هوا در بتن تازه توسط اداره فدرال بزرگراههاي امريكرا صرورت گرفرت.
جدول زير ،انواع سنسورهاي فيبرنوري موجود براي پايش سالمت سازهها در اروپا ،به همراه توليدكنندگان آنها را نشان ميدهد.
جدول  :1-3انواع سنسورهاي فيبرنوري در اروپا []25

امروزه استفاده از سنسورهاي فيبر نوري براي پايش سالمت سازهها متداولتر از سراير انرواع سنسرورها اسرت .برا پيشررفت
تكنولوژي ساخت سنسورهاي فيبر نوري (به عنوان نمونه تكنولوژي انعكاس سنجي در حوزه زمان 1در سنسورهاي فيبرر نروري
پليمري )FOP 2پيشبيني ميشود كه در آينده نيز تكنولوژي استفاده از اين سنسورها تكنولوژي اصلي براي سيستمهاي پايش
سالمت سازهها باشد .در سايه پيشرفتهاي صنعت ارتباطات كه از اجزاء جايگزين استفاده ميكنند ،قيمت اين سيستمها نيز رو
به كاهش است .از طرفي با پيشرفت سيستمها و نرمافزارهاي آناليز و پردازش دادهها سيستمهاي پايش سالمت سازهها همواره
در جهت پيشرفت و دقت بيشتر هستند.

- Optical Time Domain Reflectometry
- Polymer Optical Fibers

1
2
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شكل  :5-3استفاده از كرنش سنج  FOPدر اليه ژئوتكستايل []14

تكنولوژيهاي نوين همانند نانو تكنولوژي نيز كمكم جايگاه خود را در حوزه اندازهگيري و سنسورها بدست آوردهاند .در اين
راستا ،سنسورهاي الكترومكانيكي با ابعاد ميكرو ( )MEMSو نانو ( )NEMSبراي اندازهگيرري پارامترهرا در صرنايع مختلرف،
معرفي و ارائه شدهاند .محققان دانشگاه ديويس كاليفرنيرا ) ،(UC Davisپروفسرور  Ken Lohو  ،Valeria la Saponaraبرا
استفاده از خواص منحصر به فرد از نانو لولههاي كربني پوشش قوي و چند منظورهاي را ساختهاند كه ميتوان آن را بر روي هر
سطحي اسپري كرد و تغييرات بوجود آمده در سازه را نظارت كرد .از اين سنسورها براي نظارت بر سازههراي برا اهميرت نظيرر
پلها و توربينهاي بادي استفاده ميشود .اين تكنولوژي در ابتدا به صورت پوشش اليه اليه بر سازه اجرا ميشد .با توسرعه آن
امكان اجراي آن به صورت اسپري بر روي سطوح فراهم شد .اين پوشش حساس به كرنش است به اين صورت كه اگر كشيده
و يا فشرده شود مشخصات الكتريكي آن بسته به اينكه چه مقدار تغيير شكل رخ ميدهد تغيير ميكند .نانو لولههاي كربني برر
روي سطح موردنظر پاشيده ميشود و الكترودها به اطراف مرزهاي پوشش متصل ميشوند .هدف كلي اين پرژوهش اسرتخراج
روش پايش سالمت سازه  SHMو پيشبيني شكستها ،است كه در سازه هاي توربين بادي (پرره و بررج تروربين) كراربرد دارد.
همچنين اين سيستم اين امكان را فراهم ميآورد كه به اپراتور هشدار اوليهاي پيش از شكست سازهاي داده شود.
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شكل  :6-3استفاده از پوشش نانو لولههاي كربني به عنوان سنسور حساس به كرنش

 -2-2-3تحوالت در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات
سيستمهاي پايش سالمت سازهها در آينده با توجه به افزايش قابل توجه حجم سيگنالها و دادههراي نيازمنرد پرردازش در
مدت زمان نسبتاً طوالني ،متفاوت از سيستمهاي امروزي خواهند بود .بر اين اساس نياز به سيسرتم هرا و روشهراي پيشررفته
پردازش و مديريت دادهها كه قادر به تبديل حجم باالي دادهها به اطالعات قابل استفاده در فرآيندهاي تشخيص آسيبها بوده
و درعين حال داراي هزينه نسبتاً باال هم نباشند ،بطور روزافزون افزايش مي يابد .از آنجاكه بخش قابل توجهي از فرآيند پايش
سالمت سازهها شامل انجام عمليات مختلف روي دادههاي اندازهگيري شده بوده و بطرور كلري در حروزه فنراوري اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTقرار ميگيرد ،تحوالت آينده در اين حوزه (در زمينه هاي سختافزاري و نررمافرزاري) نيرز برر مبحرت پرايش
سالمت سازهها تأثير گذار خواهد بود.
يكي از موانع و چالشهاي موجود در راه اجرايي شدن فرآيند پايش سالمت در سرازههرا ،نيراز بره انتقرال ،ذخيرره سرازي،
مديريت ،پردازش و تجزيه و تحليل حجم انبوهي از دادههاي اندازهگيري شده در مدت زمان محدود است كه اين كار در عمرل
داراي مشكالت اجرايي ميباشد .جهتگيري عمده تحوالت در فناوري اطالعات با هدف پردازش و كار با سرعت بيشتر بر روي
دادههاي با حجم باالتر ميباشد كه نقش مثبتي در اجرايي شدن روند پايش سالمت در سازهها خواهد داشت .در اين خصروص
ميتوان به تالشهاي انجام شده در حوزه هاي زير اشاره نمود:
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توسعه حافظه ها با قابليت ذخيره سازي احجام باالتر دادهها به همراه دسترسي و فراخواني سريعتر (مانند حافظه هاي
)SSD
انتقال سريع تر ،ايمن تر و قابل اطمينان تر دادهها
انتقال بي سيم دادهها
استفاده از شبكههاي ارتباطي (نظير اينترنت و شبكههاي محلي) و ارتقاء توانمنديهاي آنها
محاسبات و كار بر روي دادهها در فضاي ابري

1

بديهي است كه با پيشرفت اين حوزهها ،انجام محاسبات حجيم تر و استفاده از روشها و الگروريتمهراي پچيردهترر پرايش
سالمت با سهولت بيشتري امكان پذير شده و اجراي گسترده و فراگير اين فناوري در سازهها ،ميسر خواهد شد.

 -3-2-3روشها و الگوريتمهاي تشخيص و پيشبيني آسيبها
همانطور كه در بخشهاي قبلي گزارش عنوان شد ،تكنيكها و روشهاي بسيار متنوع و گوناگوني براي تشخيص و يرافتن
وجود آسيب در سازهها معرفي و ابداع شدهاند .اولين تكنيكهاي تشخيص آسيب در سازهها با الهام از روشهاي موجود پرايش
وضعيت در تجهيزات دوار ،عمدتاً با رويكردهاي مبتني بر بررسي خواص ارتعاشي سازه تدوين شدند .بره تردريج و برا پيشررفت
دانش در ساير زمينه هاي مرتبط مانند تكنولوژيهاي اندازهگيري و امكان انجام محاسبات در حجرم و انردازه و دقرت براالتر در
مدت زمان كوتاهتر ،تكنيكها و الگوريتمهاي متعدد و نوين براي تشخيص آسيب نيز توسط محققان معرفي و ارائه گرديد.
يكي از زمينه هاي مهم تحقيقات در پايش سالمت سازهها در خصوص تدوين و توسعه روشها و الگوريتمهراي جديردتر و
كارآتر براي تشخيص و پيشبيني خرابي و آسيب در سازهها ميباشد .تحول در اين زمينه ،هم اكنون در دنيا در جريان اسرت و
حجم قابل توجه مقاالت منتشر شده در اين زمينه گواه اين امر بوده و مسلماً در آينده نيز شاهد پيشرفتهايي در اين حوزه هرا
خواهيم بود .بديهي است كه پيشرفت در ارائه روشها و الگوريتمهاي نوين تشخيص و پيشبيني آسيبها با پيشرفتهاي ايجاد
شده در زمينه محاسبات و فناوري اطالعات در حوزه هاي سختافزاري و نرمافزاري به شدت با يكديگر مرتبط و همبسته مري

- Cloud Computing

1
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باشند .جهتگيري عمده توسعه الگوريتمهاي تشخيص خرابي در راستاي قابليت و توان تشخيص آسيبهاي موجود ،در مراحل
اوليه تشكيل آنها (با كمترين ميزان ممكن وجود آسيب) و با كمترين ميزان خطا ميباشد .همچنين با توجه به پيشرفت در حوزه
فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه روشهاي انتقال سريع تر دادهها ،روند تدوين الگوريتمها و روشهاي تشخيص خودكرار
آسيبهاي سازهاي در زمان واقعي 1نيز مورد نظر ميباشد .در اين راستا ،روشهاي تشرخيص و شناسرايي خصوصريات مرودال
سازهها بطور پيوسته و در شرايط عادي عملكرد آنها ،نقش مهمي را ايفا مي نمايد.
يكي ديگر از حوزه هايي كه در پايش سالمت سازهها در آينده مورد توجه بيشتر قرار خواهد گرفت ،تمركرز برر پارامترهراي
غير مكانيكي سازه براي تشخيص آسيب است .به عنوان نمونه ميتوان به اندازهگيري و پايش  PHدر سازههراي بتنري اشراره
نمود كه ميتواند در تشخيص خوردگي مورد استفاده قرار گيرد.

شكل  :7-3استفاده از سنسورهاي  PHدر داخل سازه بتني براي تشخيص خوردگي

 -4-2-3پايش سالمت سازهها و سازههاي هوشمند
پايش سالمت سازهها با هدف اصلي تشخيص وقوع و تعيين مشخصات آسيبهاي موجود در سازهها در مراحل ابتدايي خود
و پيشبيني روند رشد آنها تا وقوع خرابي كلي انجام ميشود .انجام اين كار در ابتدا بصورت مقطعي و در فواصل زمراني نسربتاً
طوالني صورت مي گرفته كه در ادبيات فني از آن به ارزيابي غير مخرب ( )NDEنام برده ميشرود .از حردود  4دهره گذشرته

- Real Time

1
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تالشهايي براي انجام روند ارزيابي وضعيت سازهها بصورت خودكار و با استفاده از اندازهگيريهراي آناليرن و پيوسرته مطررح
گرديد كه با عنوان كلي پايش سالمت از آن نام برده ميشود .بنابراين ،وظيفه اصلي سيستم پايش سالمت ،تشخيص و اعرالم
وجود آسيب در سازه و ارائه ويژگيهاي آن است .از اواخر دهه  1980تاكنون مفهوم مواد و سازههاي هوشمند ،1كنترل هوشمند
(فعال) سازهها 2و سازههاي زنده 3بيشتر و بيشتر در ذهن مهندسان جاي گرفته است .مفهوم سرازه هوشرمند وسريعتر از پرايش
سالمت بوده و در آن ،سيستم كنترل هوشمند عالوه بر تشخيص خودكار آسيب ،بصورت خودكار اقدام به رفع آن نيز مي نمايد.
به عبارت ديگر ميتوان گفت كه سيستم پايش سالمت يكي از اجزاء سيستم كلي كنترل هوشمند سازهها در آينده اسرت .ايرن
ايده جديد اساساً در حوزههاي هوانوردي و عمران پديد آمده و در ساير حوزه هاي مرتبط با ساختمان (نظير معماري ،تأسيسات،
انرژي و  )...نيز مطرح شده است .مفهوم مصالح و يا سازههاي هوشمند ( )SMS4را ميتوان گامي در انقرالب اساسري وسرايل
ساخت بشر دانست.
مسير پيوسته اي براي محصوالت ساخت بشر از ساده به پيچيده وجود دارد كره برا اسرتفاده از مصرالح همگرن 5و پرذيرش
ويژگيهاي طبيعي آنها شروع شد و با استفاده از مواد كامپوزيت كه ساخت سازههايي با ويژگيهاي سازگار با كاربردهاي خاص
را ممكن ميساخت ادامه پيدا كرد .در حقيقت مرواد كامپوزيرت هرر روزه بيشرتر و بيشرتر جرايگزين مرواد همگرن مريشروند.
كامپوزيتهاي هوشمند 6موادي داراي سنسورهاي مدفون در داخلشان مي باشند كه مري تواننرد در حرين اسرتفاده در سرازههرا،
اطالعات آنالين از پارامترهاي اندازهگيري شده را ارائه كنند .در مقام تشبيه ،وجود كامپوزيتهاي هوشمند در سازهها مانند وجود
سيستم اعصاب در بدن انسان است .اين مواد هم اكنون در صنايع هوافضا كاربرد دارند و انتظار مي رود در آيده در سرازههراي
عمراني نيز مورد استفاده قرار گيرند.
گام بعدي در روند توسعه مواد هوشمند ،مطابقت ويژگيهاي اين مواد و سازهها با تغييرات شرايط محيطي است .كه مستلزم
حساس كردن ،كنترل پذيري و فعال كردن آنهاست .سطوح مختلف هوشمندي وابسته بره وجرود يرك ،دو و يرا هرر سره ايرن

1

- Smart Structures
- Active Structural Control
3
- Alive Structures
4
- Smart Material/Structure
5
- homogeneous
6
- Smart Composites
2
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كيفيتها ميباشد .بنابراين مواد و سازههاي حساس ،كنترلپذير و سازگار ،مشخص هستند .به طرور كالسريك سره نروع مرواد
هوشمند وجود دارد:
-1مواد هوشمندي كه شكل خود را كنترل ميكنند،
-2موادي كه ارتعاش خود را كنترل ميكنند،
-3مواد هوشمندي كه سالمت خود را كنترل ميكنند.

شكل  :8-3سير كلي تحول در سازهها و مصالح آنها تا ظهور مصالح و سازههاي هوشمند []4

مشخص است مواد و سازههايي كه داراي سيستم  SHMهستند حداقل در بازه كوچكي از مواد و سازههاي هوشمند جراي
مي گيرند .تقريباً تمام دستاوردها در اين زمينه سعي بر افزايش حساسيت مواد و سازهها با تعبيه سنسورهايي در آنها داشرتهانرد.
گام بعدي به سوي سازههاي هوشمندتر ساخت مواد و سازههايي با قابليت تعمير خود و يا حداقل ،كاهش آسيبهاي خود است.
براي كاهش آسيب ،تعبيه محرکهايي ساخته شده از آلياژهاي هوشمند 1ميتواند راهحلي باشد كه بره جراي كراهش ترنش در
محدوده تمركز كرنش ،كرنشهايي را به سازه تحميل كند.

- Shape memory alloy

1
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در حوزه مهندسي عمران ميتوان به وجود بتنهاي خود ترميمگر( 1هئشمند) اشاره كرد كه شامل فيبرهاي شكننده تو خالي
هستند كه داخل آنها با چسب پرشده است .در مناطقي كه ترک رخ ميدهد با شكستن اين فيبرها (رشتهها) چسب آزاد شرده و
آسيب وارده را كاهش ميدهد .بتن هوشمند شكل پذير قابل ارتجاع خود ترميم ،با اضرافه كرردن اليراف پليمرري و نرانو ذرات
سيليس به بتن معمولي به وجود مي آيد كه باعت مي شود بتن مقاومت كششي ،خمشي ،برشري ،سايشري و خرود ترميمري آن
افزايش يابد .كاربرد الياف پليمري و نانو ذرات سيليس در بتن باعرت پيوسرتگي و يكپرارچگي عرالي آن مري شرود .نرانو ذرات
سيليس ،واكنش پوزوالني به كريستالهاي هيدروكسيد كلسيم  Ca(OH)2داده و ژل متراكم ،يكپارچه و نرامحلول هيدروكسريد
كلسيم سيليكات ) (C – S – Hرا تشكيل مي دهد .نانو سيليس به علت داشتن سطح ويژه بسيار زياد مانند هسته عمل كرده و
چسبندگي بسيار قوي با سيمان هيدراته تشكيل مي دهد و از رشد بيشتر بلورهاي هيدروكسيد كلسيم جلوگيري نمروده و ماننرد
پوزوالنها ،ترکها ي ريز و منافذ مويين را پر كرده و در نهايت سبب تراكم ساختار سيمان ،كاهش نفوذ پذيري ،افزايش مقاومت،
دوام و عمر مفيد سازههاي بتني مي گردد .در اثر آب و هوا ترکهاي ريز و منافذ مويين بتن ،خود ترميم شده و بتن آسيب ديده
استحكام خود را دوباره به دست ميآورد]27[ .
با توجه به مطالب ذكر شده مي توان پي برد كه چرا تا كنون مطالعات  SHMمعموالً در كنفررانسهرا و ژورنرالهرايي وارد
شدهاند كه موضوع اصلي آنها سازههاي هوشمند بوده است.

- Self-Healing Concrete

1
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 -1تدوين چشمانداز سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
سومین مرحله از تدوين سند راهبردي توسعه فناوري پايش سالمت سازههاي صنعت برق ،تدوين ارکاان جهات سااز ساند
میباشد .تدوين ارکان جهت ساز به منظور شكلدهی به آينده اي مطلوب و مورد انتظار صورت مایگیارد .شاكلدهای آيناده
مطلوب ،هم به معنی ايجاد يک تصوير از اين آينده و هم به معنی تعیین مسایر و چواونوی دساتیابی باه آن اسات .بناابراين
مأموريت اين مرحله را میتوان ترسیم آينده مطلوب از طريق ترسیم چشمانداز و تدوين اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن
به اين آينده از طريق راهبردها و سیاستها تعريف نمود .همانطور که از نام اين مرحله پیدا است ،پیادهسازي مؤلفههااي آن در
يک مورد عملیاتی به تعیین جهتگیريهاي کالن توسعه فناوري میانجامد .تعیین اهداف خرد ،اقدامات و سیاستهاي خرد در
قالب جهتگیريهاي خرد در مرحله بعدي صورت میگیرد.
به طور کلی چشمانداز1بیانور افق و جايواه مطلوب ،آرمانی و رقابتی براي سازمان ،صنعت يا تكنولاوژي اسات .چشاماناداز
همواره امیدها و اهداف آرمانی سازمان را نشان میدهد و يادآوري میکند که جهت حرکت به کدام سو ادامه میيابد .به عبارت
ديور چشمانداز آيندهاي است واقعگرايانه ،محققالوقوع و جذاب که کلید رهبري حرکت به سوي اهداف است .بر اين اساس در
خصوص موضوع سند ،چشمانداز شامل جايواه مطلوب کشور در موضوع سند خواهد بود.
اهمیت چشمانداز از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است ،با توجه به موارد ذکر شده میتوان گفت کاه چشاماناداز دو کاارکرد
اصلی دارد :نخست از به بیراهه کشیده شدن فعالیتها جلوگیري کرده و دوم اينكه همواره امید را براي نیل باه اهاداف تعیاین
شده تقويت مینمايد.
انواع آينده که در چشمانداز به آن پرداخته میشود ،در سه دسته ،طبقهبندي میشود :آينده ممكن ،آيناده محتمال و آيناده
مطلوب.
آينده ممكن :شامل تمامی آيندههايی است که میتواند اتفاق بیفتد .مهم نیست که اين آيندهها تا چه حد احتماال وقاوع
داشته باشند و يا حتی دستنیافتنی باشند.
آيندههاي محتمل :آنچه به احتمال بسیار زياد در آينده به وقوع خواهدپیوست.

- Vision
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آيندههاي مطلوب :آن رويداد آتی که بیشترين مطلوبیت و ارجحیت را دارد.
هدف از اين بخش ،تدوين بیانیه اولیه چشمانداز توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق میباشد .بیانیه اولیه
چشمانداز بايد مبتنی بر مطالعات صورت گرفته (خصوصاً چشمانداز ساير کشورها) و اسناد باالدستی (خصوصااً اساناد راهباردي
صنعت برق) تدوين گردد .با توجه به اينكه تدوين بیانیه اولیه چشمانداز نیازمناد شاناخت اسااس و چهاارچوب نظاري تادوين
چشمانداز و مالحظات کلی تدوين چشمانداز میباشد در ابتدا به بررسی چاارچوب نظاري و مالحظاات کلای تادوين و تبیاین
چشمانداز پرداخته می شود .پس از آن با تجزيه و تحلیل مطالعات انجام شده و اسناد باالدستی ،به تدوين بیانیه اولیه چشماناداز
پرداخته خواهد شد.

 -1-1چهارچوب نظري در خصوص تدوين و تبیین بیانیه چشمانداز
همان طور که اشاره شد يكی از گامهاي اساسی در تدوين برنامه راهبردي ،تدوين چشمانداز است .در حقیقت ،مایبايسات
مقصد نهايی در يک افق زمانی مشخص تعیین گردد .با تهیه چنین تصويري از آينده ،فعالیتها و تصامیمگیاريهااي کاالن،
فرابخشی و بخشی داراي يک هدف واحد و آن رسیدن به چشمانداز تعیین شده میباشد.
در اين بخش از گزارش به بررسی مبانی نظري در انتخاب يک چشمانداز مناسب و همچنین بررسای الزاماات آن پرداختاه
شده است .بر اين اساس در اين بخش ابتدا تعاريف و ويژگیهاي چشمانداز از منابع علمی مختلف ارائه و سپس متدولوژيهاي
تدوين چشمانداز معرفی شده است.
تعريف چشمانداز
واژه چشمانداز در زبان فارسی به معنی تصوري است که از آينده در نظر انسان مجسم میشود .در مطالعات انجاام گرفتاه،
تعاريف مختلفی از چشمانداز وجود دارد که برخی از مهمترين آنها به شرح ذيل ارائه میشود[:]1
 آينده واقعگرايانه ،قابل تحقق و جذاب
 بیان صريح سرنوشتی که بايد به سوي آن حرکت کرد
 هنر ديدن ناديدنیها
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 چشمانداز يک عامل کلیدي در رهبري و يک جنبش ذهنی از شناختهها به ناشناختهها است که رهبران اثربخش را
قادر میسازد ،با در کنار هم قرار دادن حقايق ،آرزوها ،ايدهآلها ،فرصتها و تهديدها ،آيندهاي جاذاب باراي خاود
خلق کنند.
 چشمانداز عبارت است از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستیابی جامعاه در ياک افاق زماانی معاین بلندمادت کاه
متناسب با مبانی ارزشی و آرمانهاي نظام و مردم تعیین میگردد.
 چشمانداز به عنوان تصوير آيندهاي که در جستجوي خلق آن هستیم معرفی شده ،که هر چه ايان تصاوير از نظار
جزئیات غنیتر باشد ،جالبتوجهتر خواهد بود.
 چشمانداز عالوه بر اين که برانویزاننده ،هدايتور و جهتدهنده اداره جامعه و همچنین الهامبخش ،وحدتآفارين و
قابل فهم براي همه اقشار میباشد ،بايد از ويژگیهاي آينادهنواري ،واقاعگاارايی ،ارزشگرايای و جااامعنواري
برخوردار بوده و نسبت به وضع موجود ،چالش اسااسی داشته باشد تا بتوان عزم ملای را جهات تحقاق آن فاراهم
آورد.
 چشمانداز هر مجموعه اگر به صورت دقیق ،جامع و آيندهنورانه تعريف شده باشد ،میتواند مسیر حرکت را همواره
هدفمند و جهتدار نمايد .آگاهی کامل ذينفعان به چشمانداز ،میتواند آنها را در تصمیمات کلیدي ياري دهد .البته
چشمانداز میتواند در طی زمان تكمیل گردد.
 چشمانداز آمیزهاي از ارزش و داوريهاي مبتنی بار ايادئولوژي و واقعیاتهااي اجتمااعی ،فرهنوای و اقتصاادي
میباشد .طبق اين ديدگاه ،هر ايدئولوژي ،ترسیمکننده يک چشمانداز است ،لذا در مقام برنامهريزي و تصمیمگیري
بايد ايدئولوژي واحدي حاکم باشد تا چشمانداز واحدي شكل بویرد.
 چشمانداز ،ارائه دهنده يک تصوير مطلوب ،آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت ،فارآوري
سازمان و ذينفعانش قرار دارد و واجد ويژگیهاي جامعنوري ،آيندهنوري ،ارزشگرايی و واقعگرايی میباشد.
 چشمانداز عبارت است از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در افق زماانی
معین بلندمدت ،که متناسب با مبانی ارزشی ذينفعان تعیین میگردد.
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 -1-1-1ويژگیهاي يک چشمانداز مطلوب
در تعاريف اشاره شده ويژگیهاي مختلفی براي چشمانداز مطلوب بیان شدهاست که در اين بخش برخی از مهمترين ويژگی
چشمانداز مطلوب ارائه میگردد .ويژگیهايی که چشمانداز مطلوب بايد داراي آنها باشد عبارتنداز [:]1
 قابل دستیابی در زمان مورد نظر و کمیتپذير
 برآيند آثار ناشی از مزيتها (مؤلفههاي قوت و فرصت) از يک طرف و رافع چالشها (نقاط ضعف و تهديد)
 جامع ،تحولگرا ،آيندهنور و پويا
 داراي افق زمانی معین
 بلندپروازانه و در عین حال منحصر به فرد
 برانویزاننده مشارکت هموانی و مشوق حرکت
 پیونددهنده حال و آينده به همديور (يعنی در عین آنكه بايد واقعگرايانه باشد ،مطابق با آرمانها نیز باشد)
 اطمینانبخش و توجهبرانویز براي ذينفعان
 داراي حس مالكیت و تعلق و تقويتکننده اين حس در ذينفعان
 تعیینکننده مسیر حرکت و به وجود آورنده هدفی منسجم (در اين خصوص چشاماناداز باياد تصاويري ممكان از
اهداف مطلوب را دارا باشد)
 تداومبخش به برنامهريزي و اجرا آنها
 نشاندهنده فرصتهاي موجود و راه بهرهجويی از اين فرصتها
اين در حالی است که در سیستمها و سازمانهايی با مقیاسهاي کوچکتر ويژگیهاي زير را نیز بايد براي چشمانداز متصور
شد:
 ايجادکننده رضايت شغلی ،تعهد ،عالقه و غرور در کارکنان و انرژيدهنده به آنها و در حوزه ساازمانی اثرگاذار و
معنی بخش به جوانب مختلف زندگی
 مشوق يادگیري
 مشخصکننده مخاطب
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 مشخصکننده استاندارد برتر
 کوتاه و دقیق
 مرتبط با تمام ذينفعان مرتبط

 -2-1-1ضرورت تدوين چشمانداز
از ديور مواردي که بايد در تدوين بیانیه اولیه چشمانداز در نظر گرفته شود ،درک و بیان ضرورت و اهمیت تدوين چشمانداز
میباشد .همان طور که اشاره شد ضرورت اصلی تدوين چشمانداز تعیین افق ،جايواه و موقعیت مطلوب است که با تعیین آن از
منحرف شدن از مسیر اصلی جلوگیري شده و امید فعالیت در مجموعه ذينفعان مدنظر تقويت میشود .عالئم نیاز به چشماناداز
عبارتند از:
 وجود شواهدي مبنی بر اختالل و عدم شفافیت نسبت به هدف
 عدم شفافیت آينده
 ظهور رقباي جديد
 عدم انطباق روند توسعه با روندهاي کالن ملی و بین المللی
 ناهماهنوی بین ذينفعان
 تنوع و تعدد ذينفعان مرتبط با مسئله توسعه
 پیچیدگیهاي روند و ماهیت توسعه
 ضعف در منابع کالن مورد نیاز
 عدم تخصیص صحیح اولويتها
 ضعف يا فقدان نهادهاي تخصصی مرتبط با موضوع
الزم به يادآوري است که بروز اين عالئم احتماالً داراي يكی از معانی زير خواهد بود:
 بخش و يا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی منتقل نشده است.
 بخش و يا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی درک نشده است.
 بخش و يا کل چشمانداز فعلی براي افراد ترغیبکننده و الهامبخش نیست.
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لذا بايد جهتدهی جديد و نوينی تعريف و تنظیم گردد و از اين رو برخورداري از يک چشمانداز مؤثر ،جامع و کارآماد حاائز
اهمیت خواهد شد.

 -3-1-1انواع چشماندازها
برخی از مزايا و ابعاد قدرت چشمانداز در شكل  1-1ارائه شده است .اکثر چشامانادازهاا باه بیاان جملاهاي کیفای و کلای
پرداختهاند .با اين وجود ،میتوان چشمانداز را به چهار نوع دستهبندي نمود[:]1
الف -چشمانداز كمّی
چشماندازي است که در آن شاخصهاي کمّی براي آينده مطلوب بیان شده و سپس هر يک از اين شاخصهاا عددگاذاري
میشوند .چشماندازهاي کمّی میتوانند از نوع عددي (به عنوان مثال ،میزان تولید در افق زمانی چشمانداز) و يا از نوع درصدي
(درصد سهم تولید در کشور يا منطقه در افق زمانی چشمانداز) باشند.
ب -چشمانداز كیفی
بر خالف چشمانداز کمّی ،در اين چشمانداز به بیان جمالتی کیفی و عاري از اعاداد و ارقاام پرداختاه مایشاود .ايان ناوع
چشمانداز ،شاخصهاي کیفی را براي نشان دادن آينده مطلوب به کار میبرند.
پ -چشمانداز رتبهاي
در چشمانداز رتبهاي ،جايواه کشور ،سازمان يا بخش بین ديوران به عنوان مالک بیان آينده مطلوب در نظار گرفتاه شاده
است .به عنوان مثال ،ممكن است کشور يا سازمانی در بیانیه چشمانداز خود اعالم نمايد که قصد دارد در بین رقبا جايواه ساوم
را دارا باشد.
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شكل  -1-1بررسی ابعاد قدرت و مزاياي چشمانداز

ت -چشمانداز مقايسهاي
در چشمانداز مقايسهاي ،جايواه آينده در مقايسه با رقباي اصلی ترسیم میشود و مالک پیشرفت و توسعه برتري نسبت باه
يک رقیب خاص اعالم شده است.
البته بايد توجه داشت که چشماندازهاي رتبهاي و مقايسهاي تا حدي زيرمجموعه چشماندازهاي کمّی و کیفای هساتند و از
اين روي چشمانداز در دو دسته کلی کیفی و کمّی قابل طبقهبندي خواهند بود.
پس از شناسايی مبانی پايه ،ضرورتهاي خلق چشمانداز و معرفی انواع آن نوبت به شناخت روشهااي تبیاین چشاماناداز
میرسد ،از اين رو در ادامه به بررسی روشهاي مختلف تبیین چشمانداز پرداخته شده است.
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 -4-1-1روشهاي تبیین بیانیه چشمانداز
فرايند تدوين چشمانداز داراي پیچیدگی و سختی وصفناپذيري است ،از اين رو روشهاي بسیار متناوعی توساط محققاان
مختلف براي تدوين بیانیه چشمانداز پیشنهاد شده است .به دلیل پیچیدگی موجود در اين فرآيند ،میتوان گفت که هیچ کدام از
روشها ي موجود کامل نیست و به همین دلیل در اکثر موارد براي تدوين بیانیه چشمانداز باياد از ترکیاب چناد روش اساتفاده
نمود .از اين رو در ادامه برخی از مهمترين روشهاي تدوين و خلق چشمانداز ارائه شده است.
 -1روش  5چرا :کالینز و پوراس در سال  1996طی مقالهاي در مجله «بررسیهاي بازرگانی هاروارد» توصیه کردند که
با اين پرسش کار را آغاز کنید که «چرا اين کاالها و خدماتی را که ما تولید میکنیم مهم هساتند » ايان ساؤال را  5باار
تكرار کنید تا به هدف بنیادين خود پی ببريد.
 -2روش استوارت :توماس استوارت قالبی را طراحی کرده که تدوين چشمانداز را براي هر جامعهاي تسهیل مینمايد:
 -1جايواه جامعه (رهبر ،پیشرو ،جهانی)...،
 -2کاال و خدمات (نوآور ،ارزان ،متنوع ،باکیفیت)...،
 -3مشتريان و ذينفعان (بازار جهانی ،خلق ارزشی به ذينفعان)...،
 -4صنعت
 -3روش برت نینوس :برت نینوس روش نسبتاً پیچیده ولی جامعتري را براي تدوين چشمانداز معرفی کرده اسات
که اين روش شامل مراحل زير میباشد:
 -1وضعیت فعلی جامعه ،کسب و کار و نحوه فعالیت
 -2تعیین مرزهاي چشمانداز (شناسايی ذينفعان و نیازهاي آنان)
 -3تعیین جايواه جامعه در محیط آتی
 -4ارزيابی و انتخاب چشمانداز نهايی
 -4روش كیگلی :به زعم کیولی ،چشمانداز رهبر ،بر درک گذشته و حال داللت دارد و مهمتر از آن ،نقشهراهای باراي
آينده ارائه می کند و به افراد راهكارهايی در جهت عمل و عكسالعمل براي تحقق آينده مطلوب عرضه میدارد .بايد توجه
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داشت که پس از تبیین هر يک از ارکان چشمانداز ،کیولی در فرآيندي با نام فرآيند برناماهريازي رايزنای رهباري ،نحاوه
تدوين چشمانداز را در گامهاي زير خالصه میکند:
 -1انتخاب افراد شرکتکننده در تدوين چشمانداز
 -2تدارک جلسه آشنايی مختصري براي تمام افراد گروه مرکزي
 -3تهیه و ارسال پرسشنامه براي هر يک از اعضا و گروه هاي مرتبط
 -4مصاحبه با افرادي که اين شیوه را ترجیح میدهند.
 -5جمعآوري پاسخها و دستهبندي پاسخهاي مشابه
 -6خالصه کردن نتايج
 -7آمادهسازي و ارسال دادهها براي اعضاي گروه مرکزي
 -5روش التام :در اين شیوه هشت گام معرفی شده که به شرح زير میباشند:
 -1گام اول :جمعآوري دادهها و اطالعات بنیادين
 -2گام دوم :طوفان ذهنی
 -3گام سوم :حذف اضافات
 -4گام چهارم :تدوين سند اولیه
 -5گام پنجم :تصحیح بیانیه
 -6گام ششم :آزمون معیارها
 -7گام هفتم :کسب تأيید يا تصحیح
 -8گام هشتم :ابالغ چشمانداز
اين در حالی است که چشمانداز به هر روشی که انتخاب و خلق گردد بايد مبتنی بر گامهاي خلق آن و مطاابق باا رويكارد
ارائه شده در شكل  2-1پردازش و ارائه شود .در اين شكل گامهاي پردازش چشمانداز به طور خالصه ذکر شده است:
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گام هاي پردازش چشم انداز
حسابرسي چشم انداز:
 تعريف محدوده موضوع -ارزيابي عملكرد

تعريف دامنه چشم انداز:

 -نقاط قوت و ضعف

 تعريف عاليق ذينفعان مهمدر موضوع

 مقصداحتمالي در صورتادامه جهت فعلی

 -مرزهاي چشم انداز جديد

شرايط چشم انداز:
 تحوالت پيش بيني شدهآينده در داخل كشور
 تحوالت آينده در محيطاقتصادي ،اجتماعي ،سياسي
و تكنولوژيكي

انتخاب چشم انداز:

 ايجاد ارزيابي چشم اندازجايگزين
 انتخاب چشم انداز باتوجه به سه گام قبلي

شكل  -2-1گامهاي پردازش يک چشمانداز مطلوب

 -2-1فرايند تدوين چشمانداز به روش منتخب در سند راهبردي پايش سالمت در
سازههاي صنعت برق
با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه با تعريف ،ويژگیها و روشهاي چشمانداز و جمعبندي اين مطالب میتوان به انتخاب
يک روش پیشنهادي ترکیبی براي تدوين چشمانداز پرداخت .براي تدوين چشمانداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در شكل 3-1
عمل میشود.
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مطالعات مبنا
مطالعات تطبيقي

اسناد باالدستي

ارائه بيانيه ابتدايي چشم انداز
حوزه فعاليت

كاربرد

رقابتپذيري

جايگاه و رتبه

افق زماني

برگزاري پنل ذينفعان

بيانيه نهايي چشم انداز
شكل  :3-1مدل اجرايی خلق چشمانداز

از اين رو بر اساس روش منتخب گامهاي خلق يک چشمانداز به شرح زير میباشد:
در مرحله اول به بررسی مطالعات تطبیقی و اسناد باالدستی پرداخته شده و با استفاده از اين بررسیها يک ديد کلی نسابت
به فضاي صنعت و يا سیستم مدنظر به دست میآيد .در مرحله دوم بايد ويژگیهاي اساسی ذکر شده در يک بیانیه اولیه مطلوب
لحاظ شود .در مرحله سوم ،با توجه به مطالعات انجام شده و ديد به دست آماده از مرحلاه قبال ،باه تادوين بیانیاه ابتادايی از
چشمانداز پرداخته میشود .در مرحله چهارم که در شكل  3-1از آن تحت عنوان برگزاري پنل ذينفعان ياد شده است ،چشمانداز
اولیه با ذينفعان در میان گذاشته می شود .در اين مرحله پس از دريافت و بررسی نظرات ذينفعان در صاورت لازوم تغییراتای در
بیانیه اولیه چشمانداز داده میشود .با استفاده از تكنیکهايی مانند طوفان ذهنی بیانیه چشمانداز که مورد قباول تماام ذينفعاان
اصلی باشد نهايی و تدوين میشود.
الزم به يادآوري است که چشمانداز تدوين شده بايد مورد ارزيابی قرار گیرد تا کارايی آن اثبات شاود .باراي اثباات کاارايی
چشمانداز ،بیانیه نهايی چشمانداز تدوين شده از لحاظ دارا بودن صفات و ويژگیهاي ضاروري چشاماناداز بررسای و سانجیده
میشود و در صورتی که صفات و ويژگیهاي ذکر شده را دارا باشد چشمانداز از کارايی خوبی برخوردار خواهد باود .بار اسااس
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کلیت اجمالی بیان شده از روش منتخب تدوين چشمانداز در ادامه مطابق با گامهاي بیان شده باه بررسای اساناد باالدساتی و
مطالعات تطبیقی پرداخته میشود.

 -1-2-1نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی
همان طور که اشاره شد يكی از مهم ترين مراحل در تدوين سند راهبردي تبیین چشمانداز است .يكی از منابع اصلی باراي
تدوين بیانیه اولیه چشمانداز اسناد باالدستی مرتبط با حوزه مدنظر میباشند .با توجه به متنوع بودن ارگانهاي قانونگذار ،اسناد
باالدستی متعددي در رابطه با پايش سالمت در سازههاي صنعت برق بررسی شدهاند که لیست اين اسناد در جادول  1-1ارائاه
شده است .در اکثر اسناد بررسی شده سیاستهاي کلی کشور مشخص شده و به طاور خااص باه موضاوع پاايش ساالمت در
سازههاي برق اشاره نشده است .با مطالعه قوانین و سیاستهاي مرتبط ،با توجه به پتانسیلهااي موجاود در بكاارگیري پاايش
سالمت در سازههاي برق ،ويژگیهاي قابل تصور براي چشمانداز پیشنهادي را میتوان برداشت کرد .ويژگی و مواردي کاه باا
توجه به اسناد باالدستی میتوانند در بیانیه چشمانداز در نظر گرفته شوند ،در جدول  2-1ارائه شدهاند.
جدول  -1-1عناوين سیاستها و برنامههاي مصوب بررسی شده
رديف

مرجع صادركننده

قانون

تاريخ
تصويب

1

چشمانداز جمهوري اسالمی ايران در افق 1404

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1382

2

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنوی جمهوري اسالمی ايران

مجلس شوراي اسالمی

1390

3

سند چشمانداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نیرو

وزارت نیرو

1390

4

مجموعه مقاصد و اهداف فناورانه کالن در صنعت برق کشور

وزير نیرو

1391

5

سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1392

6

سیاستهاي کلی نظام در زمینه علم و فناوري

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1393

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي
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جدول  -2-1ويژگیهاي موجود در اسناد باالدستی مرتبط پايش سالمت
رديف
1

قانون تصويب شده

چشمانداز جمهوري اسالمی در

افق ]2[ 1404

بخش مربوط به صنعت برق







توسعهيافته
برخوردار از دانش پیشرفته
متكی بر تولید ملی
بهرهمند از محیط زيست مطلوب
دست يافتن به جايواه اول اقتصادي ،علم و فنااوري در ساطح منطقاه
آسیاي جنوب غربی

موارد و ويژگیهاي قابل برداشت از قانون كه در تدوين بیانیه
اولیه چشمانداز بايد در نظر گرفته شوند

بومیسازي فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در افق 1404

بكارگیري فناوري پايش سالمت در سازههاي برق با در نظر گرفتن مالحظات
زيست محیطی

وزارت نیرو با ارتقاء بهرهوري و بهرهگیري از فناوريهاي نوين،
سازگار با محیطزيست و متناسب با زيرساختهاي حال و آينده و
توسعه مشارکت و بهرهوري منابع انسانی متخصص و خالق بهعنوان
ارزشمندترين دارايی ،نقشی مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با
2

سند چشمانداز و برنامة راهبردي

بلندمدت وزارت نیرو []3

کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي کاهش شدت انرژي ،افزايش
خوداتكايی و توسعه کاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام میکند

افزايش بهرهوري تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها
ارتقاء ايمنی در فعالیتهاي صنعت برق

3

قانون برنامه پنجم توسعه
اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنوی

4

5

6

کالن در صنعت برق کشور ][5
سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی

][6

سیاستهاي کلی نظام در بخش

علم و فناوري][7

افزايش بهرهوري تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها از طريق بكارگیري فناوري
پايش سالمت در نیروگاهها
ارتقاء ايمنی در فعالیتهاي صنعت برق از طريق بكارگیري فناوري پايش
سالمت در سازههاي صنعت برق

بهینهسازي تولید و افزايش راندمان نیروگاهها ،کاهش اتالف

بهینهسازي تولید و افزايش راندمان نیروگاهها با بكارگیري فناوري پايش
سالمت در سازههاي صنعت برق

افزايش امنیت انرژي (پدافندي-فنی و قابلیت اطمینان) جهت تحقق
مقصد کالن سرآمد کشورهاي منطقه در عرضه برق پاک ،مطمئن ،پايا با
کیفیت مناسب

افزايش پايايی شبكه با به کارگیري سیستم پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق

افزايش بهرهوري برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف

افزايش بهرهوري برق در تولید ,انتقال و توزيع با به کارگیري سیستم پايش
سالمت در سازههاي صنعت برق

توسعه زيرساختهاي تولید و انتقال برق و تالش براي تأمین ملزومات
تبديل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه

تبديل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه از طريق توسعه زيرساختهاي
تولید و انتقال برق از جمله بكارگیري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

 ارتقاء جايواه جهانی کشور در علم و فناوري و تبديل اياران باه قطاب
علمی و فناوري جهان اسالم.
 دستیابی به علوم و فناوريهاي پیشرفته با سیاستوذاري و برنامه ريزي
ويژه

دستیابی به فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

جمهوري اسالمی ايران []4
مجموعه مقاصد و اهداف فناورانه

 ارتقاء بهرهوري از طريق بكارگیري فنااوري پاايش ساالمت در ساازههااي
صنعت برق
 افاازايش رفاااه اجتماااعی از طريااق بكااارگیري فناااوري پااايش سااالمت در
سازههاي صنعت برق
 افزايش خوداتكايی از طريق بومیسازي فناوري پايش سالمت در سازههاي
صنعت برق
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 -3-1نتايج حاصل از بررسی ابعاد چشماندازي پايش سالمت سازهها در كشورهاي مختلف
همان طور که در بررسی چهارچوب نظري تبیین بیانیه چشمانداز و فرآيند منتخب تدوين چشمانداز اشاره شد ،بررسی ابعااد
چشماندازي پايش سالمت سازهها در ساير کشورها منبع مناسبی است که میتوان از آن در تدوين بیانیه اولیه چشمانداز استفاده
کرد .در ادامه با توجه به محدود بودن اسناد مرتبط با توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در ساير کشورها ،از
اسناد مرتبط با اين حوزه نظیر اسناد موجود در حوزه ارزيابی غیرمخرب و همچنین نقشهراه شرکتها و تیمهاي تحقیقاتی فعال
در حوزه فناوري پايش سالمت استفاده شده است .در اين مرحله پس از بحث و بررسی هاي انجام شده ،مدل توسعه مفهاومی
مطالعات تطبیقی در اين حوزه مشخص شد .اين مدل در شكل  4-1نشان داده شده است.

شكل  -4-1مدل توسعه مفهومی ارزيابی چشمانداز پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در ساير كشورها

پس از جستجو بر اساس مدل شكل  4-1و با توجه به اينكه سندي در حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق يافات
نشد ،جستجو بر اساس سطوح پايینتر صورت گرفت که با توجه به محدوديت منابع ،چشمانداز سازمان تكنولوژي ساخت اروپاا
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( )ECTPو سازمان انرژي باد اروپا ( )EWEA1مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه ابتدا توضیحاتی از هر کدام از ساازمانهاا
آورده شده و بیانیه چشمانداز آنها نیز در جدول  3-1آمده است.
 -1-3-1سازمان تكنولوژي ساخت اروپا ([8] )ECTP
نقشهراهی براي تحقیقات در زير ساخت شبكههاي ارتباطی آينده در اروپا توسط سازمان تكنولوژي ساخت اروپا تدوين شده
است که به تحقیقات در ارتباط با توسعه و نوآوري در زير ساخت شبكه حمل و نقل میپردازد .چشاماناداز ايان ساند در ساال
 ، 2030تأمین حمل و نقل روان و با کیفیت شهري و بین شهري توسط نسل جديدي از شبكههاي ارتبااطی و زيار سااختهاا
میباشد .در اين برنامه ،پايش سالمت سازهها به منظور بهینه کردن هزينه نوهداري ،افزايش طول عمر و کااهش خرابایهاا،
اهمیت بسیاري دارد.
 -2-3-1سازمان انرژي باد اروپا ([9] )EWEA2
در برنامه استراتژيكی که در سال  2014براي پیشرفت تكنولوژي استفاده از انرژي باد در اروپا توسط سازمان انرژي باد اروپا
( )EWEA3براي افقی تا سال  2030نوشته شده است ،تحقیقات در جهت توسعه پايش سالمت سازههاي مرتبط باا ايان ناوع
انرژي به عنوان قسمتی از طرح توسعه انرژي در نظر گرفته شده است.
انرژي حاصل از باد داخل دريا 4نقش بسیار مهمی در تأمین انرژي پاک و تجديدپذير در آمريكا ايفا میکند .اما از آنجاا کاه
هزينه تعمیر و نوهداري اين نوع توربینها بسیار باال میباشد ،به برنامهي جامعی جهت پايش سالمت اين سازهها نیاز است .به
اين منظور در سال  2012نقشه راهی براي مديريت پايش سالمت و تشخیص خرابی تاوربینهااي باادي داخال درياا توساط
 Sandia National Laboratoriesتحت نظر اداره امنیت هستهاي ملی وزارت انرژي آمريكا 5تدوين شده است .در اين برنامه

- The European Wind Energy Association

1

- The European Wind Energy Association

2

- The European Wind Energy Association

3

- Offshore wind energy

4

- The U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration

5
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استراتژيک تأکید شده است که يک سیستم پايش سالمت موفق قادر خواهد بود بسیاري از هزينههاي غیر ضروري و خاارج از
برنامهي نوهداري را حذف کند و يا کاهش دهد.
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جدول  -3-1بیانیه چشمانداز ساير كشورها در حوزه پايش سالمت در سازهها

رديف
1

2

نام

افق

کشور

چشمانداز

سازمان تكنولوژي
ساخت اروپا ()ECTP
سازمان انرژي باد اروپا
()EWEA1

حوزههاي راهبردي مورد توجه قرار گرفته در

سال
تدوين

چشمانداز تعريف شده

بیانیه چشمانداز

(اهداف و ارزشهاي مورد توجه قرار گرفته

چشمانداز

2030

2013

2030

2014

در اين برنامه ،پايش سالمت سازهها به منظور بهینه کردن هزينه نوهداري ،افزايش طول

هايچشمانداز)
 کاهش هزينه در
نوهداري

عمر و کاهش خرابیها در نظر گرفته شده است.

 افزايش قابلیت اطمینان

استفاده از سیستم پايش سالمت به منظور حذف يا کاهش بسیاري از هزينههاي غیر
ضروري و خارج از برنامهي نوهداري

کاهش هزينه هاي تعمیرات و نوهداري

- The European Wind Energy Association

1

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي
كاهش آنها

18
ويرايش اول،ارديبهشت 1394

فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

 -4-1تبیین چهارچوب بیانیه و ارائه پیشنويس اولیه بیانیه چشمانداز سند راهبردي پايش
سالمت در سازههاي صنعت برق
پس از بررسیهاي صورت گرفته بر روي اسناد باالدستی و ابعاد چشماندازي اسناد ساير کشورها ،ويژگیهاا و زمیناه هااي
مهم براي تدوين بیانیه چشمانداز مشخص شد .اين زمینه ها و روش استخراج آنها در ادامه آمده است:

تم هاي نهايي:
تم هااي اساتخراش شاده از اساناد
باالدستي:



افزايش پايايي شبكه

تاام هاااي اسااتخراش شااده از

 ارتقاء بهرهوري

مطالعات تطبيقي:

 عرضه برق مطمئن و پايا



 بهينهسازي توليد و افزايش

كاهش هزينه هاي نگهداري



افزايش قابليت اطمينان

راندمان نيروگاهها

 كاهش هزينه نگهداري شبكه

 افزايش پايداري شبكه
 كاهش هزينه

از آنجايی که هر سند تدوين شده در کشور بايد در راستاي سند چشمانداز  20ساله کشور باشد ،با جمعبنادي ويژگایهااي
استنتاج شده از بررسی اسناد مختلف ،مشخص میگردد که بیانیه چشمانداز بايد شامل مفاهیم و ارزشهاي زير باشد:
 .1توسعه فناوري با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي و کاهش وابستوی اقتصادي به ساير کشورها
 .2توسعه فناوري با در نظر گرفتن مالحظات زيست محیطی
 .3توسعه فناوري با تأکید بر برقراري عدالت و رفاه اجتماعی
 .4توسعه فناوري با تاکید بر تربیت نیروي انسانی متخصص و استفاده از نیروي انسانی بومی
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بر اساس موارد ذکر شده سناريوي زير به عنوان بیانیه اولیه چشمانداز توسعه فناوري پايش سالمت در ساازههااي بارق در
کشور به شرح زير تبیین و اعالم میگردد:

با اتكا به خداوند متعال و مجاهدت ملي ،جمهوري اسالمي ايران در افق  1404در راستاي تحقق سند چشمانداز بيست ساله
خ ود ،با تأكيد بر خوداتكايي ،ارتقاي سطح رفاه اجتماعي و با بهرهگيري از دانش پيشرفته و مبتني بر نيروي انساني بومي و ضمن
توجه به مقوله حفظ محيط زيست،
شناسايي مشخصات آسيبها و كاهش آثار آنها را در سازههاي توليد ،انتقال و توزيع  ،در حداقل زمان ممكن و با
كمترين خطا با بكارگيري سيستم پايش سالمت در اين سازهها و در راستاي كمك به افزايش پايايي و كاهش X%
هزينه نگهداري شبكه برق دنبال ميكند

جهت استفاده از نظرات خبرگان در تدوين چشمانداز فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،بیانیه فوق باه هماراه
پرسشنامه ارزيابی چشمانداز (پیوست  ) 1براي اعضاي کمیته راهبري ارسال شاد کاه تنهاا دو نفار از اعضااي کمیتاه راهباري
پرسشنامه را کامل نمودند که نظرات ايشان در جدول  4-1آمده است.
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جدول  -4-1نظرات خبرگان پیرامون چشمانداز

نام خبره

سمت

دکتر علیپور

مدير دفتر فنی انتقال-شرکت توانیر
عضو کمیته راهبري طرح

دکتر فالح

عضو هیأت علمی دانشواه گیالن
عضو کمیته راهبري طرح

نظرات
تايید تمهاي "افزايش پايايی" و " کاهش هزينه نوهداري
شبكه برق" و پیشنهاد اضافه کردن "افزايش بهرهوري و طول
عمر" به تمهاي چشمانداز و همچنین پیشنهاد در نظر گرفتن
راهكارهاي اصالحی و پیشویرانه در طراحی و مواد در چشمانداز
عالوه بر بحث شناسايی و پايش مشكالت و عیوب سازه
تايید "افزايش پايايی" و " کاهش هزينه نوهداري شبكه برق"
و پیشنهاد اضافه کردن "کاهش آثار آسیبها" به تمهاي
چشمانداز

پس از دريافت نظرات اعضاي کمیته راهبري ،جهت نهايیسازي چشمانداز ،جلسهاي با حضور اعضاي کمیته راهبري برگزار
شده و بیانیه اولیه چشمانداز در جلسه ارائه گرديد .با توجه به نظرات مطرح شده در جلسه ،بكاارگیري فنااوري پاايش ساالمت
سازه در سازههاي صنعت برق ،عالوه بر افزايش پايايی و کاهش هزينههاي نوهداري شبكه برق ،منجر به حفا کیفیات بارق
تولیدي شده ،لذا تم حف کیفیت عالوه بر ساير تمها به چشمانداز اضافه گرديد .همچنین با توجه به نظر اعضاي کمیته راهبري
مقرر گرديد سطح دستیابی به فناوري پايش سالمت سازه در سازههاي صانعت بارق در افاق  ،1404اساتقرار ايان سیساتم در
سازههاي برق بخشهاي تولید ،انتقال و توزيع در پهنه جغرافیايی کشور باشد .بنابراين با توجه به نظرات اعضاي کمیته راهبري،
چشمانداز سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق به شكل زير تغییر کرد:

با اتكا به خداوند متعال و مجاهدت ملي ،جمهوري اسالمي ايران در افق  1404در راستاي تحقق سند چشمانداز بيست ساله خود،
با تأكيد بر خوداتكايي ،ارتقاي سطح رفاه اجتماعي و با بهره گيري از دانش پيشرفته و مبتني بر نيروي انساني بومي و ضمن توجه
به مقوله حفظ محيط زيست،
شناسايي مشخصات آسيب ها و ارائه راهكارهاي كاهش آثار آنها در كمترين زمان و با بيشترين دقت ممكن ،با استقرار
سيستم پايش سالمت سازه در بخش هاي توليد ،انتقال و توزيع در پهنه جغرافيايي كشور به منظور كمك به افزايش
پايايي ،حفظ كيفيت و كاهش هزينههاي نگهداري شبكه برق دنبال ميكند.

به منظور تبیین بهتر عبارات کلیدي مورد استفاده در چشمانداز توضیحات مربوط به هريک از آنها در ادامه ارائه شده است:
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 شناسايی مشخصات آسیبها :آسیب (يا آسیب موضعی) هر نوع تغییر ايجاد شده در ويژگیهاي مصالح ،هندساه و
پیوستوی در اجزاي سازه است که در صورت رشد و گسترش به مرور زمان ،منجار باه خرابای کلای ساازه شاود.
آسیبهاي موضعی لزوماً باعث قطع عملكرد مورد انتظار سازه نمیشوند( .نموناههاايی از آسایب موضاعی :تارک،
خوردگی ،پوسیدگی ،شل شدن پیچ ها ،پارگی اتصاالت و )...مشخصات آسیب شامل وقاوع ،ناوع ،محال وقاوع ،و
میزان يا شدت آن است.
 راهكارهاي کاهش آسیبها :کاهش آسیب به معنی حذف يا جلوگیري از گساترش آن در ساازه مایباشاد .بطاور
معمول اين کار با استفاده از تعمیر و ترمیم يا تعويض و جايوزينی صورت میگیارد کاه تصامیم گیاري در ماورد
راهكار مناسب ،جزئی از فرآيند مديريت نوهداري میباشد.
 پايايی شبكه برق :بیانور سطح احتمال تآمین بار مشترکین در چهارچوب استانداردهاي مارتبط و باه میازان ماورد
تقاضا میباشد .به عبارت ديور ،به شبكه برقی که توانايی تأمین برق کافی و ايمن براي مصرف کنندگان را داشته
باشد ،شبكه برق پايا گويند .

 کیفیت شبكه برق :بیان کننده وضعیت پارامترهاي انرژي الكتريكی از قبیل ولتاژ ،جريان ،ضريب توان و فرکاانس
میباشد.
 هزينه نوهداري شبكه برق :هزينه هاي نوهداري شبكه برق شامل هزينه هاي تعمیرات (ناشی از وقوع خسارت) يا
اقدامات پیشویرانه (جهت جلوگیري از وقوع خسارت و خرابی) میباشند .انتظار میرود باا اساتقرار سیساتم پاايش
سالمت و اعمال نوهداري بر مبناي شرايط ( ،)CBMآسیبها در مراحل اولیه خود تشخیص داده شاده و باا رفاع
آنها ،هزينههاي کلی نوهداري در طول عمر سازه کاهش يابد .بطور کلی هرچاه آسایبهاا زودتار تشاخیص داده
شوند ،هزينه رفع آنها نیز کمتر خواهد بود.

 -2تدوين اهداف كالن سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
در ادامه ،روند تدوين اهداف ارائه شده و بر اساس روند تشريح شده ،اهداف کالن توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق تعیین شدهاند .اهداف در برنامههاي توسعه يک فناوري بیانور مقاصد و يا خواستههاي مطلوب حاصال از توساعه فنااوري
می باشند ،که اين اهداف از طريق انجام اقدامات پیشنهادي محقق میشوند .اگرچه اهداف ممكن است در سطوح مختلفی قابل
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تعريف باشند ،اما در سند راهبر دي الزم است صرفاً اهداف اساسی معرفی شوند .اهداف اساسی به اهدافی گفته میشود کاه بار
جهتگیريهاي اصلی فعالیتهاي حوزه سند تأثیرگذار هستند.

 -1-2چارچوب نظري تدوين اهداف كالن سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق
يكی از گامهاي اساسی در تعیین جهتگیريهاي کالن يک برنامه راهبردي ،تدوين اهداف توسعه ،در راستاي چشاماناداز
تعريف شده است .اين هدفگذاري در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجاام مایگیارد .در حقیقات
اهداف مذکور ،پاسخووي يک سؤال اساسی است با عنوان "به منظور رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شاده ،باه چاه
مقاصدي بايد دست يافت " .با تعیین اين اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیال در نظاام توساعه فنااوري،
اهدافی بلندمدتی را دنبال میکنند و در نتیجه ،برنامهريزيها ،تصمیمگیريها و فعالیاتهااي خاود را براسااس آن باهصاورت
دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند [.]1
در روش شناسی پیشنهادي ،تدوين اهداف با دو رويكرد باال-به-پايین و پايین-به-باال صورت میپذيرد .رويكرد بااال-باه-
پايین رويكردي هدف محور است که به دنبال ترسیم يک آينده مطلوب براي توسعه صنعت اسات .در طارف مقابال ،رويكارد
پايین-به-باال نواهی مسئلهمحور 1به توسعه صنعت دارد .با استفاده از اين رويكرد ترکیبی ،از يک طرف همراستايی اهاداف باا
چشماندازهاي کالن ملی و ساير ارکان جهتساز باالدستی حف شده ،و از طرف ديور ،تمام مسايل و مشكالت موجود در مسیر
توسعه صنعت نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار می گیرند .در اين بخش ،فرآيند تدوين اهداف کالن با نواهی باال-به-پايین
صورت می گیرد .اين اهداف در راستاي چشمانداز و با تعريف حوزههاي اهداف مشخص میشوند .عالوه بر حوزههاي هدف که
بیان کننده ابعاد اهداف هستند ،کیفیت و ويژگیهاي اين اهداف بايد تعیین شود .به منظور تعیین کردن حوزهها و ويژگایهااي
ضروري هدف ،به بررسی مدلهاي هدفگذاري پرداخته شده است.

- Issue-based

1
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 -1-1-2حوزههاي اهداف تعیین شده
در منابع برنامهريزي راهبردي ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوين حوزههاي اهداف تعیین شده اسات .در زيار باه طاور
خالصه به بررسی اين مدلها پرداخته میشود:
 حوزههاي اهداف در مدل كارت امتیازي متوازن []10
 منظر مالی (سودآوري ،رشد در آمد ،و افزايش بهرهوري)
 منظر مشتري (تعین مشتريان مخاطب ،تعیین ارزشهاي پیشنهادي بنواه با توجه به مشتريان)
 منظر فرآيندهاي داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیري درمورد توسعه محصوالت و خدمات جديد ،خدمات
پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرايندهاي تولید)
 منظر يادگیري و رشد (رضايت کارکنان ،فضاي مناسب کاري ،دسترسی به سیستمهاي اطالعاتی الزم ،برنامههاي
آموزش کارکنان)
 حوزههاي اهداف در مدل پیرس و رابینسون]11[ 1
 توجه به مشتري
 نوآوري
 بهرهوري
 توجه به بخش مالی
 منابع انسانی
 لحاظ کردن محیط خارجی
 حوزههاي اهداف براساس مدل تركیبی فیلیپس []12
 بازار (سعی در حف سهم بازار فعلی ،افزايش صادرات)
 نوآوري (باالبردن توان نوآوري و طراحی محصول)

- Pierce & Robinson

1
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 بهرهوري (بهبود کیفیت محصوالت تولیدي ،افزايش بهرهوري واحدهاي تولیدي و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت براي تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ايجاد انویزه براي ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهاي اجتماعی (حف محیط زيست و حف ايمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش براي تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)
 حوزههاي اهداف براساس مدل دكتر اعرابی]13[ 1
 سودآوري
 بهرهوري (سادهسازي رويهها و سیستمها برمبناي استانداردهاي جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقاي نقش و جايواه در اقتصاد ملی ،توسعه همكاريهاي بینالملی و منطقهاي)
 پیشرفت کارکنان (سرمايهگذاري در نیروي انسانی و ظرفیتسازي)
 روابط کارکنان
 رهبري فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضايت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان)
با درنظر داشتن مدلهاي هدفگذاري ،میتوان به معرفی گامهاي ضروري در تدوين اهداف پرداخت .روش پیشنهادي زيار
میتواند براي تدوين اهداف کالن مورد استفاده قرار گیرد.

 -2-1-2دريافت ورودي از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی ،هوشمندي
فناوري
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه صنعت استفاده شود .اين کاار باا برگازاري پنالهااي
خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندي فناوري (روندهاي رشد و توساعه فنااوري در

 -1اين مدل در مورد تدوين استراتژي گمرك ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
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آينده) ،تأکید بر مولفههاي موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتاوان ايان طاور
بیان نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.

 -3-1-2تدوين اولیه اهداف كالن بر اساس اطالعات ورودي
با توجه به نظرات جمع آوري شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در اين مرحله الزم است تا تحلیلگران به پااليش اين
نتايج با درنظر داشتن دو محور حوزههاي هدف و ويژگیهاي هدف بپردازند .به عبارت ديور ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در
حوزههاي هدف دستهبندي نموده و با درنظرداشتن ويژگیهاي ضروري ،آنها را بازنويسی میکنند.
حوزههاي اهداف به معرفی ابعادي میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شاود .اگرچاه ايان حاوزههاا در هار ماورد
مطالعاتی داراي تفاوتها و دستهبنديهاي مختلفی هستند ،اما میتوان يک حالت عمومی براي اين حوزههاا ارائاه نماود .ايان
دستهبندي تنها به منظور ساماندهی ذهنی برنامهريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردي است و الزامی در پوشاش هماهجانباه
آنها در هر مورد مطالعاتی به وجود نمیآورد.
اهداف تدوين شده در يک سند ملی بايد داراي ويژگیهاي ضروري نیز باشند .اين ويژگیها در ادبیات باا ناام SMART

 Goalsمطرح میشود .اين ويژگیها عبارتند از (شكل :[1 ])1-2
 مشخص باشد( 1بهطور واضح و عینی بیانکننده تغییري باشد که قرار است اتفاق بیافتد)،
 قابل اندازهگیري باشد،2
 قابل دستیابی باشد،3
 واقعگرايانه باشد،4
 محدود به زمان باشد.5

- Specific

1

- Measurable

2

- Achievable

3

- Realistic
- Time Bound

4
5
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شكل  -1-2ويژگیهاي اهداف كالن

 -4-1-2تأيید و نهايیسازي اهداف كالن
اهداف کالن ،راهنماهاي توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اولیه طراحی شده براي نهاايی شادن نیازمناد
تأيید دوباره افراد متخصص هستند .اجراي اين مرحله به کاهش خطاي ناشی از بازنويسی و پااليش اهداف توسط تحلیلگاران
کمک میکند.

 -5-1-2دريافت بازخورد
از آنجا که تدوين گامهاي مختلف سند در يک فرايند تعاملی به وقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوين شده در بخش ممكن
است با تدوين گامهاي بعدي سند دچار تغییر و اصالح شوند.

 -2-2فرآيند تدوين اهداف توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
به منظور تدوين اهداف پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،ابتدا به مرور ادبیات و مطالعه تعاريف و مفااهیم مارتبط باا
اهداف پرداخته میشود .نتیجه مرور ادبیات و مطالعات انجام گرفته در بخشهاي قبلی اين فصل ارائاه شاده اسات .اهام ايان
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مباحث عبارت بودند از تعريف اهداف ،رابطه چشمانداز با اهداف ،ويژگیهاي اهداف ،حوزههاي اهداف و  ...که به صورت مفصل
ارائهگشت.
مطابق فرآيند ذکر شده در بخشهاي قبل ،در اين گزارش به منظور تعیین اهداف توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي
صنعت برق از منابع مختلفی استفاده شد ،که عبارتند از:
 -1بیانیه چشمانداز سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
 -2اسناد باالدستی مرتبط با فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
 -3گزارش توجیهپذيري توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
 -4نظرات خبرگان

 -1-2-2مراحل تدوين اهداف سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
مراحل تدوين اهداف کالن براي توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق به طور خالصه در شكل  2-2نشان
داده شده است .همان گونه که در شكل  2-2مشخص است اهداف فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق کشور باياد
در جهت رسیدن به چشمانداز و در مسیر ماموريت و استراتژي کالن انرژي کشور باشد و از سوي ديوار اهاداف باا توجاه باه
قابلیتهاي فناوري تعیین گردند .در اينجا الزم است تفاوت بین شاخصهاي چشاماناداز و اهاداف بیاان شاود .شااخصهااي
چشمانداز از يكسري عوامل کلی تشكیل شدهاند که بازه زمانی آن بلند مدت است ،در حالیكه اهداف بازه زمانی کوتاهتار و نیاز
ابعاد و سنجههاي جزئیتري نسبت به شاخصهاي چشمانداز دارا هستند.
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شكل -2-2نحوه تعیین اهداف كالن در سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

در ادامه اهداف استخراج شده به عنوان نتايج حاصل از بررسی منابع مختلف ارائه شده است.
 -1-1-2-2نتايج حاصل از بررسی گزارش توجیهپذيري
يكی از پارامترهاي مهم در تعیین اهداف کالن توسعه فنااوريهااي مختلاف ،تواناايی و پتانسایل بكاارگیري فنااوري در
زمینههاي مختلف است ،که با فعالسازي و شكوفاسازي پتانسیلهاي فناوري در حوزههاي مختلف میتوان به نتاايج مناسابی
دست يافت .قابلیتها و پتانسیلهاي بكارگیري فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت بارق باه طاور مفصال در گازارش
توجیهپذيري توسعه اين فناوريها بحث شده و میتوان گفت که گزارش توجیهپذيري يک منبع مناسب باراي تعیاین تواناايی
فناوري پايش سالمت و تعیین اهداف براي آينده میباشد .اهداف استنباط شده از اين گزارش عبارتند از:
 -1کاهش هزينه تعمیرات و نوهداري سیستم هاي سازه اي و قطعات مورد نیاز
 -2کاهش هزينههاي ناشی از خسارات سازهها
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 -3کاهش هزينههاي ناشی از کاهش يا توقف تولید
 -4کاهش هزينه هاي نوهداري خط بواسطه حذف بازرسی هاي دوره اي غیر ضروري
 -5افزايش قابلیت انتقال بار از خط موجود بدون افزايش سازهها و تجهیزات با پايش و کنترل پارامترهااي محادود کنناده
انتقال بار
 -6حف کارکرد و جلوگیري از توقف خدمت رسانی در صنعت برق
 -7افزايش رفاه اجتماعی با کاهش قطعیهاي برق ناشی از اختالالت در سازههاي برق
 -8صادرات برق به کشورهاي همسايه بطور مطمئن و پايدار با جلوگیري و يا به حداقل رساندن اختالالت و قطع سارويس
دهی صنعت برق بدلیل وقوع انواع خرابی ها
 -9افزايش ايمنی و امنیت در عرضه برق با به حداقل رساندن خسارات و تلفات ناشی از خرابی سازهها
 -2-1-2-2نتايج حاصل از بررسی چشمانداز تدوين شده
با توجه به چشمانداز تدوين شده براي پايش سالمت در سازهها ،تمهاي اصلی چشمانداز ،افزايش پاياايی ،حفا کیفیات و
کاهش هزينه در شبكه برق میباشد .لذا براي دستیابی به موارد ذکر شده در چشمانداز مایبايسات اهاداف بكاارگیري پاايش
سالمت در سازهها را طوري تعريف کرد که امكان دستیابی به موارد ذکر شده در چشمانداز را در افق تعیین شاده امكاانپاذير
سازد ،در اين راستا اهداف زير را میتوان در راستاي چشمانداز تعريف کرد:
 به حداقل رساندن خرابیهاي سازههاي تولید ،انتقال و توزيع
 به حداقل رساندن قطعیهاي برق ناشی از خرابی سازهها
 کاهش هزينههاي تعمیرات و نوهداري شبكه
 افزايش طول عمر سازهها

 -3-1-2-2نتايج حاصل از بررسی گزارش اسناد باالدستی
با توجه به متنوع بودن ارگانهاي قانونگذار اسناد باالدستی متعددي در رابطه با پايش سالمت در سازههااي بارق بررسای
شدهاند که لیست اين اسناد در جدول  1-1ارائه شده است .در اکثر اسناد بررسی شده سیاستهاي کلی کشور مشخص شاده و
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به طور خاص به حوزه پايش سالمت در سازههاي برق اشارهاي نشده است .با مطالعه قوانین و سیاستهاي مرتبط ،اهداف قابل
استنتاج از اين قوانین در حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در جدول  1-2تعیین شدهاند.

جدول  -1-2اهداف قابل استنتاج از اسناد باالدستی در حوزه توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
رديف

بخش مربوط به صنعت برق

قانون

اهداف قابل استنتاج از اسناد باالدستی

 توسعهيافته
 برخوردار از دانش پیشرفته
1

چشم انداز جمهوري اسالمی اياران

 متكی بر تولید ملی

در افق 1404

 بهرهمند از محیط زيست مطلوب
 دست يافتن به جايواه اول اقتصادي ،علم و فناوري در سطح منطقه

 بومیسازي فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
 استفاده از فناوري پايش سالمت جهت جلوگیري از آلودگیهاي زيست-
محیطی ناشی از خرابیهاي سازههاي صنعت برق

آسیاي جنوب غربی
 کاهش خرابیهاي سازهها

قاااانون برناماااه پااانجم توساااعه
2

اقتصااادي ،اجتماااعی ،فرهنواای

بهینهسازي تولید و افزايش راندمان نیروگاهها ،کاهش اتالف

 کاهش قطعیهاي برق ناشی از خرابی سازهها

جمهوري اسالمی ايران
3

4

5

 افزايش طول عمر سازهها

سند چشم انداز و برناماة راهباردي

 افزايش بهرهوري تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها

 کاهش خرابیهاي سازهها

بلندمدت وزارت نیرو

 ارتقاء ايمنی در فعالیتهاي صنعت برق

 کاهش رخداد و حوادث در فعالیتهاي صنعت برق

افزايش امنیت انرژي (پدافندي-فنی و قابلیت اطمینان) جهت تحقق

 کاهش خرابیهاي سازهها

مقصد کالن سرآمد کشورهاي منطقه در عرضه برق پاک ،مطمئن ،پايا

 افزايش طول عمر سازهها

با کیفیت مناسب

 کاهش قطعیهاي برق ناشی از خرابی سازهها

 افزايش بهرهوري برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف

 کاهش خرابیهاي سازهها

 پايداري و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخشهاي

 افزايش طول عمر سازهها

مجموعه مقاصد و اهداف فناوراناه
کالن در صنعت برق کشور

سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی

مختلف مصرف
 توسعه زيرساختهاي تولید و انتقال برق و تالش براي تأمین
ملزومات تبديل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه

 کاهش قطعیهاي برق ناشی از خرابی سازهها
 دستیابی به زيرساختهاي نرم و سخت مورد نیاز براي توسعهي فناوري
پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

 ارتقاء جايواه جهانی کشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب
6

سیاستهاي کلای نظاام در زمیناه
علم و فناوري

علمی و فناوري جهان اسالم.
 دستیابی به علوم و فناوريهاي پیشرفته با سیاستوذاري و برنامه
ريزي ويژه

بومیسازي فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
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 -3-2اهداف كالن تعیین شده در سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
پس از بررسی و جمعبندي نتايج حاصل از چشمانداز ،گزارش توجیهپذيري و اسناد باالدستی اهداف زير باه عناوان اهاداف
کالن اولیه توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق شناسايی شدهاند:
 -1به حداقل رساندن خرابیهاي سازههاي تولید ،انتقال و توزيع
 -2افزايش طول عمر سازههاي تولید ،انتقال و توزيع
 -3کاهش هزينههاي مستقیم از قبیل هزينههاي تعمیرات و نوهداري سیستمهاي سازهاي و قطعات موردنیاز
 -4کاهش هزينههاي غیرمستقیم ناشی از عدم عرضه برق
 -5ارتقاي سطح رفاه و امنیت اجتماعی با حداقل رساندن قطعیهاي برق ناشی از خرابیهاي سازهها
 -6به حداقل رساندن رخداد حوادث انسانی ناشی از خرابی سازهها
 -7تامین زيرساختهاي نرم و سخت پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
با توجه به اينكه کمی کردن اهداف در صورت امكان ،میتواند به بررسی پیشرفت سند و ارزيابی میزان تحقق اهداف کمک
کند .دو هدف "کاهش هزينههاي مستقیم از قبیل هزينههاي تعمیرات و نوهداري سیستمهاي سازهاي و قطعاات موردنیااز" و
"افزايش طول عمر سازههاي تولید ،انتقال و توزيع" با توجه به مستندات موجود در ادبیات فنی (گازارش مراحال اول و دوم) و
تجربیات و نظرات خبرگان ،به صورت زير کمی گشتند:
 افزايش  30تا  50درصدي طول عمر سازههاي تولید ،انتقال و توزيع
 کاهش  20تا  30درصدي هزينههاي مستقیم از قبیل هزينههاي تعمیرات و نوهاداري سیساتمهااي ساازهاي و
قطعات موردنیاز
مبناي کاهش  20الی  30درصدي هزينه هاي نوهداري و تعمیرات که در هدف دوم عنوان شده ،مطالب ارائه شده در بخش
توجیه پذيري اقتصادي (بخش  ) 2-2در گزارش مرحله اول از ادبیات فنی است که در ادامه اين قسمت نیز تكرار میگردند .بار
اساس برآوردهاي جهانی ،با اجراي برنامه هاي پايش وضعیت در تجهیزات ،هزينههاي نوهداري و تعمیرات بطور متوسط تا 25
درصد کاهش خواهد يافت و اين در حالی است که صرفه جويی هاي ناشی از پیشویري از کاهش يا توقف تولید تا دو برابر اين
میزان خواهد بود که در اين برآورد درنظر گرفته نشده است .يک مؤسسه تحقیقاتی در زمیناه انارژي الكتريكای در ياک طارح
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مطالعاتی ،هزينه نوهداري و تعمیرات نیروگاههاي تولید برق را در آمريكاي شمالی بررسی کرد .اين بررسی تحقیقاتی نشان داد
که در صورت استفاده از روش نوهداري عكس العملی ،هزينه نوهداري و تعمیر به ازاي تولید يک اسب بخار انرژي الكتريكای
برابر با  18دالرخواهد بود .در صورت استفاده از نوهداري پیشویرانه ،اين هزينه به  13دالر براي هر اسب بخار کاهش میيابد و
استفاده از نوهداري پیش بینانه تنها  9دالر ( 50درصد کاهش) براي هر اسب بخار تولیدي هزينه دارد .بر ايان اسااس ،میازان
کاهش عنوان شده در اهداف قابل حصول میباشد .میزان افزايش طول عمر نیز با استفاده از نظرات خبرگان منظور شده است.
اهااداف اولیااه و نحااوه ارتباااط آنهااا بااا بیانیااه چشاامانااداز ،اسااناد باالدسااتی و گاازارش توجیااهپااذيري در شااكل
 3-2نشان داده شده است.
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اهداف كالن پايش سالمت در سازههاي صنعت برق


كاهش هزينه نگهداري شبكه برق



كيفيت شبكه برق

تم هاي چشم انداز

به حداقل رساندن خرابيهاي سازههاي توليد ،انتقال و توزيع



پايايي شبكه برق

افزايش  30تا  50درصدي طول عمر سازههاي توليد ،انتقال و توزيع



كاهش هزينههاي غيرمستقيم ناشي از عدم عرضه برق




محورهاي استخراش شده از اسناد باالدستي

كاهش  20تا  30درصدي هزينههاي مستقيم از قبيل هزينههاي تعميرات و
نگهداري سيستمهاي سازهاي و قطعات موردنياز



افزايش بهرهوري و بازدهي در بخشهاي توليد،
انتقال و توزيع
توسعه زيرساختهاي توليد و انتقال برق
ارتقاء ايمني در فعاليتهاي صنعت برق
پايداري و بهبود كيفيت عرضه برق

ارتقاي سطح رفاه و امنيت اجتماعي با حداقل رساندن قطعيهاي برق ناشي از خرابي-
هاي سازهها

تامين زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق



كاهش هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم شبكه



ارتقاي سطح رفاه و امنيت اجتماعي



افزايش ايمني و امنيت در عرضه برق

توجيهپذيري

به حداقل رساندن رخداد حوادث انساني ناشي از خرابي سازهها



افزايش طول عمر سازهها

محورهاي استخراش شده از



به حداقل رساندن خرابيها
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پس از تدوين اهداف کالن اولیه ،طی پرسشنامهاي که در پیوست  2آمده است در رابطه با اهداف از اعضاي کمیته راهبري
نظرخواهی شده که دو نفر از اعضا پرسشنامه را تكمیل کردند ،نظرات اين افراد در جدول  2-2آمده است:
جدول  -2-2نظرات خبرگان پیرامون اهداف

نام خبره

نظرات

سمت

رفرنس اعداد در اهداف مشخص نیست.بعضی از سازهها اساسا مشكل
دکتر علیپور

مدير کل دفتر فنی انتقال-شرکت توانیر
عضو کمیته راهبري طرح

دار است و بحث چند برابر شدن طول عمر آنهاست پس بايستی يک
دستورالعمل حداقلها (استاندارد) تعريف شود (يعنی حداقل  5سال نیاز به
تعمیر در شرايط عادي ندارد) و سپس پروژه بهبود تعريف گردد.
در اهداف بايستی يک اشاره به محیط زيست نیز بشود.

دکتر فالح

عضو هیأت علمی دانشواه گیالن
عضو کمیته راهبري طرح

افزايش طول عمر سازهها در نتیجه بكارگیري پايش سالمت سازه امري
بديهی میباشد اما مقدار کمی شده آن میبايست مورد بازبینی قرار
گیرد.

در ادامه ،جهت نهايیسازي اهداف ،جلسهاي با حضور اعضاي کمیته راهبري تشكیل گرديد که در اين جلسه با نظر اعضاي
کمیته راهبري مقادير کمی براي اهداف کاهش خرابی و افزايش طول عمر سازهها نهايی گرديد .همچنین با توجه به همپوشانی
هدف کاهش هزينهها با اهداف کاهش خرابی و افزايش طول عمر سازهها ،اين هدف از بین اهداف حاذف گردياد .هادف باه
حداقل رساندن رخداد حوادث انسانی نیز با توجه به محدود بودن رخداد حوادث انسانی ناشی از خرابی ساازههاا حاذف شاده و
هدف افزايش سطح سازگاري زيستمحیطی سازههاي صنعت برق ،با نظر اعضاي کمیته راهبري به اهداف اضاافه گردياد .در
نهايت اهداف سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق به شكل زير تغییر کرد:
 -1کاهش سالیانه خرابیهاي سازههاي تولید ،انتقال و توزيع به میزان حداقل  5درصد نسبت به سال پايه
 -2افزايش طول عمر سازههاي تولید ،انتقال و توزيع به میزان حداقل  10الی  30درصد متناسب با شرايط محیطی
 -3افزايش قابلیت اطمینان و پايايی شبكه با به حداقل رساندن خرابی سازهها
 -4تامین زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
 -5افزايش سطح سازگاري زيستمحیطی سازههاي صنعت برق
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 -3تدوين راهبردهاي سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي
پیش بینی بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي كاهش آنها
در گام سوم از مرحله سوم طرح توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،به تدوين راهبردها پرداخته میشود.
راهبردها مجموعه جهتگیريهاي اصلی براي دستیابی به اهداف را مشخص میکنند .در اين بخش ابتدا درباره اولوياتبنادي
فناوري پايش سالمت در تأسیسات اصلی صنعت برق بحث میشود .سپس روش اکتساب بكارگیري اين فناوري در تاسیساات
مختلف ارائه میشود .در انتها راهبردهاي شناسايی شده براي توسعه پايش سالمت در تأسیسات اصلی صانعت بارق مشاخص
میگردد .نحوه تدوين راهبردها در اين سند ،در شكل  1-3آمده است.

اولويت بندي فناوري پايش سالمت سازه در تاسيسات اصلي صنعت برق بر اساس معيار جذابيت و
توانمندي

تعيين روش اكتساب فناوري پايش سالمت سازه در تاسيسات اصلي صنعت برق

تدوين راهبردهاي توسعهي فناوري پايش سالمت سازه در تاسيسات اصلي صنعت برق

شكل  -1-3مدل مفهمومي تدوين راهبردها

 -1-3اولويتبندي فناوريها بر اساس شاخصهاي جذابیت و توانمندي
تعیین اولويتهاي توسعه و انتخاب حوزه هاي برگزيده فناوري در قالب راهبرد پورتفولیو بهانجام میرسد .زمانی که انتخاب
اولويتها مورد نظر است ،روش فناوريهاي حیاتی يا کلیدي ،يک رويكرد ارزشمند و مفید جهت ارزيابی حوزههاي تحقیقاتی و
فناوريهاي مختلف به شمار میرود .در اين روش با اندازهگیري میزان اهمیت يا کلیدي بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزه هاي
مهم و کلیدي فناورانه را براي سرمايهگذاري و توسعه مشخص میگردد .نوع سؤاالتی که معموال جهت شناسايی فناوريهااي
کلیدي پرسیده میشود از اين قبیل است:
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 حوزههاي کلیدي فناوري براي توسعه کدامند
 فناوريهاي حیاتی که بايد به وسیله منابع عمومی حمايت شوند ،کدامند
 چه معیارهايی بايد به منظور انتخاب فناوريهاي حیاتی به کار گرفته شوند
 شاخصهاي اندازهگیري هر معیار چیست
 براساس معیارهاي انتخاب شده ،فناوري هاي اولويتدار براي توسعه و سرمايهگذاري کدامند
روش پیشنهادي براي اين مولفه حاصل از جمعبندي روشهاي مختلف راهبرد ملی و بنواهی فنااوري اسات .از آنجاا کاه
هدف راهبرد پورتفولیو اولويتبندي حوزههاي فناورانه است ،بايد از روشی استفاده شود که قادر به برآوردن اين مولفاه باشاد .از
میان روشهاي مختلف ،روش فناوريهاي حیاتی که به انتخاب فناوري هاي مهم با دو معیار جذابیت و امكانپذيري میپردازد،
به عنوان مبناي روش پیشنهادي استفاده می گردد .در اين روش پیشنهادي ،تعیین فناوري هاي برگزيده با اساتفاده از مااتريس
دو بعدي جذابیت قابلیت 1صورت می پذيرد .در اين روش ،بر اساس دو دسته معیار جذابیت و قابلیت به مقايسه میان گزينههاي
مختلف رقیب پرداخته میشود.
شاخص جذابیت بیان کننده ابعاد ذاتی گزينههايی است که براي سیاستگذار داراي مطلوبیات هساتند .در مقابال ،شااخص
توانمندي به دنبال ارزيابی قابلیت هاي موجود در برگزيدن هر يک از گزينههاست.
بدين منظور در اين سند ،ابتدا شاخصهاي جذابیت و توانمندي بكارگیري فناوري پايش سالمت سازهها در تاسیسات اصلی
صنعت برق شناسايی شده و سپس پرسشنامهاي (پیوست  )3براي ارزيابی اين شاخصها طراحای شاد ..ايان پرسشانامه در دو
سطح تحلیل ،تهیه شد .در سطح اول که کالنتر میباشد ،جهت شناسايی تاسیساتی از صنعت برق که بكارگیري فناوري پايش
سالمت در آنها از اهمیت باالتري برخوردار مایباشاد ،جاذابیت و توانمنادي بكاارگیري پاايش ساالمت در تأسیساات اصالی
بخشهاي تولید ،انتقال و توزيع مورد بررسی قرار گرفتهاست .بعد از شناسايی تاسیسات اصلی جهت بكارگیري فنااوري پاايش
سالمت در اين تاسیسات ،از آنجا که هر کدام از تاسیسات داراي انواع مختلفی از سازهها میباشاند ،در ساطح بعادي باا طارح
پرسشهايی ،جذابیت بكارگیري سیستم پايش سالمت سازه ،در سازههاي اين تأسیسات مورد بررسی قارار گرفتاه اسات .ايان
پرسشنامهها براي خبرگان و متخصصان هر يک از حوزه هاي فناوري شناسايی شده ارسال شده و جمعبندي نتايج پرسشنامهها

- Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability

1

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي
كاهش آنها

38

فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول،ارديبهشت 1394

میزان جذابیت و توانمندي هر يک از فناوريها را مشخص کرد .نتايج به دست آمده وارد مااتريس جاذابیتتوانمنادي شادند و
جايواه هر فناوري مشخص شد .در ادامه روند اولويتبندي فناوري پايش سالمت در تاسیسات صنعت بارق توضایح داده شاده
است.

 -1-1-3تعیین شاخصهاي جذابیت و توانمندي
همانطور که اشاره شد ،جذابیت يک فناوري به ويژگیها و موقعیت آن فناوري در مقايسه با ساير فناوريها بار مایگاردد.
تعیین موقعیت نسبی جايواه يک فناوري از سوي متخصصان ،میزان جذابیت آن را مشخص خواهاد کارد .باراي انادازهگیاري
جذابیت توسعه يک فناوري ابتدا بايد شاخصهاي مرتبط با آن را شناسايی کرد .نمونهاي از شااخصهااي جاذابیت موجاود در
ادبیات عبارتند از:
 تنوع کاربرد فناوري
 هزينههاي دستیابی به دانش فنی فناوري
 میزان منافع اقتصادي ناشی از به کارگیري فناوري
 میزان اشتغالزايی ناشی ازتوسعه فناوري و ...
براي تعیین شاخصهاي مرتبط در اين سند ،ابتدا مجموعهاي از شاخصهاي موجود در ادبیات شناسايی شد و پس از بررسی
کارشناسان و خبرگان به تأيید رسید .يكی از مهمترين شاخصهاي جذابیت يک فناوري میزان کارآمدي آن در بارآورده کاردن
هدف توسعه فناوري است .بنابراين شاخصی که بتواند اهداف مورد نظر از توسعه فناوري پايش سالمت را اندازهگیاري کناد ،از
اهمیت بااليی برخوردار است .يكی از اهداف اصلی بكارگیري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،کاهش خرابی ساازههاا
است که اين هدف در معیار هشتم در نظر گرفته شده است .به اين صورت که تاسیساتی براي بكارگیري فناوري پايش سالمت
از جذابیت باالتري برخوردار هستندکه احتمال وقوع خرابی در سازههاي اين تاسیسات بیشتر باشد .شاخصهاي تعیین شده براي
ارزيابی جذابیت بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در تاسیسات اصلی صنعت برق عبارتند از:
 -1میزان اثرگذاري قطع عملكرد اين تأسیسات در ايجاد اختالل در شبكه برق
 -2آسیبهاي احتمالی به محیط زيست در صورت وقوع خرابی کلی در اين تأسیسات
 -3اثرات منفی اجتماعی در صورت قطع عملكرد اين تأسیسات
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 -4میزان اثرگذاري قطع عملكرد اين تأسیسات در ايجاد اختالل در امنیت ملی
 -5خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطع عملكرد اين تأسیسات
 -6هزينه دستیابی به دانش فنی و بومی سازي فناوري پايش سالمت سازه در اين تأسیسات
 -7میزان فوريت دستیابی کشور ما به فناوري پايش سالمت در اين تأسیسات
 -8پتانسیل وقوع خرابی کلی در سازههاي اين تأسیسات که منجر به قطع عملكرد میشود
توانمندي يک فناوري به میزان قابلیت دستیابی به آن فناوري در مقايسه با ساير فناوريها برمیگردد .تعیین موقعیت نسبی
توانايی در دستیابی به يک فناوري از سوي متخصصان ،میزان توانمندي آن را مشخص خواهد کرد .براي اندازهگیري توانمندي
توسعه يک فناوري ابتدا بايد شاخصهاي مرتبط با آن را شناسايی کرد .نمونهاي از شاخصهاي توانمندي موجود در ادبیات
عبارتند از:
 وضعیت دسترسی به دانش فنی ،مواد اولیه و قطعات مربوط به فناوري
 وضعیت دسترسی به منابع انسانی متخصص براي توسعه فناوري
 وضعیت دسترسی به زيرساخت نرم مورد نیاز براي توسعه فناوري
 هماهنوی ذينفعان و نهادهاي مسئول توسعه فناوري و ....
براي تعیین شاخصهاي مرتبط ابتدا مجموعهاي از شاخصهاي موجود در ادبیات شناسايی شد و پس از بررسی کارشناسان
و خبرگان به تأيید رسید .شاخص هاي تعیین شده براي ارزيابی توانمندي بكارگیري فناوري پايش ساالمت ساازه در تاسیساات
اصلی صنعت برق عبارتند از:
 -1وضعیت تسلط بر دانش فنی پايش سالمت سازه در اين تأسیسات
 -2وضعیت زير ساختهاي نرمافزاري موجود در کشور براي بكارگیري پايش سالمت سازه در اين تأسیسات
 -3وضعیت زير ساختهاي سختافزاري موجود در کشور براي بكارگیري پايش سالمت سازه در اين تأسیسات
 -4وضعیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد (داراي دانش و تجربة کافی) براي بكارگیري پايش سالمت سازه در اين
تأسیسات
 -5وضعیت منابع مالی قابل تخصیص براي توسعه فناوري پايش سالمت سازه در اين تاسیسات
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 -6وجود قوانین و سیاست هاي مرتبط با بكارگیري پايش سالمت سازه در اين تأسیسات
 -7وضعیت آمادگی و هماهنوی دستواه ها و سازمان هاي مرتبط را براي توسعه فناوري پايش ساالمت ساازه در ايان
تاسیسات
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،جهت تحلیل دقیقتر ،پرسشنامهاي نیز به منظور بررسی جذابیت سازههاي تاسیسات
اصلی صنعت برق جهت بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در آنها ،تهیه گرديد .در واقع نتايج اين پرسشنامه کمک میکند
که پس از شناسايی تاسیسات با اولويت ،فناوري پايش سالمت را در يک برنامه زمانی مناسب با توجه به نتايج جذابیت سازه-
هاي تاسیسات ،در تاسیسات اصلی صنعت برق توسعه داد .شاخصهاي تعیین شده براي ارزيابی جذابیت بكارگیري فناوري
پايش سالمت سازه در اين سازهها عبارتند از:
 -1احتمال وقوع آسیب موضعی در سازه
 -2احتمال وقوع خرابی کلی در سازه
 -3مدت زمان الزم براي تعمیر سازه در صورت وقوع خرابی کلی در آن
 -4هزينه الزم براي تعمیر سازه در صورت وقوع خرابی کلی در آن
 -5احتمال از کارافتادگی ساير تجهیزات در صورت وقوع خرابی کلی در اين سازه

 -2-1-3ارزيابی جذابیت و توانمندي بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در تاسیسات
اصلی صنعت برق
در اين بخش به بررسی روش ارزيابی شاخصها پرداخته می شود .روشهاي مختلفی براي ارزيابی وجود دارد (از روشهاي
رياضی محض گرفته تا روشهاي کامالً کیفی همچون پنال خبرگاان) کاه روش منتخاب در ايان قسامت ،اساتفاده از نظار
کارشناسان از طريق ارسال پرسشنامه است.
پرسشنامه طراحی شده حاصل ساعتها تالش کارشناسان بوده و سعی شده است تا حد ممكن گويا و موجز باشد تاا باراي
فرد پاسخ دهنده خسته کننده نباشد .از طرف ديور سواالت به نحوي طراحی شده است که پاسخ آنها توانايی تفكیک جذابیت
و توانمندي بكارگیري فناوري پايش سالمت در تاسیسات مختلف صنعت برق را داشاته باشاد .باه منظاور ارزياابی جاذابیت و
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توانمندي بكارگیري فناوري پايش سالمت در تاسیسات اصلی صنعت برق ،پرسشنامهاي شامل  15سوال که  8سوال آن مربوط
به ارزيابی جذابیت و  7سوال مربوط به ارزيابی توانمندي است ،طراحی گرديد .همچنین به منظور ارزياابی جاذابیت بكاارگیري
فناوري پايش سالمت سازه در سازههاي اصلی اين تاسیسات پرسشنامهاي شامل  5سوال طراحی گرديد .اين پرسشنامهها براي
 35نفر از کارشناسان و خبرگان حوزههاي مختلف صنعت برق (تولید ،انتقال و توزيع) ارسال گرديد .از پرسشنامههاي ارسالی ،در
مجموع  25پرسشنامه دريافت شد (اسامی و سمت اين افراد در جدول 1-3ذکر گرديده است) که نتايج اين پرسشنامهها وارد نرم
افزار اکسل شد و محاسبات الزم براي ارزيابی انجام شد.
جدول  -1-3اسامی و سمت افراد تكمیل كننده پرسشنامه جذابیت -توانمندي

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

اسامی خبرگان
دکتر لطفاللهی
دکتر کرمی
دکتر جعفري
دکتر شاهحسینی
مهندس رهنورد
مهندس صمديفام
مهندس بحري
مهندس فرضعلیزاده
مهندس سربنديفراهانی
مهندس قبادي
مهندس آسايش
مهندس مراديان
مهندس باباجانی
مهندس جاذبی
مهندس رضايی
مهندس قريب
مهندس فتحی
مهندس میرزالو
مهندس دوستیمهر
مهندس حسین پور سلیمانی
مهندس تقوي منش
مهندس قنبري
دکتر علیپور
مهندس خودسیانی
مهندس بخشنده

سمت
عضو هیآت علمی دانشواه تبريز و عضو کمیته راهبري
عضو هیآت علمی دانشواه خواجه نصیرالدين طوسی و عضو کمیته راهبري
عضو هیآت علمی گروه سازه پژوهشواه نیرو و مدير پروژه
عضو هیآت علمی دانشواه امیرکبیر و عضو کمیته راهبري
مدير گروه سازههاي انتقال-پژوهشواه نیرو
معاونت بهره برداري نیروگاه بعثت
مدير گروه طراحی توربین بادي -پژوهشواه نیرو
رئیس پژوهشكده انتقال -پژوهشواه نیرو
مدير گروه بهره برداري تولید-پژوهشواه نیرو
مدير دفتر فنی طرحهاي انتقال نیرو-سازمان توسعه برق
مدير گروه مكانیک -پژوهشواه نیرو
مدير عامل-شرکت افق هسته اي
معاونت بهره برداري-نیروگاه شهید سلیمی (نكا)
رئیس گروه طراحی و سازه-توسعه  1مپنا
کارشناس معاونت بهره برداري-شرکت توزيع تهران بزرگ
کارشناس سازه-گروه مپنا
مدير گروه طراحی سازههاي انتقال -شرکت قدس نیرو
مدير دفتر فنی طرحهاي نیروگاهی-سازمان توسعه برق
کارشناس دفتر فنی انتقال-شرکت برق منطقه اي تهران
کارشناس سازه -نیروگاه رامین اهواز
کارشناس سازه-شرکت موننكو ايران
معاونت بهره برداري -برق خراسان
مدير کل دفتر فنی انتقال توانیر و عضو کمیته راهبري
کارشناس دفتر پشتیبانی فنی توزيع-توانیر
کارشناس بهرهبرداري برق منطقهاي مازندران
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جهت محاسبه نتايج نهايی پرسشنامه ارزيابی جذابیت و توانمندي بكارگیري فنااوري پاايش ساالمت در تاسیساات اصالی
صنعت برق ،با توجه به اين که میزان خبرگی افراد پاسخ دهنده متفاوت بود ضروري بود تا نظرات ارائه شاده در پرسشانامه بار
اساس میزان آشنايی پاسخ دهندگان با هر کدام از تاسیسات ارزيابی گردد .بنابراين از پاسخدهندگان خواسته شد تا قبل از پاساخ
به سواالت میزان سابقه کار يا پژوهش خود را در هر حوزه مشخص کنند .همچنین با توجه به اهمیت متفاوت شاخصها ،براي
هر يک از سواالت وزنی در نظر گرفته شد.
مبناي تعیین اوزان نسبی براي سواالت جذابیت اين است که فاکتورهاي مؤثر در جذابیت بكارگیري سیستم پايش ساالمت
در سازهها ،اهمیت سازه (موضوع سواالت  1الی  ،)5هزينه دستیابی به سیستم (موضوع سوال  )6و میزان نیاز به سیستم پايش
يا آسیب پذيري سازه (موضوع سواالت  7و  )8میباشند .اساساً در سازه هاي متعارف (نظیر پلها و ساختمانها) بدلیل بااال باودن
میزان آسیب پذيري ،وزن اين فاکتور بیشتر از ساير فاکتورها است .اما در شريانهاي حیاتی (مانند شبكه برق و آب و گاز) بدلیل
تأثیرگذاري بیشتر در حیات و زندگی جامعه ،وزن اهمیت بیشتر بوده و آسیب پذيري کمتر اسات( .معماوالً ضاريب اهمیات در
طراحی سازهها در شريانهاي حیاتی حدود  30الی  50درصد بیشتر از سازه هاي متعارف است) .از طرف ديور میزان اطمینان به
صحت پاسخهاي ارائه شده به سواالت اهمیت ،باالتر از ساير سواالت است( .بدلیل عدم اطالع جامع و کافی افاراد از وضاعیت
خرابیها) .بنابراين وزن سواالت مربوط به اهمیت بیشتر از وزن سواالت آسیب پذيري و هزينه در نظر گرفته شده است .در مورد
اوزان نسبی سواالت توانمندي نیز با توجه به اينكه آشنايی با سیستم پايش سالمت سازه ها و اساتفاده از آن در کشاور ،جدياد
بوده و هنوز در مراحل ابتدايی تولید دانش فنی قرار دارد ،به ترتیب سواالت مربوط به وضعیت دانش فنی و نیروي انسانی داراي
بیشترين وزن نسبی و سواالت مربوط به وضعیت امكانات و زير ساختهاي مورد نیاز با وزن متوسط و سواالت مربوط به مرحله
اجراي آن در عمل (منابع مالی و وضعیت متقاضیان) با وزن نسبی کمتر در نظر گرفته شده اند.
با توجه به مطالب فوق ،اوزان تعیین شده براي سواالت ،در جدول  2-3و
جدول  3-3آمده است.
جدول  2-3وزن سواالت جذابیت

رديف
1
2
3

سوال جذابیت
میزان اثرگذاري قطع عملكرد تأسیسات در ايجاد اختالل در شبكه برق
آسیبهاي احتمالی به محیط زيست را در صورت وقوع خرابی کلی در اين تأسیسات
اثرات منفی اجتماعی در صورت قطع عملكرد تأسیسات

وزن
0/15
0/15
0/15
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سوال جذابیت
میزان اثرگذاري قطع عملكرد تأسیسات در ايجاد اختالل در امنیت ملی
خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطع عملكرد تأسیسات
هزينه دستیابی به دانش فنی و بومیسازي فناوري پايش سالمت سازه در تأسیسات
میزان فوريت دستیابی کشور ما به فناوري پايش سالمت در تأسیسات
پتانسیل وقوع خرابی کلی در سازههاي اين تأسیسات

وزن
0/15
0/15
0/05
0/1
0/1

جدول  -3-3وزن سواالت توانمندي

رديف
1
2
3
4
5
6
7

سوال توانمندي
وضعیت تسلط بر دانش فنی پايش سالمت سازه در تأسیسات
وضعیت زير ساختهاي نرمافزاري موجود در کشور براي بكارگیري پايش سالمت سازه در
تأسیسات
وضعیت زير ساختهاي سختافزاري موجود در کشور براي بكارگیري پايش سالمت سازه در
تأسیسات
وضعیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد براي بكارگیري پايش سالمت سازه در تأسیسات
وضعیت منابع مالی قابل تخصیص براي توسعه فناوري پايش سالمت سازه در تاسیسات
قوانین و سیاست هاي مرتبط با بكارگیري پايش سالمت سازه در تأسیسات
وضعیت آمادگی و هماهنوی دستواه ها و سازمان ها براي توسعه فناوري پايش سالمت سازه
در تاسیسات

وزن
0/25
0/15
0/15
0/2
0/1
0/05
0/1

منطق تعیین امتیاز نهايی جذابیت و توانمندي در يک فناوري نیز به اين صورت بوده که در ابتدا از خبرگان خواسته شد باه
هر سوال امتیازي بین  1تا  10دهند .در ادامه میانوین وزنی جذابیتها و توانمنديهاي ارائه شده توسط خبرگان مختلف باراي
هر فناوري با لحاظ نمودن ضريب اهمیت هر سوال محاسبه گرديد .در مرحله بعد جهت لحاظ نماودن ضاريب آشانايی افاراد،
ضريب آشنايی هر فرد در میانوین وزنی جذابیت و توانمندي هر سوال ضرب شده و در نهايت مجموع به دست آمده از ضارب
آشنايی هر خبره در امتیاز نهايی هر فناوري ،بر جمع ضرايب آشنايی تقسیم گرديد .بدين ترتیب براي هر فناوري عدد بین 1تاا
 10بدست آمد که اين اعداد ،اعداد جذابیت و توانمندي نهايی بوده که در جدول  4-3ارائه شدهاند .نتايج به دست آمده از ارزيابی
جذابیت بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در سازههاي تاسیسات اصلی صنعت برق نیز در جدول  5-3آمده است.
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جدول  -4-3جمعبندي نتايج جذابیت و توانمندي بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در تاسیسات صنعت برق

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

فناوري
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بخاري
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه گازي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه چرخه ترکیبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه ديزلی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه برق آبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه هسته اي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بادي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه خورشیدي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زمین گرمايی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زباله سوز
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي توزيع

جذابیت

توانمندي

6/43
5/81
6/12
3/28
6/41
6/45
4/37
2/60
3/20
3/52
5/44
4/92
4/43
4/36
3/90
3/60

4/94
4/80
4/79
4/24
4/48
5/25
4/24
3/94
4/38
3/92
4/81
5/33
5/44
5/44
5/05
5/09

جدول  5-3جمعبندي نتايج جذابیت بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در سازههاي تشكیل دهنده تاسیسات صنعت برق

رديف
1
2
3
4
5
6

بخش

7

تولید

8
9
10
11
12
13

سازه
سازه برج خنک کننده
سازه نوهدارنده دودکش
سازه نوهدارنده بويلر و کوره
سازه يا فونداسیون نوهدارنده تجهیزات اصلی (توربین ،ژنراتور و )...
سیستم لوله ها (پايپینگ) و اتصاالت آنها
مخازن ذخیره سوخت
سازههاي ساختمانی نیروگاه ها (ساختمانهاي حاوي تجهیزات اصلی و
مهم نیروگاه)
پوستههاي محاف راکتور هسته اي
مخزن تحت فشار راکتور هسته اي
سازه و فونداسیون تكیهگاهی پانلهاي خورشیدي
پره توربین بادي
برج توربین بادي
فونداسیون توربین بادي

جذابیت
7/2
5/10
6/7
7/4
5/8
5/4
4/10
7/1
7/7
4/05
5/7
5/2
4/8
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انتقال

توزيع

رديف
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

بخش
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سازه
سد
دکلها و فونداسیون انتقال برق
مقرهها
هاديهاي انتقال
گالريهاي بتنی و منهولها در خطوط انتقال زمینی
گنتري پستها
سازه و فونداسیون نوهدارنده تجهیزات پستها
اجزاي غیرسازهاي پستها (مقره ،بوشینگ و)...
سازههاي ساختمانی پستها (ساختمان کنترل و )...
پايههاي توزيع برق
پستهاي هوايی توزيع
پستهاي زمینی و زيررمینی توزيع

جذابیت
8
5/9
5/18
5/01
4/8
4/10
4/7
5/1
4/7
3/3
3/3
3/1

 -3-1-3تحلیل نتايج
در ابتدا میتوان میزان جذابیت و توانمندي را تفكیک کرد و نتايج مربوط به بكارگیري فناوري پايش سالمت را در تاسیسات
اصلی صنعت برق بر اساس هر يک از اين دو معیار مرتب نمود .نتايج تفكیكی مرتب شده بر اسااس جاذابیت و توانمنادي باه
ترتیب در جداول  6-3و  7-3نشان داده شده اند.

جدول  -6-3نتايج تفكیكی مرتب شده بر اساس جذابیت بكارگیري پايش سالمت سازه در تأسیسات اصلی صنعت برق

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

فناوري
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه هسته اي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بخاري
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه برق آبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه چرخه ترکیبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه گازي
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بادي
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط توزيع

جذابیت
6/45
6/43
6/41
6/12
5/81
5/44
4/92
4/43
4/37
4/36
3/90

توانمندي
5/25
4/94
4/48
4/79
4/79
4/81
5/33
5/44
4/23
5/44
5/04
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رديف
12
13
14
15
16

فناوري
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زباله سوز
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه ديزلی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زمین گرمايی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه خورشیدي
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جذابیت
3/60
3/52
3/28
3/20
2/60

توانمندي
5/09
3/92
4/24
4/38
3/95

براساس جدول فوق بكارگیري فناوري پايش سالمت در نیروگاه هستهاي ،بخاري و برقآبی داراي بیشاترين جاذابیت و در
نیروگاه ديزلی ،نیروگاه زمین گرمايی و نیروگاه خورشیدي داراي کمترين جذابیت میباشد.
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جدول  -7-3نتايج تفكیكی مرتب شده بر اساس توانمندي بكارگیري پايش سالمت سازه در تأسیسات اصلی صنعت برق

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

فناوري
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه هسته اي
فناوري پايش سالمت سازه در پست هاي توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بخاري
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه گازي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه چرخه ترکیبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه برق آبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زمین گرمايی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بادي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه ديزلی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه خورشیدي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زباله سوز

جذابیت
4/43
4/35
4/92
6/45
3/60
3/89
6/42
5/43
5/81
6/12
6/41
3/20
4/37
3/28
2/60
3/52

توانمندي
5/44
5/44
5/33
5/25
5/09
5/05
4/94
4/81
4/80
4/79
4/48
4/38
4/24
4/24
3/95
3/92

براساس جدول فوق بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در خطوط فوق توزيع ،پستهاي فوق توزيع و پستهاي انتقاال
داراي بیشترين توانمندي و در نیروگاه ديزلی ،نیروگاه خورشیدي و نیروگاه زبالهسوز داراي کمترين توانمندي میباشد.
همچنین نتايج مرتب شده جذابیت بكارگیري فناوري پايش سالمت سازه در سازههاي تاسیساات اصالی صانعت بارق باه
تفكیک هر بخش در جدول  8-3نشان داده شده است .که از نتايج اين جدول ،در فاز پنجم و تعیین برنامه زمانبنادي اساتفاده
خواهد شد.
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جدول  -8-3نتايج مرتب شده بر اساس جذابیت بكارگیري پايش سالمت سازه در سازههاي تأسیسات اصلی صنعت برق

رديف

تولید

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سازه

13

انتقال

25

توزيع

14
16
17
18
19
20
21
22
23
24

سد
مخزن تحت فشار راکتور هسته اي
سازه يا فونداسیون نوهدارنده تجهیزات اصلی (توربین ،ژنراتور و )...
سازه برج خنک کننده
پوستههاي محاف راکتور هسته اي
سازه نوهدارنده بويلر و کوره
سیستم لوله ها (پايپینگ) و اتصاالت آنها
سازه نوهدارنده دودکش
پره توربین بادي
مخازن ذخیره سوخت
برج توربین بادي
فونداسیون توربین بادي
سازههاي ساختمانی نیروگاهها (ساختمانهاي حاوي تجهیزات اصلی و مهم
نیروگاه)
سازه و فونداسیون تكیهگاهی پانلهاي خورشیدي
دکلها و فونداسیون انتقال برق
مقرهها
اجزاي غیرسازهاي پستها (مقره ،بوشینگ و)...
هاديهاي انتقال
گنتري پستها
گالريهاي بتنی و منهولها در خطوط انتقال زمینی
سازه و فونداسیون نوهدارنده تجهیزات پستها
سازههاي ساختمانی پستها (ساختمان کنترل و )...
پستهاي هوايی توزيع
پايههاي توزيع برق
پستهاي زمینی و زيررمینی توزيع

جذابیت
8
7/7
7/3
7/2
7/1
6/7
5/8
5/7
5/7
5/4
5/2
4/8
4/1
4
5/9
5/1
5/1
5
4/9
4/8
4/7
4/7
3/4
3/3
3/2
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 -2-3ماتريس جذابیت -توانمندي فناوري پايش سالمت سازه در تأسیسات اصلی صنعت
برق
قسمت اصلی تحلیل نتايج با توجه به متدولوژي ،از طريق تعیین جايواه در ماتريس جذابیت –توانمندي صاورت مایگیارد.
همان طورکه از نام اين ماتريس نیز مشخص است از دو بعد جذابیت و توانمندي تشكیل شده است.
بر اساس معیارهاي مطرح شده در ابتداي بخش و جمع بندي نتايج پرسشنامهها هر کدام از ابعاد جذابیت و توانمندي تعیین
شدهاند و کافی است که اين مقادير در ماتريس نمايش داده شوند .ماتريس اولیهاي که حاصل میشاود در شاكل  2-3نماايش
داده شده است.
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10

فناوري پايش سالمت در نيروگاه بخاري
فناوري پايش سالمت در نيروگاه گازي

9

فناوري پايش سالمت در نيروگاه چرخه
تركيبي
فناوري پايش سالمت در نيروگاه ديزلي

8

فناوري پايش سالمت در نيروگاه برق آبي

7

فناوري پايش سالمت در نيروگاه هسته اي
فناوري پايش سالمت در نيروگاه بادي
فناوري پايش سالمت در نيروگاه خورشيدي
فناوري پايش سالمت در نيروگاه زمين گرمايي

5

فناوري پايش سالمت در نيروگاه زباله سوز
فناوري پايش سالمت در خطوط انتقال

4

فناوري پايش سالمت در پست هاي انتقال
فناوري پايش سالمت در خطوط فوق توزيع

3

فناوري پايش سالمت در پست هاي فوق
توزيع
فناوري پايش سالمت در خطوط توزيع

2

فناوري پايش سالمت در پست هاي توزيع

1
9

7

توانمندي5

3

1

شكل  -2-3ماتريس جذابیت -توانمندي بكارگیري فناوري پايش سالمت در تأسیسات صنعت برق

 -3-3ناحیهبندي ماتريس جذابیت-توانمندي
با توجه به ادبیات موضوع ،اين ماتريس به چند منطقه بايد تقسیم شود تا بتوان بر اسااس آن ،دسات باه انتخااب زد .ايان
ماتريس ،بیانور جايواه جذابیت و امكانپذيري هر يک از فناوريها است .در اين ماتريس براي تقسیمبندي میتوان از تقسایم
ب ه سه ناحیه (با استفاده از خطوط شیب دار) ،چهار ناحیه ،نه ناحیه و شانزده ناحیه استفاده نمود .تعاداد و نحاوه ناواحی در نظار
گرفته شده در ماتريس جذابیت-توانمندي وابسته به پارامتر پراکندگی فناوريها در ماتريس جذابیت-توانمندي میباشد .در واقع
ناحیهبندي در نظر گرفته شده بايد به گونهاي انجام پذيرد که بتاوان دساته فنااوريهاا را از هام تمیاز داد ،باه عباارت ديوار
فناوريهاي داراي توانمندي و جذابیت تقريباً يكسان در يک ناحیه قرار گیرند .نحوه صحیح دستهبندي با توجاه باه پراکنادگی

جذابيت

6
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زيرفناوريها در ماتريس جذابیت-توانمندي در شكل  3-3ارائه شده است .در مجموع ترجیح داده میشود که از يک سو تا حاد
امكان تعداد نواحی انتخاب شده در ماتريس کمتر بوده و از سوي ديور زيرفناوريها بر روي مرزهاي نواحی مختلف قرار نویرند.

شكل  -3-3اثر پراكندگي فناوريها در ماتريس جذابيت و توانمندي بر انتخاب نواحي ماتريس

در اين میان با توجه به ماتريس به دست آمده (نحوه پراکندگی فناوريها در سطح ماتريس) و نوع انتخاب در اين پاروژه از
روش تقسیم به سه ناحیه (با استفاده از خطوط شیبدار) استفاده شد .شكل  4-3تقسیمبندي ساه ناحیاه اي مااتريس جاذابیت
وتوانمندي را نشان می دهند.
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10

فناوري پايش سالمت در نيروگاه بخاري
فناوري پايش سالمت در نيروگاه گازي

9

فناوري پايش سالمت در نيروگاه چرخه
تركيبي
فناوري پايش سالمت در نيروگاه ديزلي

8

فناوري پايش سالمت در نيروگاه برق آبي

7

فناوري پايش سالمت در نيروگاه هسته اي
فناوري پايش سالمت در نيروگاه بادي

1

فناوري پايش سالمت در نيروگاه زمين
گرمايي
فناوري پايش سالمت در نيروگاه زباله سوز

5

فناوري پايش سالمت در خطوط انتقال

4

فناوري پايش سالمت در پست هاي انتقال

2

فناوري پايش سالمت در خطوط فوق توزيع
فناوري پايش سالمت در پست هاي فوق
توزيع
فناوري پايش سالمت در خطوط توزيع

3

3

2

فناوري پايش سالمت در پست هاي توزيع

1
9

7

توانمندي 5

3

1

شكل  -4-3ناحيهبندي ماتريس جذابيت -توانمندي بكارگيري فناوري پايش سالمت سازه در تاسيسات صنعت برق

جذابيت

فناوري پايش سالمت در نيروگاه خورشيدي

6
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در شكل  3 ،4-3ناحیه مشخص شده است .بر اين اساس روش اکتساب فناوريهاي هر کدام از ناحیههاي سه گانه به طور
کلی به صورت زير است.
 توسعه درونزا :اين روش به ناحیه يک بر میگردد و در اين ناحیه ،استراتژي انتخاابی توساعه درونزا اسات.
توسعه درونزا يعنی توسعهاي که به صورت همهجانبه و در داخل کشور بايد صورت گیرد و معماوال از تحقیاق و
توسعه براي کسب يک فناوري شروع میشود .در حقیقت هنوامی که يک فنااوري از جاذابیت باااليی برخاوردار
است ،چنانچه توانمندي دستیابی به آن فناوري نیز از میزان قابل قبولی برخوردار باشد ،توسعهي همه جانبه آن در
کشور روش اکتساب مناسب آن فناوري خواهد بود.
 انتقال فناوري :اين استراتژي به فناوريهاي واقع در ناحیه دو بر میگردد .به اين معنا که فناوري مورد نظر باا
روشهاي مختلف انتقال فناوري تهیه خواهند شد .انتقال فناوري از طريق روشهاي زير انجام میگاردد :تملاک
شرکتی ،ادغام ،سرمايهگذاري مشترک ،اتحاد ،تملک فردي ،قرارداد تحقیق و توسعه ،سرمايه گذاري در تحقیقات،
مشارکت با سهام ،لیسانس ،و کنسرسیوم( .در اين طرح طبق فرايند معرفی شده در شكل  ،5-3فناوريهاايی کاه
در ناحیهي  2قرار گرفتهاند ،جهت افزايش دقت بار ديور در معرض اظهار نظار خبرگاان قارار خواهاد گرفات تاا
مواردي که از توسعهي درون زا و خريد خارجی در آن قرار گرفته پااليش شده و ماوارد انتقاال فنااوري مشاخص
گردد).
 چشمپوشی :اين استراتژي به فناوريهايی بر میگردد که در ناحیه سه واقعشدهاند .بناابراين از فنااوريهااي
اين دسته بايد چشمپوشی کرد و در حیطه توسعه فناوري جايی ندارند .زيرا هنوامی که جذابیت ياک فنااوري در
مقايسه با ساير فناوريها پايین باشد و همچنین توانمندي دستیابی به آن فناوري نیز کم باشاد ،در اولوياتهااي
توسعه فناوري قرار نمیگیرد.
در ناحیه اول ،فناوري پايش سالمت در نیروگاه هستهاي ،نیروگاه بخاري ،نیروگاه برقآبی ،نیروگاه چرخه ترکیبای ،نیروگااه
گازي ،خطوط انتقال و پستهاي انتقال قرار گرفته اند .فناوريهايی که در اين ناحیه قرار مایگیرناد از طرياق توساعه درونازا
توسعه میيابند .در ناحیه دوم ،فناوري ها از توانمندي و جذابیت نسبتاً بااليی برخوردار هستند و همانطور که اشاره شاد اگرچاه
روش اکتساب فناوريهاي مربوط به اين ناحیه ،انتقال فناوري میباشد اما جهت افزايش دقت ،فناوريهاي اين ناحیه بار ديور
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با استفاده از الووريتم روش اکتساب مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از اين الووريتم در مورد روش اکتساب اين فناوريها
تصمیمگیري میشود .در اين ناحیه فناوري پايش سالمت در خطوط فوق توزيع ،پستهاي فوق توزيع ،خطوط توزيع ،پستهاي
توزيع و نیروگاه بادي قرار گرفته اند .در نهايت ،فناوري هاي موجود در ناحیه سوم از توانمندي پاايین و جاذابیت نسابتاً پاايینی
برخوردار هستند که بايد از آنها چشم پوشی کرد .فناوري پايش سالمت در نیروگاه خورشیدي ،نیروگاه زبالهسوز ،نیروگاه زمین-
گرمايی و نیروگاه ديزلی در اين ناحیه قرار گرفته اند.

 -4-3روش اكتساب فناوري پايش سالمت سازه در تأسیسات صنعت برق
جهت تعیین روش اکتساب فناوريهاي قرار گرفته در ناحیه  2ماتريس جذابیت و توانمنادي و افازايش دقات در خصاوص
تعیین راهبرد مربوط به فناوريهاي اين ناحیه الووريتمی طراحی شده است .اين الووريتم از چند شرط و ورودي و تصمیمگیري
در هر مرحله استفاده میکند .با ورود هر فناوري ،اولین شرطی که بررسی میشود میزان استراتژيک بودن تاسیساات ماوردنظر
میباشد .با توجه به اينكه تاسیسات استراتژيک باشند يا نه ،مسیر تعیین روش اکتساب فناوري متفاوت خواهد بود .با توجاه باه
مسیر تعیین شده در بررسی استراتژيک بودن تاسیسات ،در گام بعدي برخی از شروط اساسی زير بايد بررسی شوند:
 -1احتمال وقوع خرابی کلی در سازههاي تاسیسات
 -2نرخ رشد کاربرد تاسیسات در آينده صنعت برق در کشور
 -3هزينه تحقیق و توسعه نسبت به هزينه انتقال فناوري
با توجه به اين شروط و برخی شروط ديور روش اکتساب مشخص میگردد .در ادامه مختصري پیرامون اين شروط توضیح
داده شده است.
 حالت اول ،حالتی است تاسیسات استراتژيک بوده و احتمال وقوع خرابی کلی در سازههاي تاسیسات نیز زياد باشد،
در اين حالت توسعه فناوري پايش سالمت سازه در اين تاسیسات از طريق توسعه درونزا صورت میپذيرد.
 حالت دوم ،حالتی است تاسیسات استراتژيک بوده ولی احتمال وقوع خرابی کلی در سازههاي تاسیساات نیاز زيااد
نباشد ،در اين صورت هزينه تحقیق و توسعه نسبت به انتقال فناوري مورد بررسی قرار مایگیارد ،چنانچاه هزيناه
تحقیق و توسعه باال باشد فناوري پايش سالمت سازه در تاسیسات ماورد نظار از طرياق انتقاال فنااوري صاورت
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میپذيرد .در غیر اين صورت توسعه فناوري پايش ساالمت در ايان تاسیساات از طرياق توساعه درونازا صاورت
میپذيرد.
 حالت سوم ،حالتی است تاسیسات استراتژيک نبوده و احتمال وقوع خرابی کلی در سازههاي تاسیسات زياد باشد .در
اين حالت هزينه تحقیق و توسعه نسبت به انتقال فناوري مورد ارزيابی قرار میگیرد ،در صورت پايین بودن هزينه
تحقیق و توسعه ،فناوري پايش سالمت سازه در سازههاي اين تاسیسات از طريق توسعه درونزا صورت میگیرد ،در
غیر اين صورت روش اکتساب انتقال فناوري انتخاب خواهد شد.
 حالت چهارم ،حالتی است که تاسیسات استراتژيک نبوده و احتمال وقوع خرابی کلی در سازههاي تاسیسات نیز کم
باشد  ،در اين حالت در صورتیکه نرخ رشد کاربرد تاسیسات در آينده صنعت برق کشور زياد باشد ،هزينه تحقیق و
توسعه نسبت به انتقال فناوري مورد ارزيابی قرار میگیرد ،در صورت پايین بودن هزينه تحقیق و توساعه ،فنااوري
پايش سالمت سازه در سازههاي اين تاسیسات از طريق توسعه درونزا صورت میگیرد ،در غیر ايان صاورت روش
اکتساب انتقال فناوري انتخاب خواهد شد.
 حالت پنجم ،حالتی است که تاسیسات استراتژيک نبوده ،احتمال وقوع خرابی کلی در سازههاي تاسیسات کم باوده
و نرخ رشد کاربرد تاسیسات در آينده صنعت برق کشور نیز زياد نباشد ،در اين حالت از بكاارگیري فنااوري پاايش
سالمت در سازههاي اين تاسیسات چشمپوشی میگردد.
تمامی اين حاالت را میتوان در فلوچارتی به صورت شكل  5-3به نمايش گذاشت.
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زياد

توسعه درونزا

كم

هزينه تحقيق و
توسعه نسبت به
انتقال فناوري

كم

توسعه درونزا

احتمال وقوع
خرابي كلي در
سازههاي

بله

زياد

انتقال فناوري

آيا تاسيسات
استراتژيك مي-
باشد؟

زياد

چشم پوشي

كم

نرخ رشد كاربرد
تاسيسات در
آينده صنعت برق

خير

كم

توسعه درونزا

كم

انتقال فناوري

زياد

هزينه تحقيق و
توسعه نسبت به
انتقال فناوري

زياد

احتمال وقوع خرابي
كم
كلي در سازههاي
تاسيسات
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با توجه به مسیرهاي شكل  ،5-3روش اکتساب پیشنهادي با توجه به ويژگایهااي هار کادام از تاسیساات ،در
جدول  9-3آمده است:
جدول 9-3روش اكتساب پیشنهادي براي فناوريهاي ناحیه دوم

تاسیسات

استراتژيک بودن
تاسیسات

احتمال وقوع خرابی
کلی در سازههاي
تاسیسات

نرخ رشد کاربرد
در آينده

هزينه تحقیق و
توسعه نسبت به
انتقال فناوري

روش اکتساب
فناوري

خطوط فوق توزيع

زياد

زياد

کم

---

توسعه درونزا

پستهاي فوق توزيع

زياد

زياد

کم

---

توسعه درونزا

خطوط توزيع

کم

زياد

کم

کم

توسعه درونزا

پستهاي توزيع

کم

زياد

کم

کم

توسعه درونزا

نیروگاه بادي

کم

کم

زياد

کم

توسعه درونزا

پس از استخراج نتايج از الووريتم ،روش اکتساب فناوريهاي واقع در ناحیه دوم ماتريس جذابیت و توانمندي نیز
مشخص شد .نتايج نهايی مربوط به روش اکتساب فناوريها در جدول  10-3ارائه شده است.
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جدول  -10-3روش اكتساب پیشنهادي جهت بكارگیري فناوري پايش سالمت در تاسیسات صنعت برق

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

فناوري
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه برق آبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه هستهاي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بخاري
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه چرخه ترکیبی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه گازي
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در پستهاي انتقال
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در پستهاي فوق توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در خطوط توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در پستهاي توزيع
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه بادي
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه ديزلی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زبالهسوز
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه زمینگرمايی
فناوري پايش سالمت سازه در نیروگاه خورشیدي

ناحیه قرارگیري در ماتريس
جذابیت  -توانمندي
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

روش اکتساب پیشنهادي
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
چشمپوشی
چشمپوشی
چشمپوشی
چشمپوشی

 -5-3راهبردهاي تعیین شده براي توسعه فناوري پايش سالمت سازه در تأسیسات
صنعت برق
با توجه به نتايج حاصل از پرسشنامه و تحلیل ماتريس جذابیت -توانمندي ،راهبرد توسعه فناوري پايش سالمت
سازه در تأسیسات صنعت برق به شكل زير تعريف می گردد:
 -1دستیابی به دانش فنی پايش سالمت در نیروگاه برق آبی ،نیروگاه هستهاي ،نیروگاه بخاري ،نیروگاه چرخه
ترکیبی ،نیروگاه گازي ،خطوط انتقال ،پستهاي انتقال ،خطوط فوق توزيع ،پستهاي فوق توزيع ،خطاوط
توزيع ،پستهاي توزيع و نیروگاه بادي
شايان ذکر است که سازههاي موجود در نیروگاه هاي هستهاي خارج از حوزه اختیاار و مسائولیت وزارت نیارو و
همچنین سازه نیروگاه هاي برق آبی (سدها) نیز خارج از حوزه کاري بخش برق در وزارت نیرو مایباشاند .بار ايان

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي
كاهش آنها

60

فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول،ارديبهشت 1394

اساس و با توجه به نظر تیم فنی ،اين تأسیسات (نیروگاه هاي برق آبی و هسته اي) از چهارچوب ايان ساند حاذف
شده و به تبع آن راهبرد نهايی توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،به شكل زير تعريف میگردد:
 -1دستیابی به دانش فنی پايش سالمت در نیروگاه بخاري ،نیروگاه چرخه ترکیبای ،نیروگااه گاازي ،خطاوط
انتقال ،پستهاي انتقال ،خطوط فوق توزيع ،پستهاي فوق توزياع ،خطاوط توزياع ،پساتهااي توزياع و
نیروگاه بادي
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پیوست شماره :1
پرسشنامه چشمانداز سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق،
روشهاي پیشبینی بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي كاهش آنها
صاحب نظر ارجمند
احتراما ،به اطالع میرساند در راستاي تدوين سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهااي
پیشبینی بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي کاهش آنها ،چشمانداز مربوط به فناوري پاايش ساالمت در ساازههااي
صنعت برق در حال تدوين است .بر اين اساس از جنابعالی خواهشمند است ضمن مطالعه خالصاه گازارش تادوين
چشمانداز ،نظر خود را در مورد بیانیاه چشاماناداز در فارم
پیوست منعكس نمايید.

زمینه هاي(تمها) چشمانداز

نظر شما در تايید ،رد و يا ارتقاي عبارت

افزايش پايايی شبكه برق

کاهش هزينه نوهداري شبكه برق

در صورتی که زمینههاي ديوري را مد نظر داريد که در بیانیه چشمانداز مانعكس نشاده اسات ،در ايان بخاش
يادداشت بفرمايید.
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در اين قسمت ،اگر از نظر شما بیانیه چشمانداز آينده مطلوب براي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق را باه
طور کامل منعكس نمی کند ،آينده مطلوب مورد نظر خود را توصیف کنید.

لطفا بیانیه چشمانداز را مطالعه کرده و جدول ذيل را در مورد آن پرنمايید.
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برانویزاننده باشد.
حال و آينده را به هم پیوند دهد يعنی در عین
آنكه واقعگرايانه باشد ،با آرمانها نیز مطابقت
داشته باشد.
توجهبرانویز براي جلب توجه ذينفعان(و فعالین
اين حوزه) بوده و موجب ايجاد اطمینان میان
ايشان گردد
حس مالكیت و تعلق را در فعالین اين حوزه ايجاد
کند
ايجاد تداوم در برنامهريزي و اجرا کند.
فرصتهاي موجود را نشان داده ،راه بهرهجويی از
فرصتها را بنمايد.
کوتاه و به خاطر ماندنی باشد.

بسیارمطلوب

بلندپروازانه و منحصر به فرد باشد.

مطلوب

جامع ،تحولگرا ،آيندهنور و پويا باشد.

متوسط

تاحد ممكن کمیتپذير باشد.

ضعیف

قابل دستیابی در زمان مورد نظر ( 10سال)

بسیارضعیف

ويژگی
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نظر ويژه
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پیوست شماره :2
پرسشنامه اهداف سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق،
روشهاي پیشبینی بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي كاهش آنها
صاحبنظر ارجمند
احتراما ،به اطالع میرساند در راستاي تدوين سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهااي
پیشبینی بروز اشكاالت و ارائه راهكارهاي کاهش آنها ،اهداف مربوط به توسعه پايش سالمت در سازههاي صانعت
برق در حال تدوين است .بر اين اساس از جنابعالی خواهشمند است ضمن مطالعه خالصه گازارش تادوين اهاداف،
نظر خود را در مورد اهداف در فرم پیوست منعكس نمايید.
لطفا اهداف را مطالعه کرده و جدول ذيل را در مورد آن پرنمايید.
بسیارمطلوب

مطلوب

متوسط

ضعیف

بسیارضعیف

ويژگی

نظر ويژه

مشخص بودن
قابل اندازهگیري بودن
قابل دستیابی بودن
واقعگرايانه بودن
محدود به زمان بودن

در اين قسمت ،اگر از نظر شما اهداف مشخص شده ،اهداف توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق را به
طور کامل منعكس نمی کند ،اهداف مورد نظر خود را يادداشت بفرمايید.
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در اين قسمت ،اگر از نظر شما اهداف مشخص شده ،با اسناد باالدستی همراستا نمیباشد ،اهداف مورد نظر خود
را يادداشت بفرمايید.
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در اين قسمت ،اگر از نظر شما اهداف مشخص شده ،با چشمانداز توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق،
همراستا نمیباشد ،اهداف مورد نظر خود را يادداشت بفرمايید.
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پیوست شماره :3
پرسشنامه ارزيابی جذابیت و توانمندي بكارگیري فناوري پايش سالمت
سازه در تاسیسات صنعت برق

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی:

تحصیالت  /تخصص:

شماره تماس:

آدرس پست الكترونیک:
آيا مايلید اطالعات شخصی جنابعالی در بانک اطالعات متخصصین ذخیره گردد؟

بلی  خیر

تجربیات قبلی(در صورت امكان ،به صورت خالصه ضمیمه گردد)

مالحظات :
پرسشنامه حاضر به بررسی اهمیت سازههاي صنعت برق منظور بكارگیري سیستم پايش سالمت ساازه در آنهاا
می پردازد .اين پرسشنامه در دو سطح تحلیل ،تهیه شده است .در سطح اول که کالنتر میباشاد تأسیساات اصالی
بخشهاي تولید ،انتقال و توزيع مورد بررسی قرار گرفته و در سطح بعدي باا طارح پرساشهاايی ،میازان اهمیات
بكارگیري سیستم پايش در سازههاي تشكیل دهنده اين تأسیسات مورد بررسی قرار گرفته است.
نحوه پاسخوويی پرسشنامه به اين نحو اسات کاه در ساطرهاي جادول  4تماام تأسیساات صانعت بارق و در
سطرهاي جدول  5سازههاي تشكیل دهنده آنها آورده شده است .در ستونهاي ايان جاداول نیاز شاماره ساواالت
پرسشنامه درج شده است .خواهشمند است براي پاسخ به سواالت ،عدد مربوط به پاساخ هار ساوال را داخال خاناه
مربوطه در جداول  4و  5وارد نمايید .الزم به ذکر است سواالت  1تا ( 15جداول 1و  )2مربوط به بررسی جاذابیت و
توانمندي در بكارگیري پايش سالمت در تأسیسات اصلی صانعت بارق در کشاور باوده کاه جاواب ايان ساواالت
میبايست به ازاي هر تاسیس صنعت برق در جدول  4وارد شود .سواالت  16تا ( 20جدول  )3نیز مربوط به ارزيابی
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جذابیت در بكارگیري پايش سالمت در سازههاي تشكیل دهنده اين تأسیسات میباشاد .کاه جاواب ايان ساواالت
میبايست به ازاي هر سازه در جدول  5وارد شود.
لطفاً جهت تحلیل و ارزيابی دقیقتر نتايج پرسشنامه ،در جدول  ،4میزان سابقه کاري يا پژوهشی خود را در هار
يک از حوزهها ،در ستون مربوطه مشخص نمايید.
به منظور مقايسه بهتر و دقیقتر بین تأسیسات و سازههاي مختلف ،پیشنهاد میشود کاه پاساخنامه باه صاورت
ستونی پر شود.
در صورتی که فكر میکنید سؤال براي اين سازه مناسب نیست ،عدد ( ) 0را در خانه مربوطه قرار دهید.
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جدول  -1ارزيابی جذابیت در پیادهسازي پايش سالمت سازه در تأسیسات اصلی صنعت برق

سوال

رديف

میزان اثرگذاري قطع عملكرد اين تأسیسات در ايجاد اختالل در شبكه برق را چگونه ارزيابی میكنید؟
1

1

بسیار زياد

5

1

بسیار کم

0

آسیبهاي احتمالی به محیط زيست را در صورت وقوع خرابی كلی در اين تأسیسات چگونه ارزيابی میكنید؟
2

1

بسیار زياد

5

1

بسیار کم

0

اثرات منفی اجتماعی* در صورت قطع عملكرد اين تأسیسات را چگونه ارزيابی میكنید؟
3

1

بسیار زياد

5

1

بسیار کم

0

میزان اثرگذاري قطع عملكرد اين تأسیسات در ايجاد اختالل در امنیت ملی را چگونه ارزيابی میكنید
4

1

بسیار زياد

5

1

بسیار کم

0

خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطع عملكرد اين تأسیسات را چگونه ارزيابی میكنید؟
5

1

بسیار زياد

5

0

1

بسیار کم

هزينه دستیابی به دانش فنی و بومی سازي فناوري پايش سالمت سازه در اين تأسیسات را چگونه ارزياابی مای
6

كنید؟

1

بسیار کم

5

1

بسیار زياد

0

میزان فوريت دستیابی كشور ما به فناوري پايش سالمت در اين تأسیسات را چگونه ارزيابی می كنید؟
7

1

بسیار زياد

5

1

بسیار کم

0

پتانسیل وقوع خرابی كلی* *در سازههاي اين تأسیسات كه منجر به قطع عملكرد میشود را چگونه ارزيابی مای-
8

كنید؟

1

سابقه خرابی وجود دارد

0

5

1

سابقه خرابی وجود ندارد
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كاهش آنها

70

فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

رديف
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سوال
احتمال وقوع خرابی وجود دارد

*اثرات منفی اجتماعی :اثرات منفی اجتماعی شامل احساس عدم امنیت ،نارضايتی و افزايش ناهنجاريهاي اجتماعی و ...در صورت
قطع عملكرد در تاسیسات میباشد.
**خرابی كلی :از دست رفتن مقاومت يا پايداري کل سازه با بخشهاي عمدهاي از آن که منجر به قطع عملكرد مورد انتظار سازه
گردد( .نمونههايی از خرابی کلی :فروريزش ،واژگونی ،تغییر شكلهاي زياد و)...
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جدول  -2ارزيابی توانمندي در پیادهسازي پايش سالمت در تأسیسات اصلی صنعت برق در كشور

سوال

رديف

وضعیت تسلط بر دانش فنی پايش سالمت سازه در اين تأسیسات را در كشور چگونه ارزيابی میكنید؟

1

9
دانش فنی الزم در حد ايدهآل وجود دارد

5

0

1

دانش فنی موجود در مقايسه با سطح
مورد نیاز ناچیز و قابل چشمپوشی است

وضعیت زير ساختهاي نرم افزاري موجود در كشور براي بكارگیري پايش سالمت سازه در اين تأسیسات را چگونه
10

ارزيابی میكنید؟

نرم افزارهاي مورد نیاز در دسترس می باشند

1

5

0

1

نرم افزارهاي مورد نیاز موجود نیست

وضعیت زير ساختهاي سخت افزاري موجود در كشور براي بكارگیري پايش ساالمت ساازه در ايان تأسیساات را
چگونه ارزيابی میكنید؟ (تجهیزات ،امكانات و )...
11
سختافزار مورد نیاز
بطور کامل موجود است

1

5

سختافزار( تجهیزات ،ابزار و ) ...

1

مورد نیاز وجود ندارد

0

وضعیت نیروي انسانی متخصص و كارآمد (داراي دانش و تجربة كافی) براي بكارگیري پايش سالمت سازه در اين
تأسیسات را چگونه ارزيابی میكنید؟
12
نیروي انسانی متخصص و کارآمد

1

5

1

مورد نیاز در حد ايدهآل وجود دارد

نیروي انسانی متخصص و کارآمد
مورد نظر در کشور وجود ندارد

0

وضعیت منابع مالی قابل تخصیص براي توسعه فناوري پايش سالمت سازه در اين تاسیسات را چگونه ارزيابی می
13

كنید؟

1

منابع مالی قابل تخصیص مناسب است

0

5

1

منابع مالی قابل تخصیص بسیار کم است
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سوال

رديف

آيا قوانین و سیاست هاي مرتبط با بكارگیري پايش سالمت سازه در اين تأسیسات در كشور وجود دارد؟
 .1قوانین و سیاست هاي مرتبط تدوين و اجرايی شده است.
14

 .2قوانین و سیاست هاي مرتبط تدوين شده است اما اجرايی نشده است.
 .3قوانین و سیاست هاي مرتبط در حال تدوين است.
 .4قوانین و سیاست هاي مرتبط وجود ندارد.
وضعیت آمادگی و هماهنگی دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط را براي توسعه فناوري پايش سالمت ساازه در ايان

15

تاسیسات چگونه ارزيابی می كنید؟

1

آمادگی و هماهنوی بسیار باالي دستواهها و سازمانها

5

1

آمادگی و هماهنوی پايین دستواهها و سازمانها

0

جدول  -3ارزيابی جذابیت در پیادهسازي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

سوال

رديف

وقوع آسیب موضعی* در اين سازه را چگونه ارزيابی میكنید؟

1

16
سابقه آسیب موضعی وجود دارد

0

5

1

سابقه آسیب موضعی وجود ندارد

احتمال وقوع آسیب موضعی وجود دارد

وقوع خرابی كلی ** در اين سازه را چگونه ارزيابی میكنید؟

1

17
سابقه خرابی کلی وجود دارد

0

5

1

سابقه خرابی کلی وجود ندارد

احتمال وقوع خرابی کلی وجود دارد

مدت زمان الزم براي تعمیر اين سازه را در صورت وقوع خرابی كلی در آن چگونه ارزيابی میكنید؟
18

1
0

5

1
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سوال

رديف

بسیار کم

بسیار زياد

هزينه الزم براي تعمیر اين سازه را در صورت وقوع خرابی كلی در آن چگونه ارزيابی میكنید؟
19

1
بسیار زياد

5

1

بسیار کم

0

در صورت وقوع خرابی كلی در اين سازه احتمال از كارافتادگی ساير تجهیزات را چگونه ارزيابی میكنید؟
20

1
بسیار زياد

5

0

1

بسیار کم

* آسیب موضعی :هر نوع تغییر ايجاد شده در ويژگیهاي مصالح ،هندسه و پیوستوی در اجزاي سازه که در صورت رشد و گسترش
به مرور زمان ،منجر به خرابی کلی سازه شود .آسیبهاي موضعی لزوماً باعث قطع عملكرد مورد انتظار سازه نمیشوند.

** خرابی كلی :از دست رفتن مقاومت يا پايداري کل سازه با بخشهاي عمدهاي از آن که منجر به قطع عملكرد مورد انتظار سازه
گردد( .نمونههايی از خرابی کلی :فروريزش ،واژگونی ،تغییر شكلهاي زياد و)...

كاركرد اصلی سیستم پايش سالمت سازه ) ،(SHMجستجو ،كشف و آشكارسازي آسیبهاي موضعی با هدف
جلوگیري از وقوع خرابی كلی ناشی از گسترش آنها در سازه میباشد.
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1

نیروگاه بخاري

2

نیروگاه گازي

3

نیروگاه چرخه
ترکیبی

4

نیروگاه ديزلی

تولید
5

نیروگاه برق آبی

6

نیروگاه هستهاي

7

نیروگاه بادي

8

نیروگاه
خورشیدي

سواالت ارزيابی جذابیت

موردنظر (سال)
5-7

1-4

0

1

2

3

4

5

6

سواالت ارزيابی توانمندي
7

8

9
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13
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11
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پستهاي انتقال
انتقال
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خطوط فوق
توزيع
پستهاي فوق
توزيع
خطوط توزيع

15

توزيع
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پستهاي توزيع
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سازه برج خنک کننده

2

سازه نوهدارنده دودکش

3

سازه نوهدارنده بويلر و کوره
سازه يا فونداسیون نوهدارنده تجهیزات
اصلی
(توربین ،ژنراتور و )...
سیستم لولهها (پايپینگ) و اتصاالت
آنها

4

5

مخازن ذخیره سوخت

6
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8
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فونداسیون توربین بادي
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17
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دکلها و فونداسیون انتقال برق
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مقرهها
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هاديهاي انتقال
گالريهاي بتنی و منهولها در خطوط

18

انتقال

19

انتقال زمینی
گنتري پستها
سازه و فونداسیون نوهدارنده تجهیزات

20

پستها
اجزاي غیرسازهاي پستها (مقره،

21

بوشینگ و)...
سازههاي ساختمانی پستها

22

(ساختمان کنترل و )...
پايههاي توزيع برق

23
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توزيع
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19
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 -1مقدمه
در مرحله چهارم طرح «سند راهبردي پايش سالمت در سازه هاي صنعت برق ،روشهاي پيش بيني بروز اشكاالت و ارائ ه
راهكارهاي كاهش آنها» ،سياست ها و اقدامات مورد نياز براي تحقق چشم انداز ،اهداف و راهبرده ا مش ص م يگ ردد .اي ن
سياست ها و اقدامات براي رفع مشكالت موجود در ابعاد توس عه و انتش ار دان ش ،ت مين من ابع م الي ،انس اني و توهي زات و
جهتدهي به سيستم در حوزه توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق تعيين ميشود .ورودي الزم ب راي تعي ين
سياستها و اقدامات غيرفني ،چالشها و مشكالت موجود در هر يك از اين ابعاد است كه با كم ك كارشناس ان و خبرگ ان در
حوزه پايش سالمت است راج ميشود .به عالوه در كاركرد توسعه دانش ،اقدامات فنّّي نيز ارائه خواهن د ش د ك ه ورودي آنه ا
راهبردهاي ارائه شده در گزارش مرحله سوم ميباشد.
ساختار اين گزارش به اين صورت اس ت در ب ش اول درب اره مب اني نظ ري ت دوين سياس ته ا و اق دامات در ادبي ات
سياستگذاري فناوري صحبت ميشود .سپس فرآيند تدوين سياستها و اقدامات سند راهبردي پايش س المت در س ازه ه اي
صنعت برق مورد بحث قرار ميگيرد .در نهايت ،سياست ها و اقدامات تدوين شده براي رفع مشكالت توسعه پايش س المت در
سازه هاي صنعت برق ارائه خواهد شد.

 -2چارچوب نظري تدوين سياستها و اقدامات سند راهبردي پايش سالمت در سااه هااي
صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروه اشكاالت و ارائه راهكارهاي كاهش آنها
مبناي تدوين اين سياستها و اقدامات در اين سند نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعريف كارلسون و استانكيويكز
نظام فناورانه عبارت است از «شبكهاي پويا از عامالن 1كه در يك ناحيهي اقتصادي/صنعتي تحت زيرساختهاي نهادي خاص
با يكديگر در تعامل بوده و در توليد ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهيم هستند»
نقطه آغاز تحليل يك نظام فناورانه نوآوري بر يك منطقه جغرافيايي يا ب ش صنعتي متمركز نيست ،بلكه بر يك تكنولوژي
يا يك زمينه فناورانه متمركز است .هدف بيشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحليل و ارزيابي توسعه يك نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتيبان (يا م رب) آن است .از اين منظر ،ميتوان به اين رويكرد بهعن وان ي ك گون هي
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خردنگر 2از مفهوم نظامهاي ب شي نوآوري نگريست .رويكرد نظام نوآوري فناورانه داراي مش صهه اي عم ومي رويكرده اي
نظام نوآوري است .با اين وجود ،دو مش صه ،اين رويكرد را از رويكردهاي ديگر متمايز ميسازد .اوّلين مش صه ،ت كيد رويكرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگي اقتصادي ،توانايي توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد كسب و كار بهعن وان جنب هاي
مهم از نوآوري فناورانه ميباشد .اين رويكرد بر كافي نبودن تحريك جريانهاي دانش براي وقوع تغييرات فناوران ه و عملك رد
اقتصادي ت كيد ميكند .تحريك جريانهاي دانش براي تحريك فعّاالنه دانشهاي موجود بهمنظور ايواد فرص ته اي جدي د
كسب و كار ،الزم است .اين جنبه رويكرد نظام نوآوري فناورانه بر اهميت اش اص بهعنوان منابع نوآوري ت كيد م يكن د .اي ن
موضوع توسط رويكردهاي كلنگر 3نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است .تمركز بر فعّاليتهاي كارآفرينانه ،مكمّل ت كي د ب ر
جريآنهاي دانش است .مش صه دوّم متمايز كننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويكردهاي ديگر ،تمركز زياد آن
بر پويايي سيستم است .تمركز بر اقدام كارآفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظ ام فناوران ه ن وآوري را تش ويق ب ه نگريس تن ب ه آن
بهعنوان چيزي كرده است كه در طول زمان ايواد ميگردد.

 -1-2كاركردها در نظام نوآوري فناورانه
هدف هر نظام نوآوري از جمله نظام نوآوري فناورانه ،تحقق اهداف فرآيند نوآوري است .اين اهداف ش امل خل ق ،انتش ار و
بهرهبرداري از فناوري است كه در قالب توسعهي فناورانه ،بهظهور ميرسد .حال دستههاي م تلف فعّاليتهايي كه بر توسعهي
فناوري اثر ميگذارند ،كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه ن ام م ي گيرن د .كاركرده ا ،فراين دهايي هس تند ك ه وج ود آنه ا در
شكلگيري يك نظام نوآوري فناورانه ضروري است .هريك از اين كاركردها ،ميتواند از طريق فعّاليته اي گون اگون محق ق
شوند .در راستاي شكلگيري نظام نوآوري فناورانه براي يك فناوري 7 ،كاركرد گون اگون باي د محق ق گ ردد .از طرف ي ،اي ن
كاركردها بر يكديگر اثرگذار هستند و ميتوانند منور به تقويت و يا تضعيف يكديگر شوند .بنابراين ،در ادامه به معرفي كاركردها
و چگونگي اثرگذاري آنها بر يكديگر پرداخته خواهد شد.

- Agents

1

- Micro oriented
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- Macro oriented

3

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :4تدوين برنامه ،سياستها و اقدامات

3
ويرايش اول،مهر 1394

اولين بار جانسون در سال  2001شش كاركرد را پيشنهاد نمود .در سال  2007هكرت اين  6كاركرد را به صورت عملي اتي
تست كرد و در نهايت  7كاركرد زير را پيشنهاد نمود
كار آفريني
توسعه دانش
انتشار دانش
جهتدهي به سيستم
شكلدهي به بازار
بسيج (ت مين و تسهيل) منابع
مقبوليتب شي (مشروعيتب شي)
در سال  2008برگك نيز  7ك اركرد را با تغييراتي بسيار كوچك نسبت به كاركردهاي معرفي شده توس ط هك رت پيش نهاد
نمود كه در ادامه به توضيح آن پرداخته ميشود].[3
فعاليتهاي كارآفريني
كارآفرينان از بازيگران كليدي در نظام هاي نوآوري بهشمار ميروند .فعاليتهاي كارآفريني را نيز م يت وان در قال ب
يكي از فرآيندهاي اصلي نظام نوآوري جاي داد .فعاليت كارآفريني عبارت است از تبديل دانش فني موجود به كسب و
كارهاي جديد .اين كار از طريق انوام پروژههاي اجرايي صورت م يگي رد .بن ابراين ،از الزم هه اي انو ام فعالي ت
كارآفريني ،وجود دانش فني است .نكته قابل بيان آن است كه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در ب ش خصوصي يا
عمومي و يا بازيگران دولتي ،دانشگاهي و يا صنعتي) كه به انوام فعاليت هاي كارآفريني مب ادرت ورزد ،در آن مقط ع
خاص ،بهعنوان كارآفرين شناخته ميشود .بنابراين ،در برخي موارد ،حتي دولتها نيز م يتوانن د در نق ش ك ارآفرين
ظاهر شوند.
بهطور كلي ميتوان دو زيركاركرد را براي فعّاليتهاي ك ارآفريني متص ور ش دی ايو اد فرص ته اي ك اري جدي د و
شناساندن فرصت هاي كاري جديد .در ايواد فرصت هاي كاري جديد ،كسب سود بهطور مس تقيم م ورد ه دف ق رار
ميگيرد .درحاليكه ،در شناساندن فرصتهاي كاري جديد ،ايواد مشروعيت براي آن محصول يا خدمت (و در سطحي

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها

4

فاز  :4تدوين برنامه ،سياستها و اقدامات

ويرايش اول،مهر 1394

باالتر براي تكنولوژي) هدف اصلي فعاليت است .در اين حالت ،با ايواد مشروعيت براي محصول يا خدمت ارائه شده،
زمينهاي براي كسب سود فراهم ميشود.
ميتوان گفت كه فعاليت هاي كارآفريني شامل تالشهايي است كه بطور مس تقيم ب ه تو اريس ازي محص والت و
خدمات ارائه شده بر پايهي دانش فني موجود مي پردازند .درحقيقت ،اين فعاليت است كه يك نظام نوآوري را از ي ك
نظام تحقيقات متمايز ميكند .الزم به ذكر است كه انوام فعاليتهاي ك ارآفريني م يتوان د منو ر ب ه ش كلگي ري
دانشهاي جديد از تكنولوژي موجود گردد .بنابراين ،توسعه دانش از يك سو الزمه انوام فعاليتهاي كارآفرينانه است
و از سوي ديگر ،فعاليتهاي كارآفرينانه با افزايش دانش فني مرتبط با تكنولوژي همراه است.
در ادبيات مديريت فناوري ،نمونههايي از فعاليتهاي مربوط به اين كاركرد برشمرده شدهاند .مانند
سرمايهگذاريهاي خطرپذير صورتپذيرفته (پروژههاي انوام شده) در تواريسازي تكنولوژي
ورود شركتهاي نوآور در عرصهي تواريسازي تكنولوژي
ت سيس شركتهاي نوپا
ورود شركتهاي موجود در حوزههاي ديگر به حوزه تكنولوژي
ارائهي محصوالت و خدمات جديد در زمينهي تكنولوژي
فعاليتهاي انوام شده با هدف نمايش و توجيهپذير ساختن تكنولوژي
برگزاري نمايشگاه تكنولوژي
خلق و توسعه دانش
كاركرد خلق و توسعه دانش ،دربرگيرنده تمامي فعاليتهايي است كه ميتوانند در فرايند يادگيري 1قرار گيرند .بديهي
است كه اين كاركرد در قلب فر آيند نوآوري و درنتيوه در قلب يك نظ ام ن وآوري ج اي دارد .بن ابراين ،تحق ق اي ن
كاركرد پيشنياز توسعه نظام نوآوري فناورانه تلق ي م يگ ردد و ج زک كاركرده ايي اس ت ك ه م يبايس ت پ يش از
كاركردهاي ديگر محقق گردد .اين يادگيري در رابطه با موضوعات م تلف مانند دانش فني تكنولوژي نوظهور ،بازار،

 -1برخی از محققان این کارکرد را کارکرد یادگیری نام نهادهاند.
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شبكهها و مصرفكنندگان صادق است .با اين وجود ،ت كيد بيشتري در رابطه با يادگيري دانش فني تكنولوژي نوظهور
وجود دارد .از اين منظر (دانش فني مورد تمركز) ميتوان كاركرد خلق دانش را به دو دسته تقسيم كرد خل ق دان ش
فني و خلق دانش غيرفني (مديريتي).
فرايند يادگيري ،به اقسام گوناگوني ميتواند واقع شود .از مهمت رين ان واع ي ادگيري ر داده در راس تاي تحق ق اي ن
كاركرد ،يادگيري در حين جستوو( 1يادگيري كتاب انهاي) ،يادگيري در حين انوام كار ،2يادگيري در ح ين تعام ل 3و
يادگيري در حين استفاده 4ميباشد .البته ،ميب ايست به اين موضوع توجه داشت كه يادگيري در حين تعامل ،درصورت
وقوع ،به صورت اشكال م تلف در قالب اين كاركرد قرار مي گيرد .از جمله تعامل موج ود ب ين ب ازيگران موج ود در
سيستم در حالتي كه هيچ يك از آنان دانش مورد نظر را ندارد (همگي آنها براي رسيدن به يك دان ش مش ترک ب ا
يكديگر تعامل دارند و بين آن ها جريان دانشي قابل توجهي وجود ندارد) و تعام ل موج ود ب ين ب ازيگران موج ود در
سيستم با بازيگران خارج از سيستم كه دانش از بازيگر خارجي به بازيگر داخلي جريان مييابد.
ميتوان براي دانش موجود در سيستم ،سطوح م تلفي را متصور شد .اين سطوح عبارتن د از س طح بنگ اه ،ص نعت و
جامعه .دانش موجود در سطح بنگاه عبارتست از دانشي كه م تص بنگاهها بوده و براي دستيابي به آن م يبايس ت
آن را درون بنگاه ها جستوو كرد .اين دانش (كه سهم بيشتر آن متعلق به دانش فني است) در رابطه با محص والت و
فرآيند توليد آنها در حيطه ت صصي بنگاهها است و معموالً بنگاهها حاضر به تسهيم آن با ساير بنگاهها نم يش وند.
دانش موجود در سطح صنعت (كه سهم بيشتر آن متعلق به دانش غيرفني است) متعل ق ب ه بنگ اه خاص ي نيس ت و
حاصل از پارادايم موجود در سطح صنعت ميباشد .براي دستيابي به دانش موجود در سطح يك صنعت ميبايست وارد
صنعت مورد نظر شد .دانش موجود در سطح جامعه نيز همچون دانش موجود در سطح صنعت متعلق به موموعهاي از

- Learning by searching
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بازيگران موجود در آن جامعه است .براي اكتساب اين نوع از دانش نيز ميبايست وارد جامعه مورد نظر شد .از طري ق
ارزيابي شاخصها و رخدادهاي زير ميتوان ميزان برآورده شدن كاركرد خلق و توسعه دانش را بررسي كرد
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمينه فناوري
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بينالمللي در زمينه فناوري
تعداد و اندازه نهادهاي تحقيقاتي ( )R&Dفعال در زمينه فناوري
تعداد و اندازه مطالعات علمي و فني صورت گرفته درباره فناوري
تعداد تستهاي آزمايشگاهي انوام شده بر روي فناوري
تعداد انوام آزمايش و پيادهسازي فناوري در ناحيهاي از محيط بهجاي محدوده گستردهتر (پايلوت)1
تعداد توسعه و ايواد نمونههاي آزمايشي و اوليه از فناوري (پروتوتايپ)2
انتشار دانش
كاركرد انتشار دانش دربرگيرنده موموعهاي از فعاليتها با هدف تسهيم 3و به اشتراکگذاري 4دانش 5و اطالع ات در
ميان بازيگران م تلف موجود در سيستم است .يك عامل ساختاري ضروري براي تحقق انتشار دانش ،ش بكه اس ت.
يكي از ويژگيهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبكه در ساختار آن است .مهمترين نقشي كه يك شبكه قادر به
برآوردن آن است ،فراهم آوري بستري براي ايواد جريان دانش و اطالعات در بين بازيگران موجود در سيستم اس ت.
دو نوع از شبكهها را ميتوان متصور بود شبكههاي نرم و شبكههاي س ت .در شبكههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در
منبع دانشي (بازيگر برخوردار از دانش) ،به طور كامل به بازيگر خواهان دانش منتقل نميشود .نمونههايي از اين ن وع
از شبكه عبارتند از كنفرانسها ،همايشها ،كارگاهها و پايگاههاي اطالعاتي مشترک بين بازيگران موجود در نظ ام .از

- Pilot
Prototype

1

2-

3 -

- Dissemination
- Sharing

4

 -5همان طور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانشش نیشق بابشل یق شی بشه انتششار
دانش فنی و انتشار دانش غیرفنی میباشد.
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اين پس ،اين نوع از انتشار دانش ،تسهيم دانش ناميده ميشود .در شبكههاي س ت ،دانش موجود در منب ع دانش ي،
توسط بازيگر خواهان آن دريافت ميشود .نمونههايي از اين نوع شبكهها عبارتند از اتحادهاي استراتژيك ،هابه اي
تكنولوژي و سرمايهگذاريهاي مشترک .1اين نوع از انتشار دانش ،به اشتراکگذاري دانش ناميده ميشود .نمونهاي از
رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق اين كاركرد عبارتند از
تعداد فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته ميان واحدهاي م تلف (با هدف تسهيم
دانش)
ميزان جابوايي نيروهاي تحصيلكرده دانشگاهي با محوريت فناوري
كنفرانسها ،كارگاههاي آموزشي ،پيمانها و توافقنامههاي ب ين ب ازيگران و س رمايهگ ذاريه اي مش ترک
صورت پذيرفته با موضوع فناوري
تعداد و اندازه شبكههاي متشكل از بازيگران موجود در نظام فناورانه
جهتدهي به سيستم
كاركرد جهتدهي به سيستم متشكل از فعاليتهايي است كه به گزينش و محدود كردن گزينههاي موجود در رابط ه
با فناوري ،كاربرد آنها و بازارشان در سطوح م تلف ميپردازد .اين س طوح عبارتن د از س طح فراسيس تم 2و س طوح
كالن 3و خرد سيستم .4اين فعاليتها بهمنظور همگرا س اختن ت الشه اي انو ام گرفت ه در توس عه فن اوري انو ام
ميشوند .ميتوان اين فرآيند گزينشي را دربرگيرنده شناسايي فرصتهاي موجود در نظ ام ن وآوري فناوران ه دانس ت.
براي توضيح بيشتر ميتوان گفت كه به علت وجود محدوديت در منابع در دسترس ،از ميان گزينههاي م تلف موجود
بايد دست به انت اب زد و بر روي تعدادي از آنها تمركز نمود .بدون انوام اين مرحله ،ني از و انتظ ارات ب ازيگران از

- Joint venture

1

 -2منظور از فراسی ت  ،سی تمی است که سی ت مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسی ت با نشام  Landscapeیشاد
میشود.
 -3سطوح کالن سی ت مشتمل بر سطوحی است که ن بتاً در طول زمان پایدار ه تند و با یوسعهی یکنولوژی یغییرات اندکی در
آنها حاصل میشود .این سطوح را  Regimeمینامند.
 -4این مجموعه از سطوح متأثر از یغییرات فراوانی ه تند و به شدت متالط میباشند .در ادبیات این سطوح را Nicheمینامند.
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روند توسعه ناشناخته باقي مانده و منابع در دامنه وسيعي از گزينههاي ك اربردي و فناوران ه پراكن ده ش ده و ب هه در
ميرود .درنتيوه ،تعداد قابل توجهي از گزينههاي توسعه با وج ود ت ص يص منب ع ،ن اموفق ب اقي م يمانن د .ب راي
جلوگيري از وقوع اين رخداد ،كاركرد جهت دهي به سيس تم در رون د توس عه فناوران ه تعري ف م يگ ردد .م يت وان
فعاليتهاي انوام شدهي مربوط به اين كاركرد را به سه دسته تقسيم كرد تنظيمي ،1شناختي 2و هنواري .3درحقيقت،
فعاليتهاي ر داده در اين كاركرد منور به ايواد ،تغيير و يا از ميان برداشتن نهادهاي موجود در سيستم ميشود .براي
توضيح بيشتر ميتوان گفت كه برخي از رخدادها ميتوانند انتظارات را نسبت به برخي گزين هه اي پ يشرو اف زايش
دهند (شناختي) .براي مثال ،عملكرد خوب يك گزينه فناوري منور به افزايش انتظ ارات از آن گزين ه م يگ ردد .ب ا
افزايش انتظارات نسبت به آن گزينه ،اولويت آن گزين ه در اذه ان ب االتر م يرود .اي ن رخ داد ب همعن اي تغيي ر در
شناخت هاي پيشين و ايواد شناخت جديد نسبت به گزينه هاي موجود است .برخي ديگر از رخدادها ميتوانند منور به
تغيير در هنوارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع يك رخداد طبيعي ممكن است منور به افزايش ارزش انواع خاصي
از فناوريهاي توليد انرژي (مانند انرژيهاي توديدپذير) گردد .با افزايش ارزش اي ن ن وع از تكنول وژيه ا ،پ ارادايم
جديدي در نظام موجود شكل مي گيرد .در پارادايم جديد ،هنوارهاي جدي دي مط رح م يش وند (گون هي هنو اري
جهتدهي به سيستم) .ممكن است درنتيوه ي وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختها و هنواره اي سيس تم ،ق وانين،
مقررات ،استانداردها ،توافقنامه ها و بطور كلي ،تصميمات جديدي (تنظيمي) ات اذ گردند .ات اذ اي ن تص ميمات ني ز
ميتوانند منور به هدايت سيستم بهسوي گزينههاي خاص شود.
نمونههاي از رخدادهاي مربوط به اين كاركرد در ادامه آورده شدهاند
وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه فناوري و يا موارد ديگر كه بر فناوري اثرگذارند
شفافسازي تقاضاي كاربران اصلي
رشد فناوري در كشورهاي ديگر

- Regulative

1

- Cognitive

2

- Normative

3
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شكلگيري انتظاراتي دربارهي آيندهي فناوري
هدفگذاريهاي انوام شده در سياستگذاريهاي فناوري
قانونگذاري در رابطه با تكنولوژي
تدوين استانداردها
شكلدهي به بازار
موموعهاي از فعاليتها با هدف رقابتپذير ساختن فناوري نسبت به فناوريهاي موجود در بازار ،در طول تحقق اي ن
كاركرد قرار مي گيرند .نبايد انتظار داشت كه تكنولوژيهاي جديد توانايي رقابت با تكنول وژيه اي موج ود را داش ته
باشند .بنابراين ،نياز است تا با هدف حمايت از نوآوري ،شرايطي قابل رقابت در بازار براي تكنولوژي نوين پدي د آورد.
در واقع ميبايست با انوام موموعهاي از فعاليتها ،براي رقابت تكنولوژي جديد با ساير تكنولوژيها ،محيطي كنترل
شده پديد آورد .نوع فعاليتها و هدف ميانمدت آنها در طول دوره تكامل تكنولوژي متغير است .ب هبي ان ديگ ر ،ب ا
توسعه تكنولوژي و افزايش قابليتهاي آن ،نوع فعاليتهاي مربوط به تكنولوژي و هدف آنها براي توسعه استفاده در
بازار نسبت به ديگر تكنولوژيها تغيير ميكند.
درحقيقت ،يك تكنولوژي در مسير رشد و توسعه خود نيازمند دستيابي به قابليتهايي است كه به واسطه آنها بتوان د
در بازار نفوذ كرده و بهسوي بلوغ خود حركت نمايد .شكلگيري بازار هر تكنولوژي با پيدايش سه قابليت همراه خواهد
بود .قابليتهاي فني ،1قابليتهاي اقتصادي 2و قابليتهاي بازار(3ش كل  .)1-2ب هعب ارت ديگ ر ،ش كلگي ري ب ازار
تكنولوژي در قالب دستيابي به اين سه قابليت تولي پيدا مينمايد .با دستيابي به ه ر قابلي ت ،توان اييه ايي از ابع اد
گوناگون در تكنولوژي ايواد ميگردد و زمينه را براي نفوذ تكنولوژي در بازار آماده ميكند .در اين جا مناسب است تا
منظور از هر دسته از قابليتها كه پيشنيازي براي ورود تكنولوژي به بازار است روشن گردد

- Technological Potential

1

- Economical Potential

2

- Market Potential

3
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قابليتهاي فني اشاره به قابليتهايي داشته كه يك تكنولوژي با دارا بودن آنها ميتوان د از لح ا فناوران ه ،ممك ن
تلقي شود .به عبارت ديگر ،زماني كه يك تكنولوژي از قابليت فني برخوردار باشد ،دسترسي به زيرتكنولوژيهاي الزم
براي توليد آن ممكن بوده ،مواد اوليه و توهيزات مكمل موردنياز موجود ميباشد ،دانش كافي براي انتقال تكنول وژي
در اختيار است ،كليه اجزاي فني آن با يكديگر سازگاري داشته (هماهنگي ميان اجزا) ،تكنولوژي به خروجي قابل قبول
خود دست يافته (تكنولوژي درست عمل ميكند) و درنهايت تكنولوژي از قابليت اطمينان 1بااليي برخوردار ميباش د.
بنابراين ،با دارا بودن اين قابليت درمورد يك تكنولوژي مفروض،ميتوان از پشتيباني كامل فناورانه در آن تكنول وژي
اطمينان حاصل نموده و دستيابي به تكنولوژي را چه از بعد توليدي و چه از بعد انتقال تكنولوژي ممكن دانست.
قابليت اقتصادي به قابليت هايي اشاره دارد كه تكنولوژي با دارا بودن آنها از لحا اقتصادي بهصرفه تلقي ميگ ردد.
اگر يك تكنولوژي از قابليتهاي اقتصادي برخوردار باشد ،تحليل هزينه-فايده 2در مورد آن تكنولوژي نتيوهاي مثبت
(چيرگي فايده بر هزينه) بههمراه داشته ،هزينههاي توليد ،مونتاژ و يا انتقال آن بهصرفه بوده ،خروج ي تولي د ش ده از
تكنولوژي داراي ارزش باال بوده و در موموع ،ورود به بازار اين تكنولوژي پربازده تلقي ميگردد .بهطور قطع ،زم اني
يك تكنولوژي قادر به دستيابي به اين قابليت خواهد بود كه از قابليتهاي فني برخوردار شده باشد .بهعب ارت ديگ ر،
دستيابي به قابليتهاي فني ،پيشنياز دستيابي به قابليتهاي اقتصادي است.
قابليت بازار در يك تكنولوژي به اين معني خواهد بود كه عالوه بر دارا بودن قابليتهاي فني و اقتصادي ،تكنولوژي،
توانايي رقابت با ساير گزينه هاي موجود در بازار را داشته ،با تمايالت مصرفكنندگان سازگار ب وده و در نهاي ت ق ادر
خواهد بود در كنار امكانپذيري فني و اقتصادي ،در بازار با موفقيت توسعه پيدا كند .زماني كه يك تكنولوژي بتواند به
اين قابليت دست پيدا كند ،تمام شرايط براي ورود به بازار در آن مهيا شده و از اين پس با اين تكنول وژي ب هص ورت
يك محصول تواري برخورد ميشود.

- Reliability

1

- Cost Benefit Analysis

2
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شكل -1-2نمايش مسير توسعه باهار تكنولوژي

كاركرد شكل دهي به بازار ،شامل فعاليتهايي (مانند حمايت مالي از مصرف تكنولوژي و يا سياستهاي مالياتي براي
تكنولوژي هاي رقيب) است كه منور به ايواد تقاضا براي تكنولوژي در راستاي حمايت از آن ميگردد .تف اوت مي ان
اين كاركرد و كاركرد جهت دهي به سيس تم در آن اس ت ك ه ،در اي ن ك اركرد ،گ زينش نه ايي توس ط موري ان و
مصرفكنندگان تكنولوژي انوام ميشودی درحاليكه در كاركرد جهت ده ي ب ه سيس تم ،موري ان نقش ي در فرآين د
گزينش ايفا نميكنند .بنابراين ،ميتوان كاركرد شكلگيري بازار را حالت خاصي از ك اركرد جه تده ي ب ه سيس تم
دانست .با استفاده از شاخصها و شناسايي فعاليتهاي م تلف ،ميتوان ميزان تحقق اين كاركرد را سنويد .نمونهاي
از اين اقالم در ادامه آورده شده است
شناسايي مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
شفافسازي پتانسيل بازار
تعداد و تنوع كاربران موجود براي تكنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظيم شده براي شكلدهي به بازار
ميزان عدم قطعيت موجود در برابر توليدكنندگان و يا سرمايهگذاران
هزينههاي مصرف تكنولوژي
ت مين منابع
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موموعهاي از فعاليتهاي مربوط به ت مين و هماهنگي وروديهاي الزم براي توسعه نظام نوآوري در راستاي تحق ق
كاركرد ت مين منابع قرار ميگيرند .دسترسي به منابع مورد نياز ،يكي از ضروريترين نيازهاي توسعه نظامهاي نوآوري
فناورانه است .فعّاليتهايي كه در اين كاركرد صورت ميپذيرد ،بيشتر از جنس سرمايهگذاريهايي است كه در فرآين د
توسعه انوام ميشوند .همچنين ،گسترش زيرساخت هاي عمومي مورد نياز پيشرفت تكنول وژي ،مانن د سيس تمه اي
آموزشي و تسهيالت تحقيق و توسعه نيز در زمره اين كاركرد قرار ميگيرد .درصورت عدم وجود منابع مالي و ابزارهاي
مورد نياز و نيز بازيگراني با توانايي و قابليت هاي متمايز ،يك تكنولوژي نوظهور ب ه ه يچ وج ه م ورد اس تقبال ق رار
ن واهد گرفت .بنابراين ،اين كاركرد داراي اهميت فراواني در روند توسعه ميباشد .بن ابراين ،نگاش ت ك اركرد بس يج
منابع در چهار بعد م تلف امكانپذير است
منابع انساني ت مين و هماهنگسازي افراد علمي يا فني موردنياز براي توسعه تكنولوژي
منابع مالي ت مين و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات موردنياز براي توسعه تكنولوژي
منابع مصرفي ت مين و هماهنگسازي مواد (و در پارهاي اوقات ،قطعات) موردنياز براي توسعه تكنولوژي
منابع مكمل ت مين و هماهنگسازي زيرساخت ها ،محصوالت و يا خدمات مكم ل 1موردني از ب راي توس عه
تكنولوژي
اين كاركرد ميتواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگر ديگري كه در روند توسعه فن اوري مش غول اس ت ،ب رآورده
گردد .هرچه سطح بلوغ تكنولوژي نوظهور بيشتر شود ،انتظار ميرود سهم ب ش خصوصي در ت مين منابع م ورد ني از
بيشتر گردد .نمونهاي از رخدادهايي كه ميتواند منور به تحقق اين كاركرد شود ،در ادامه آورده شده است
كمكهاي بالعوض دولتي (يارانه)
سرمايهگذاريهاي ب ش دولتي و خصوصي در گسترش فناوري
توسعه زيرساختهاي مورد نياز تكنولوژي و محصوالت و خدمات مكمل
ت مين مواد اوليه مورد نياز براي توسعه تكنولوژي از خارج از كشور

 -1منظور از اين اقالم ،مكملهايي است كه م تص نظام نوآوري مورد نظر نيستند و به راحتي ميتوان آنها را از نظامهاي ديگر ت مين كرد.
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دردسترس بودن نيروي انساني فني در رابطه با تكنولوژي موردنظر
مشروعيت ب شي
آن دسته از فعاليتهايي كه به دنبال ايواد مقبوليت اجتماعي براي تكنولوژي جديد هستند و ميتوانند منور به تغيي ر
نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن آن ها با نيازهاي بازيگران موجود در نظام م ورد نظ ر گردن د را م يت وان
محققكننده اين كاركرد دانست .براي توضيح بيشتر ،ميتوان گفت كه ظهور يك تكنولوژي جديد ،اغلب با م الف ت
بازيگراني كه داراي منافع در تكنولوژيهاي كنوني هستند ،همراه ميشود .بنابراين ،نياز است تا ب ازيگران تكنول وژي
جديد ،بر ل تي 1موجود غلبه نمايند .اين كاركرد ،در توسعه تكنولوژيها مانند يك كاتاليزگر عمل ميكند و به فراين د
توسعه نظام نوآوري سرعت ميب شد .اين امر ،از طريق تشويق قانونگ ذاران و سياس تگ ذاران ،ب ه ايو اد آراي ش
جديدي از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري فناورانه منور ميشود .كاركرد مشروعيتب شي و حمايت از سوي
نهادهاي پشتيبان ،شامل البيهاي سياسي و رايزني هايي است كه بين گروه ذينفعان تكنولوژي صورت ميپذيرد .لذا،
شبكه ها و تعامالت ،نقشي مهم را در تحقق اين كاركرد ايفا ميكنند .اين كاركرد از اهمي ت ب االيي در توس عه نظ ام
نوآوري برخوردار استی چراكه معموالً در بدو توسعه يك نظام نوآوري ،بازيگران موجود در آن بهآساني دست به ايواد
شبكهاي ميان خود نمي زنند .از اين رو ،در ارتباط با تكنولوژي مطلوب و نيز روش دستيابي به آن اختالفنظ ر وج ود
دارد و شناسايي يك موضع شفاف در اين رابطه دشوار خواهد بود .بنابراين ،ايواد اتحاد براي توس عه تكنول وژي ام ر
سهلي نميباشد .در اينوا،وجود شبكهها عالوه بر تسهيل انتشار دانش ميان بازيگران ،به همگرا ساختن آنان نيز كمك
مي كند .بنابراين ،از يك سو ،بازيگران موجود در نظام نوآوري با يكديگر همك اري زي ادي ندارن د و از س وي ديگ ر،
بهعلت آنكه توسعه تكنولوژي نوظهور منور به كنار زده شدن برخي تكنولوژيهاي ديگر ميگردد ،بازيگران مربوط به
تكنولوژي هاي موجود (رقيب تكنولوژي نوظهور) كه داراي تع امالت قاب ل ت وجهي ب ا يك ديگر هس تند ،ب ا توس عه
تكنولوژي نوظهور م الفت ميكنند .بنابراين ،كاركرد مشروعيتب شي براي توجيه كردن تكنولوژي نوظهور بهعن وان

 -1نام دیگری که بر این کارکرد نهاده می شود ،حذف مقاومت در برای یغییر (لختی یا اینرسی) است .بنشابراین ،علشت ودشودی ایشن
کارکرد غلبه بر اینرسی بازیگران مودود در نظام است.
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ب شي از نظام فني جديد و مقاومت در برابر مقابله هاي انوام گرفته از سوي بازيگران موجود اهميت دارد .نمونهاي از
رخدادها و شاخصهاي نمايانگر تحقق اين كاركرد در ادامه آورده شده است
ميزان همگرائي نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
ميزان مشروعيت سرمايهگذاري در توسعه تكنولوژي و محصوالت مربوط به آن
رايزنيهاي سياسي بين گروههاي درگير براي حمايت از تكنولوژي
اعمال نفوذ گروههاي پشتيبان تكنولوژي در ب شهاي م تلف دولت و صنعت
ميزان حمايت از تكنولوژي موردنظر در رسانهها

 -2-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
در اين ب ش به چهار دسته از عوامل ساختاري موجود در نظامهاي نوآوري فناورانه پرداخته خواهد ش د .اي ن چه ار دس ته
عبارتند از بازيگران ،1نهادها ،2فناوريها 3و روابط و شبكهها.4
بازيگران
دسته بازيگران شامل تمام سازمانهايي است كه به طور مستقيم به عنوان توسعهدهنده و يادگيرنده فناوري يا به طور
غيرمستقيم به عنوان تنظيمكننده ،ت مينكننده مالي و ديگر نقشها در ظهور فن اوري نق ش دارن د .در حقيق ت ،اي ن
بازيگران ،يك نظام نوآوري تكنولوژيكي هستند كه با انت ابها و تصميمات خود ،فن اوريه ايي را ايو اد ،منتش ر و
بهرهبرداري ميكنند .ايواد يك نظام نوآوري فناورانه وابسته به وجود مهارتها و اش تياق ب ازيگران آن ب راي انو ام
اقدامات م تلف است.

- Actors

1

- Institution

2

- Technology

3

- Network

4
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تنوع بالقوه بازيگران در يك نظام نوآوري فناورانه بسيار زياد است و گسترهاي از بازيگران ب ش خصوصي ،ب ازيگران
دولتي ،توسعه دهندگان فناوري و گيرندگان آن را در بر ميگيرد .برخ ي از ب ازيگران در توس عه ي ك فن اوري ،نق ش
پيشرو 1را دارند و ساير بازيگران ،پيرو 2هستند .بازيگران پيشرو آنهايي هستند ك ه ك امالً در توس عه ي ك فن اوري
خاص وارد شدهاند و به موفقيت آن فناوري وابسته ميباشند .در طرف مقابل ،ب ازيگران پي رو ك امالً در توس عه ي ك
فناوري درگير نشدهاند و ميتوانند بين گزينه هاي م تلف ،دست به انت اب بزنند .به طور معمول ،پ يشرو ان توس عه
يك فناوري ،متشكل از واحدهاي صنعتي و توسعهدهندگان فناوري كوچك هستند كه تنها درحوزه ي ك فن اوري ب ه
ايفاي نقش مشغول هستند .در طرف مقابل ،پيروان را ميتوان متشكل از تنظيمگران ،ت مينكنندگان مالي ،كاربران و
بنگاههاي بزرگ با قابليت حمايت از انواع م تلفي از گزينههاي تكنولوژيكي دانست.
در اين مطالعه ،براي تحليل نظام نوآوري فناورانه ،بازيگران (افراد ،سازمانها و شبكهها) را برحس ب نق ش آنه ا در
فعاليتهاي اقتصادي تقسيمبندي كرديم جامعه مدني ،سازمانهاي غيردولتي( ،)NGO3شركتها (نوبنيان ،بنگاههاي
كوچك و متوسط ،شركتهاي چندمليتي و نيز شركتهاي بزرگ) ،مؤسسات دانشي (دانشگاهه ا ،نهاده اي فناوران ه،
مراكز تحقيقاتي و مدارس و ديگر ب شها شامل سازمانهاي حقوقي ،مؤسسات مالي ،بانكها ،نهاده اي واس طهاي،
بيمهها و مشاوران .اين بازيگران م تلف همگي ميتوانند نقشهاي متفاوتي را در يك نظام ايفا نمايند.
نهادها
نهادها در نظام نوآوري فناورانه دو نوع هستند نهادهاي رسمي و نهادهاي غير رسمي [ .]2نهادهاي رسمي قواع دي
مدون شده هستند و توسط افراد ذيصالح ملزم به اجرا ميگردند .از طرفي ،نهادهاي غيررسمي ضمنيتر هس تند و در
نتيوه فرآيند تعامل بازيگران شكل ميگيرند .نهادهاي غيررسمي ميتوانند هنواري يا شناختي باشند .قواعد هنواري
همان ارزشها و هنوارهاي اجتماعي با جنبههاي اخالقي هستندی درحاليكه قواعد شناختي را ميتوان چارچوبه اي
ذهني و پارادايمهاي اجتماعي دانست[.]3

- Enactor

1

- Selector

2

-Non Governmental Organization

3
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مثال هايي از نهادهاي رسمي عبارتند از قوانين دولتي و تصميمات سياستي و يا ب شنامهها يا قراردادهاي بنگ اهه ا.
مثالي در رابطه با ق واعد هنواري ،مسئوليت احساس شده توسط يك شركت در رابطه ب ا ع دم تولي د ض ايعات و ي ا
پاكيزهسازي آنها است .نمونههايي از قواعد شناختي ني ز جس تووي ذهن ي( 1ابتك اري) ي ا روي هه اي ح ل مس له
هستند[ .]6[ ,]2همچنين ،ميتوان نگاهها و انتظارات بازيگران درون نظام را نيز در اين دسته جاي داد.
براي يك نظام نوآوري تكنولوژيكي كه در مرحلهي سازندگي 2است ،پيكربندي نهادي معموالً توسعه نيافته است .اين
حرف بدان معناست كه قواعد نهادي (به ويژه از نوع رسمي) كمي وجود دارند و حتي قواعد موجود با فناوري در ح ال
ظهور ناسازگازي دارند .انتظار ميرود كه قواعد شناختي براي هدايت بازيگران ،بهويژه پيروان ،در مراحل اوليه حمايت
از فناوري نوظهور از اهميت ويژهاي برخوردار باشد .عالوه بر آن ،نگاهها و انتظارات ،به جهتي ،تنه ا عل ت حماي ت از
يك فناوري نوظهور است .اين موضوع به مفهوم كارآفرين ريسكپذير 3مربوط است ك ه ب ا ن وعي فرص ت تحري ك
ميشود و براي بر هم زدن ساختارهاي موجود از طريق تطبي ق دادن آن ه ا ب ا حال ت مطل وب خ ويش و ي ا ايو اد
ساختارهاي جديد ،تالش مي كند .از منظر مداخله ،عوامل نهادي به عل ت ه دف واق ع ش دن توس ط سياس ته اي
حاكميتي و حتي راهبرده اي كسب و كار ،از اهميت بااليي برخوردار هستند .عالوه بر آن ،حضور ،مهارتها و اش تياق
پيشروان و پيروان ،تنها ميتوان د به صورت غيرمستقيم از طريق ساختار نهادي نوآوري فناورانه تحت ت ثير قرار گي رد.
اين ساختار از طريق برنامهي حمايتي ،مشوق هاي مالياتي و موارد ديگر بر اين ب ازيگران اث ر م يگ ذارد .همچن ين،
ماهيت ساختار فناورانه از دايرهي اثر مستقيم بسياري از بازيگران ،به ويژه حاكميت ،خارج است.
زيرساختها
زيرساختها متشكل از مصنوعات و زيرساختهاي فناورانه (كه خود آنها نيز مصنوع ب ه ش مارميرون د) ب هص ورت
يكپارچه هستند .عم لكرد فني اقتصادي اين مصنوعات كه شامل ساختارهاي هزين ه ،ايمن ي ،قابلي ت اطمين ان ،آث ار
افزايش مقياس و موارد ديگر هستند ،از اهميت حياتي براي فهم فرايند تغيير فناورانه برخوردار است .همچنين ،در نظر

- Heuristic

1

- Formative

2

- Risk-taking

3
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گرفتن وجوه غيرمادي تر فناوري همچون دان ش موج ود در آن و مش ص ات زنوي ره ارزش ايو اد ش ده توس ط آن
معنادارتر بهنظر مي رسد .به عنوان نمونه ،در رابطه با مورد نوآوري ه ا در ان رژي پاي دار ،در نظ ر گ رفتن مش ص ات
آاليندگي و ديگر اثرات جانبي زيست محيطي نيز از اهميت فراوان برخوردار هستند .عالوه بر آن ،درصورت تش يص
يك فناوري بهعنوان فناوري با اثرات منفي زيستمحيطي ،ممكن است نظام نوآوري فناورانه با وجود جذاب بودن آن
فناوري براي موموعه بزرگي از بازيگران و توسعه يافتن نهادهايي در رابطه با آن ،دست به توقف آن بزند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان ب شي از نظام نوآوري فناورانه ،يك مكانيزم بازخوردي مهم (بين
تغيير فناورانه و تغيير نهادي) مغفول واقع ميشود .براي مثال ،در صورت ايواد بهبود در ايمني و قابلي ت اطمين ان در
نتيوه ايواد يك طرح ،ارائه يارانه براي تحقي ق و توس عه در حماي ت از ي ك فن اوري نوظه ور راه را ب راي اج راي
طرحهاي حمايتي با جزئيات بيشتر (شامل نمايشهاي علمي) هموار خواهد كرد .اين اق دام ني ز م يتوان د منو ر ب ه
بهبودهاي فناورانه بيشتر گردد.
روابط و شبكهها
مؤلفه هاي موجود در نظام نوآوري فناورانه ،صرفاً سنگ بناي آن محسوب ميشوند .اين ب ش فراهم آورنده يك نگاه
مفهومي به تمامي روابط ممكن است.
روابط روابط ممكن بين مؤلفه هاي ساختاري داراي انواع گوناگوني ميباشند .ميتوان اين روابط را به رواب ط
بين بازيگران ،بين نهادها ،بين فناوري ها و همچنين بين بازيگران و نهادها ،بين بازيگران و فنارويها و بين
فناوري ها و نهادها تقسيم كرد .براي فهم اين موضوع ،نهادها و فناوريها را بهعنوان ب شه ايي از نظ ام
قواعد در نظر بگيريد كه در آن هر قاعده به قواعد ديگر اشاره دارد .قواعد موجود ميتوانند در رابطه ب ا ي ك
مس له خاص يكديگر را رد (ناهمگرايي )1يا تقويت كنند (همگرايي) .از اين طريق ،نهادها ميتوانند ب ه ي ك
جنبه فناورانه سود (زيان) رسانند و بالعكس .براي مثال ،يك ب شنامه ب راي ك اهش آل ودگيه اي خ ودرو
ميتواند به استفاده از فناوري پاک كمك كند .مثال ديگر نيز ميتواند اثر زيرساختهاي جادهاي بر الگوهاي

- Misalignment
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مسافرت كاربران باشد .روابط بين بازيگران و نهادها و بين بازيگران و فناوريها مشابه يكديگر ميباشند .هر
دو اين روابط از نوع روابط فاعل -مفعولي است .اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بين اين روابط و روابط
بين بازيگران بهتر فهميده ميشود.
شبكهها در برخي موارد خاص ،روابط موجود در يك گروه از بازيگران ،نهادها و فناوريها از روابط موجود در
خارج از گروه ،قويتر است .در صورتي كه اين مؤلفه هاي ساختاري باع ث ايو اد ي ك پيكربن دي مت راكم
گردند ،ميتوان آن را يك ساختار شبكهاي يا يك شبكه ناميد .مثالي در اين رابطه ميتواند ائتالف بنگاههايي
براي كاربرد يك فناوري نوظهور باشد (قواعد فناورانه) كه بهوسيلهي موموعهاي از روشه اي ح ل مس له
هدايت ميشود و توسط برنامههاي يارانه اي حمايت ميشود (قواعد نهادي) .همچنين ،انومنهاي صنعتي،1
جوامع تحقيقاتي ،شبكههاي سياستيو روابط عرضهكننده و كاربر نيز مث اله ايي از اي ن ش بكهه ا ب هش مار
ميروند .شبكهها فراهمآورنده شكلي از همكاري است كه در وضعيتي بين جهتمند نبودن منعطف بازارها و
صلب بودن سلسله مراتبيها (براي مثال در بنگاهها) قرار ميگيرد[ .]2شبكهها ،همچنين ،بين اعتماد و رقابت
ميان بازيگران مستقل با عالئق ناهمگون تعامل برقرار ميكنند .حفظ اي ن تعام ل در محيط ي مه م تلق ي
ميگردد كه توسعه فناوري نوظهور وابسته به بازتركيب 1مفهومي و عملي دانش است .از آنوايي كه تعامالت
ديناميك و پويا است ،درنظرگرفتن آنها به عنوان يكي از عناصر ساختاري سيستم مشكل است .در بعضي از
مقاالت ،براي توصيف ارتباط و روابط همكاري ميان بازيگران از عبارت "شبكه" استفاده شده است ولي يك
"شبكه" ميتوان د به عنوان يك شكل بزرگتر بازيگران سازماني نيز درنظرگرفته شود .با اين وجود ،تعامالت
محدود به اتفاق افتادن در درون شبكهها نيست .در مراحل اوليه توسعه يك سيستم ،شبكههايي وجود ن دارد
ولي تعامالت دو طرفه ميان بازيگران اتفاق ميافتد .پس ،تمركز اصلي در اين مطالعه بر"روابط" است كه در
دو سطح شبكهها و تماسهاي فردي ميتواند مورد تحليل واقع شود.
جدول  1-2تمامي ابعاد ساختاري  TISرا به صورت خالصه نشان ميدهد.

- Industry association
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جدول  -1-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
زير ب شها

ابعاد ساختاري

دولت و جامعه مدني
شركتها شركتهاي تازه تاسيس شده ،بنگاه هاي كسب و كار كوچك و متوسط ،كارخانوات بزرگ،
شركتهاي چند مليتي
سازمانهاي مردم نهاد
ب شهاي ديگر سازمانهاي قانونگذاري ،بانكها /سازمان هاي مالي ،نهادهاي واسطهاي ،كارگزاران
دانشي مشاورين
س ت قوانين ،مقررات ،دستورالعملها
نرم هنوارها ،عادتهاي رايج ،رسوم ،سنتي و انتظارات و...
در سطح شبكه
 در سطح ارتباطات فردي
توهيزاتي ابزارهاي فني ،ماشينها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
دانشي دانش ،ت صص ،اطالعات راهبردي

بازيگران

نهادها
تعامالت
زيرساختها

قابل ذكر است كه چالشها يي كه در ارتباط با ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه تحت عنوان مشكالت سيستمي بررس ي
مي شوند ،از دو منظر وجود ابعاد ساختاري و ميزان قوت آنها مورد مطالعه قرار خواهن د گرف ت .مش كالت سيس تمي و اه داف
بررسي آنها در جدول  2-2آمده است.
جدول  -2-2اهداف بررسي مشكالت سيستمي
مشكل سيستمي
مشكالت بازيگران
مشكالت تعامالت
مشكالت نهادي
مشكالت زيرساختي

نوع مشكل
سيستمي
وجود؟
توانايي؟
وجود؟
شدت؟
وجود؟
توانايي؟
وجود؟
كيفيت؟

هدف بررسي مشكل
تحريك و سازماندهي مشاركت بازيگران متنوع (NGOها ،شركت ها ،دولت و )...
ايواد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از طريق يادگيري و آزمايش)
تحريك به وقوع انواميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان مثال مديريت وجوه مشترک و ايواد
اجماع)
ممانعت كردن از گرههايي كه يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت گرههاي ضعيف
تضمين وجود نهادها (س ت و نرم)
جلوگيري كردن از اينكه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند.
تحريك ايواد زيرساختهاي فيزيكي ،مالي و دانشي.
تضمين اينكه كيفيت زير ساختها مناسب است.

- Recombination

1
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فاز  :4تدوين برنامه ،سياستها و اقدامات

 -3تدوين سياستها و اقدامات توسعه پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق
سياستها و اقدامات موموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرايي هستند كه به تحقق راهبردها و دستيابي به اه داف كم ك
ميكنند .و در حقيقت راه كارهايي جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .همان طور كه در ب ش مباني نظري اشاره ش د
مبناي تدوين سياستها و اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست.
همان طور كه اشاره شد يك دسته سياست و اقدام غيرفني در پاسخ به چالشه اي موج ود در كاركرده اي نظ ام ن وآوري
فن آورانه و يك دسته اقدام فنّّي مورد نياز براي كاركرد توسعه دانش ،ارائه ميشود كه در ادامه فراين د ت دوين هري ك و نت ايح
آنها ارائه ميگردد.

 -1-3فرايند تدوين سياستها و اقدامات غيرفني
فرايند تدوين اين سياستها و اقدامات غيرفني در شكل  1-3نشان داده شده است.
شناسایی مرحله یوسعه پایش
سالمت در سازههای صنعت برق

شناسایی بازیگران نظام یوسعه پایش
سالمت در سازههای صنعت برق

شناسایی کارکردهای با اولویت برای یحقق وضعیت
مطلوب یوسعه پایش سالمت در سازههای صنعت
برق
شناسایی چالشهای مریبط با هر یک از ابعاد ساختاری در هر یک از کارکردهای
بااولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه پایش سالمت

مرحله اول :شناسايي
وضعيت موجود

مرحله دوم :شناسايي
وضعيت مطلوب

مرحله سوم :شناسايي
چالشها و موانع توسعه
فناوري

پاالیش و دمعبندی نظرات کارشناسان و یهیه فهرست نهایی چالشها

مرحله چهارم :تدوين

یدوین سیاست ها و ابدامات غیرفنی برای هر دسته از چالشها

سياست ها و اقدامات براي
رفع چالشها و موانع

شكل  -1-3فرايند تدوين سياست ها و اقدامات غيرفني توسعه پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق
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همان طور كه در شكل  1-3نشان داده شده است در مرحله اول ،وضعيت موجود توسعه فناوري مش ص م يش ود .ب دين
منظور ابتدا مرحله توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق تعيين ميشود .سپس ،بازيگران نظ ام توس عه پ ايش
سالمت در سازههاي صنعت برق شناسايي مي شوند .در مرحله دوم ،با توجه به خروجي حاص ل از مرحل ه اول ،كاركرده اي ب ا
اولويت براي تحقق وضعيت مطلوب توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق مش ص ميگردد .در مرحله س وم،
موانع موجود مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در كاركردهاي با اولويت از طريق مصاحبه با مت صص ان و خبرگ ان آش نا ب ا
پايش سالمت سازهها تعيين ميگردد .چالشهاي شناسايي شده پااليش و جمعبندي ميش ود و فهرس ت نه ايي چ الشه اي
توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق مش ص ميشود .در مرحله آخر ،سياستها و اقدامات پيش نهادي ب راي
رفع چالشها و موانع توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ارائه ميشود .مراحل ذكر شده در ادامه توض يح داده ش ده
اند .الزم به ذكر است كه نتايج به دست آمده در تمامي اين مراحل از طريق مصاحبه با خبرگ ان و كارشناس ان آش نا ب ا ح وزه
پايش سالمت در سازههاي صنعت برق كه اسامي آنها در ب ش  5-1-3آمده است است راج شده است.

 -1-1-3شناسايي وضعيت موجود توسعه پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق
همان طور كه اشاره شد در مرحله اول فرايند تدوين سياستها و اقدامات ،وضعيت موجود توسعه پايش سالمت در سازههاي
صنعت برق شناسايي ميشود .اين كار بر مبناي شناسايي مرحله توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق و نيز ب ازيگران
نظام توسعه اين فناوري در كشور انوام ميشود كه در ادامه توضيح داده ميشود.

 -2-1-3باهيگران نظام توسعه پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق
ساختار هر نظام نوآوري متشكل از بازيگران و ذينفعاني است كه هر يك به طور مستقيم يا غيرمستقيم نق شه ايي را ايف ا
ميكنند .اين بازيگران ميتوانند شامل ب ش دولتي ،شركتهاي توليدكننده ،شركتهاي مشاور ،دانشگاهه ا ،مراك ز پژوهش ي،
موسسات مالي ،موسسات حقوقي و  ...باشند .در اين گام ،بازيگران نظام توسعه پايش س المت در س ازهه اي ص نعت ب رق در
حوزه هاي تحقيق و توسعه ،انتشار دانش ،ت مين منابع انساني ،منابع مالي ،مواد ،قطعات و توهيزات و سياستگذاري و جهتدهي
به فعاليتهاي توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق مش ص شدهاند .در واقع پس از جست و جو در اينترنت و بررسي
سازمانهاي موجود ،ليست اوليه تهيه شد و اين ليست در جلسه كميته راهبري بر اساس نظرات اعضاي كميته نه ايي ش د .ب ر
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اساس اطالعات موجود ،مهمترين بازيگران شناسايي شده در ارتباط با فناوريپايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،به ش رح
جدول  1-3هستند.
جدول  -1-3باهيگران توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق
ابعاد

بازيگران

كاركردها

توسعه دانش

انتشار دانش

تامين منابع

دانشكدههاي عمران دانشگاه صنعتي شريف ،دانشگاه ص نعتي اميركبي ر ،دانش گاه ص نعتي خواج ه
نصيرالدين طوسي ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه ته ران ،پژوهش گاه ب ينالملل ي زلزل هشناس ي و
مهندسي زلزله ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،دانشگاه صنعتي س هند ،دانش گاه تبري ز ،دانش گاه
صنعتي اصفهان ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني باب ل ،دانش گاه ش هيد
چمران اهواز ،دانشگاه پيام نور ،دانش گاه آزاد اس المي ،پژوهش گاه ص نعت نف ت ،پژوهش گاه ني رو،
شركتهاي مهندسي داخلي (مرتبط با خارج از كشور) ،شركتهاي  ،EPCش ركته اي زيرموموع ه
وزارت نيرو
دانشگاه ها (بند فوق) ،پژوهشگاه نيرو ،كنفرانسهاي عمران و مكانيك ،كنف رانسه اي نگه داري و
تعميرات

منابع مالي

وزارت نيرو ،شركت مادر ت صصي توانير ،تسهيالت بانكي ،صندوقهاي حمايت از فناوري

منابع انساني

دانشگاهها و پژوهشگاهها (تحصيالت تكميلي)،

مواد ،قطعات و توهيزات
جهت دهي به سيستم

شركتهاي مهندسي وارد كننده يا سازنده توهيزات پايش و ابزاردقيق در داخل كشور (مانن د ش ركت
رسيس افزار ،شركت مهندسي هوشمند حسگر پيشرو  ،شركت ايران ت رينكس و  ،)...ش ركته اي
خارجي توليد كننده توهيزات پايش و ابزاردقيق
وزارت نيرو ،شركت مادر ت صصي توانير ،شركت هاي ب رق منطق هاي ،ش ركته اي توزي ع ب رق،
شركتهاي مديريت توليد برق

 -3-1-3شناسايي مرحله توسعه پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق
مرحله توسعه هر نظام فناورانه بر اساس وضعيت ساختاري نظام توسعه فناوري و موموعهاي از شاخصه ا ي ا نش انهه اي
تحقق مرحله توسعه تعيين ميشود .اين مراحل عبارتند از پيشتوسعه ،توسعه ،اوجگيري ،سرعتگيري ،تثبيت .نشانههاي تحقق
مراحل يا شاخصهاي تش يص مرحله توسعه در جدول  2-3ارائه شده است.
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جدول  -2-3شاخصهاي شناسايي مرحله توسعه نظام نوآوري فناورانه
آيا نمونه اوليه از فناوري (محصول يا فرايند) ساخته شده است؟
بازيگران اصلي در اين حوزه چه كساني هستند؟ نقش دانشگاهها و مراكز پژوهشي چيست؟ آيا شركتهاي دانشبنيان به اين ح وزه وارد
شدهاند؟ آيا دولت به اين حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سياستگذاري ،تنظيمگري و  )...چيست؟
آيا محصول فناوري بدون حمايتهاي دولتي در بازار به صورت آزاد فروخته ميشود؟
و يا آيا توليد انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) توجيه اقتصادي دارد؟
و يا آيا توليد انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) آغاز شده است؟
آيا شبكههاي علمي و فناوري شكل گرفتهاند؟ وضعيت آنها چگونه است؟
وضعيت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع كامل رسيده است؟
نر ورود توليد كنندگان محصول فناوري چگونه است؟
نر كاهش قيمت محصول فناوري چگونه است؟
نر فروش محصول فناوري چگونه است؟
آيا انومنها و سنديكاهاي مربوطه شكل گرفتهاند؟

سواالت جدول  2-3با توجه به شكل زير پرسيده ميشودی به اين صورت كه مثال اگر جواب سوال ابتدايي خير بود ،مرحل ه
توسعه نظام ،پيشتوسعه است و ديگر نيازي به پرسيدن بقيه سواالت نيست .ديگر مراحل نيز مشابه همين است.

شكل -2-3نشانههاي تحقق مراحل براي تعيين مرحله توسعه

با مش ص شدن جدول  2-3در واقع ساختار موجود نظام نوآوري فناورانه مش ص ميشود و ميت وان ب ا اس تفاده از آن و
جدول  3-3مرحله توسعه نظام را بر اساس ساختار موجود حول فناوري شناسايي كرد.
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جدول  -3-3ويژگي مراحل توسعه به تفكيك عناصر ساختاري براي تعيين مرحلهي نظام نوآوري فناورانه

با استفاده از جدول  3-3ميتوان نتيوه گرفت ،فناوري پايش سالمت در سازههاي ص نعت ب رق در مرحل ه پ يش توس عه
ميباشد .ب ش عمده بازيگران فعال كنوني در توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق را دانشگاهه ا و مراك ز پژوهش ي
تشكيل ميدهند و هنوز شركتهاي دانشبنيان براي توسعه فناوري پايش سالمت سازهها ،آنطور كه بايد ش كل نگرفت هان د.
همچنين شبكه هاي علمي و تحقيقاتي در اين حوزه هنوز شكل نگرفته است .قوانين ،دستورالعملها و استانداردهاي مربوط ب ه
اين حوزه يا محدود است يا اصالً تدوين نشده است .از طرف ديگر ،بر اساس شاخصهاي موجود در جدول  3-3و نش انهه اي
تحقق مراحل در شكل  2-3ابتدا بايستي وضعيت توليد نمونه اوليه را بررسي ك رد .ب ر اي ن اس اس ،هن وز پ ايش س المت در
سازههاي صنعت برق در كشور به صورت عملياتي اجرا نشده است .بنابراين بر اساس شكل  2-3و جدول  3-3ميتوان نتيو ه
گرفت كه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در مرحله «پيشتوسعه» قرار دارد.

 -4-1-3شناسايي وضعيت مطلوب توسعه پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق
فرايند نوآوري يك فرايند تكاملي است و هميشه در حال تغيير و تحول است و نميتوان يك سيس تم بهين ه ب راي فراين د
نوآوري تعريف كرد ،پس هدف نظام را بايد در طول اين فرايند تعريف كرد .هدف يك نظام نوآوري انتقال نظ ام م ورد نظ ر از
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يك مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته بايد توجه داشت كه لزوما مرحله بعدي وضعيت بهينه نيست و فقط توس عه نظ ام
نوآوري مد نظر است.
نكته اصلي در اينوا نحوه انتقال از يك مرحله به مرحله ديگر است .كاركردهاي هر مرحله به س ه دس ته ك اركرد كلي دي،
حمايتي و حاشيهاي تقسيم ميشود .تحقق كاركرد كليدي به منزله انتقال به مرحله بعدي است .ش كل  3-3مراح ل توس عه و
كاركردهاي كليدي ،حمايتي و حاشيهاي مرتبط با هر مرحله را نشان ميدهد .در شكل زير كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه ب ا
 F1تا  F7نشان داده شده است كه عبارتند از
فناوري هاي كار آفريني ( )F1
توسعه دانش ()F2
انتشار دانش ( )F3
جهت دهي به سيستم ( )F4
شكل دهي به بازار ()F5
تامين و تسهيل منابع ( )F6
مقبوليت ب شي ()F7

شكل  -3-3مراحل توسعه و كاركردهاي كليدي ،حمايتي و حاشيهاي
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در ب ش قبلي مش ص شد كه نظام توسعه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در مرحله «پيشتوسعه» ق رار دارد .ب ر
اساس شكل فوق ،زماني كه سيستم در مرحله پيشتوسعه قرار داشته باشد و هدف ما رسيدن ب ه مرحل ه بع دي نظ ام توس عه
فناوري باشد چهار كاركرد توسعه دانش ،انتشار دانش ،ت مين من ابع و جه تده ي ب ه سيس تم باي د محق ق ش وند .در نتيو ه
كاركردهاي مذكور به عنوان كاركردهاي با اولويت شناخته ميشوند .در ب ش بع دي فراين د ت دوين سياس ته ا و اق دامات،
چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در اين چهار كاركرد با اولويت شناسايي ميشود.

 -5-1-3شناسايي چالشها و موانع توسعه پايش سالمت در سااه هااي صانعت بارق و
تدوين سياستها و اقدامات
در گام قبلي كاركردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،ت مين منابع و جهتدهي به سيستم به عنوان كاركرده اي ب ا اولوي ت
شناسايي شدند .در اين گام با استفاده از يك تحليل ساختاري-كاركردي ،چالشها و موانع پ يش روي توس عه فن اوري پ ايش
سالمت در سازههاي صنعت برق شناسايي شده است .همان طور كه پيشتر بيان شد اين چالشها از طريق مصاحبه با  10نفر از
خبرگان و كارشناسان آشنا با اين حوزه است راج شده است .اسامي اين افراد در ادامه ارائه شده است
-1جناب آقاي دكتر عليپور (مدير كل دفتر فني انتقال توانير-عضو كميته راهبري)
-2جناب آقاي دكتر شاهحسيني (عضو هي ت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير-عضو كميته راهبري)
-3جناب آقاي دكتر كرمي (عضو هي ت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي-عضو كميته راهبري)
-4جناب آقاي دكتر حسني (عضو هي ت علمي دانشگاه شهيد بهشتي پرديس شهيد عباسپور-عضو كميته راهبري)
-5جناب آقاي دكتر رحيمزاده (عضو هي ت علمي دانشگاه صنعتي شريف)
-6جناب آقاي دكتر ميرزا بزرگ (عضو هي ت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي-مدير ك ل س ابق دفت ر
بهرهبرداري از سدهاي كشور)
-7جناب آقاي مهندس آسايش (مدير گروه توهيزات دوار مكانيكي پژوهشگاه نيرو)
-8جناب آقاي دكتر اكبرنژاد (شركت رسيس افزار)
-9جناب آقاي مهندس ميزالو و همكاران (موري طرحهاي نيروگاهي سازمان توسعه برق ايران)
-10جناب آقاي مهندس دوستي مهر (دفتر بهره برداري انتقال شركت برق منطقهاي تهران)
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در جداول  4-3تا  13-3به ترتيب نظرات افراد در رابطه با وضعيت پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در چهار كاركرد
اصلي كه به آنها اشاره شده ،آمده است.

جدول  -4-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر دكتر رحيمهاد
نظر خبره
سوال
بحث پايش سالمت سازه ،بحث جديدي است و تحقيقات انوام شده در اين حوزه هنوز كم است .دان ش
فني الزم هنوز به ميزان كافي وجود ندارد .هرچند دانشووياني در اين حوزه تربيت شدهاند.
بين اساتيد در دانشگاههاي م تلف ،در حوزه پايش سالمت سازه ،ارتباطات ش صي ب راي انتق ال دان ش
وجود دارد اما يك مكانيزم ارتباطي كه اين ارتباطات را شكل داده و ساماندهي كند ،وجود ن دارد .دانش ي
كه در حوزه پايش سالمت سازه در دانشگاهها به وجود امده ،هنوز آن طور كه بايد به سمت عملياتي شدن
مشكالت پيشرو براي خلق و توسعه
و اجرايي شدن پيش نرفته است.در دنيا به لحا اجرايي كارهاي بسياري انوام شده كه از اين نظر م ا از
دانش در حوزه پايش سالمت در
دنيا بسيار عقبتر هستيم ولي از نظر تئوري دانشگاههاي ما در سطح نسبتا خوبي هستند .جهت استفاده از
سازههاي صنعت برق چيست؟
دانش ايواد شده در كشورهاي پيشرو در اين حوزه ،مكانيزم ارتباطي خاصي وجود نداشته و ارتباطات ب ه
صورت فردي ميباشد.
دانش ايواد شده در بحث پايش سالمت سازه براي سازههاي ديگر ،در بعضي قسمتها با سازههاي برق
متفاوت بوده اما ميتوان از از نظر تئوري از اين دانش توليد شده استفاده كرد كه مكانيزم ارتب اطي ب راي
اشتراک دانش پايش سالمت سازه در ب شهاي م تلف وجود ندارد.
مشكالت پيشرو براي انتشار دانش در
حوزه پايش سالمت در سازههاي كنفرانسهايي در زمينه پايش سالمت سازه وجود دارد كه ميتوان از ظرفيت آنها استفاده كرد.
صنعت برق چيست؟
ب شي از بحث پايش سالمت سازه ،تامين ابزار و توهيزات است .برخي از سنسورهاي مورد نياز جهت
بكارگيري سيستم پايش سالمت سازه در داخل كشور توليد ميشود ولي سنسورهاي ساخت داخل هنوز
مشكالت پيشرو تامين منابع در حوزه
فاصله زيادي با سنسورهاي توليد شده در كشورهاي پيشرفته دارد .بنابراين از نظر تهيه توهيزات و
پايش سالمت در سازههاي صنعت
سنسورهاي مورد نياز ،همچنان مشكالتي در كشور وجود دارد.
برق چيست؟
همچنين بودجههاي تحقيقاتي ناكافي بوده و حمايت مالي از سوي دولت براي بحث پايش سالمت سازه
در سازههاي صنعت برق صورت نميگيرد.
اهميت پايش سالمت سازه ،آنچنان كه بايد توسط دستگاههاي اجرايي درک نشده است .به غير از صنايع
نظامي در بقيه مراكز اين دانش آنچنان كه بايد كاربردي نشده است.
مشكالت پيش رو براي جهت دهي ب ه طرحهاي تحقيقاتي كه در وزارت نيرو تعريف ميشود ،با تغيير مديران اغلب كنار گذاشته ميشوند.
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در همچنين وجود يك سيستم مديريت دانش در سطح وزارت نيرو ميتواند به حفظ دانش توليد شده در اين
حوزه كمك كند .زيرا در حال حاضر دانش در ذهن افراد بوده و با رفتن آنها از سازمان ،دانش نيز از بين
سازههاي صنعت برق چيست؟
ميرود.
بحث پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،براي اجرايي شدن نياز به يك متولي دارد.
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جدول  -5-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر دكتر شا حسيني
نظر خبره

سوال
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه
دانشگاهها توانايي توليد دانش در حوزه پايش سالمت سازه را داشته و از اين لحا در جوزه پايش سالمت
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در
در كشور مشكلي احساس نميشود.
سازههاي صنعت برق چيست؟
از آنوا كه رشته پايش سالمت سازه ،يك رشته ميانرشتهاي ميباشد ارتباط بين حوزههاي م تلف پايش
سالمت مانند نرمافزار ،عمران(سازه) و ...آن طور كه بايد در كشور شكل نگرفته و ارتباط ها در حال حاضر
به صورت فردي ميباشد.
كنفرانس و انومن خاصي به طور مستقيم در حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق فعاليت نميكند.
مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
ولي از آنوا كه اين دانش هنوز در كشور بسيار جوان ميباشد ،نياز چنداني به تشكيل انومن در اين حوزه
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
احساس نميشود .زيرا وجود انومن تا وقتي تعداد كافي فارغالتحصيل در اين زمينه وجود نداشته باشد و
برق چيست؟
دانش هم به اندازه كافي در كشور عملياتي نشده باشد ،فايده چنداني ن واهد داشت .لذا با توجه به اين
موضوع كه هنوز بستر الزم وجود ندارد ،صرف ايواد و تشكيل انومن كمكي ن واهد كرد .ولي در حد وجود
يك سمينار در رابطه با بحث پايش سالمت سازهها خوب بوده و ميتواند زمينه آگاهسازي دانشوويان،
اساتيد و صنعت را با اين حوزه فراهم نمايد.
ب شي از بحث پايش سالمت سازه ،مربوط به تامين توهيزات ميباشد .از نظر توهيزات دامنه خيلي
مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه
گسترده ميباشد كه در داخل كشور در برخي از شركتها توانايي ساخت برخي سنسورها وجود دارد.
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
همچنين از لحا تامين منابع مالي ،بودجهاي از سوي دولت براي توسعه فناوري پايش سالمت سازه در نظر
چيست؟
گرفته نشده است.
دانش توليد شده در دانشگاهها به علت عدم وجود بازار براي اين دانش در كشور ،كاربردي نميشود .بنابراين
ايتدا ميبايست نياز به بكارگيري پايش سالمت سازه را در صنعت ايواد كرد .لذا دولت بايد براي صنايع
بكارگيري پايش سالمت سازه را الزام كند .چون در اين حوزه سازهها مربوط به ب شهاي دولتي ميباشد،
در واقع دولت بايد بازار را ايواد كند .اگر دولت الزام را ايواد كند ،صنعت نيرو است دام كرده و خود به خود
دانشگاه نيز به توليد دانش در اين زمينه عالقهمند ميگردد .در واقع در كشور ما اين طرز تفكر وجود دارد كه
مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه
تنها ساختن مهم بوده و ايواد ارزش افزوده مينمايد ،در حاليكه ميبايست اين باور شكل بگيرد كه
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در
جلوگيري از خسارات خرابيها ،اگرچه به ظاهر سودآور نبوده و از جنس هزينه ميباشد ولي در طوالنيمدت
سازههاي صنعت برق چيست؟
ايواد ارزش افزوده مينمايد .اهميت بكارگيري پايش سالمت سازه وقتي روشن مي گردد كه عمر سازه تمام
شده و سازه دچار آسيب يا خرابي گردد.
بنابراين بايد آييننامهاي الزاماور از طرف سازمان مديريت ابالغ گردد كه بحث بكارگيري پايش سالمت
سازه را در برخي سازهها الزامي نموده و بحث پايش سالمت سازه در بودجهها و برنامههاي ساليانه ديده
شود.

جدول  -6-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر دكتر حسني
نظر خبره
سوال
بحث پايش سالمت سازه به صورت كلي در ايران بحث جديدي بوده و آنطور كه بايد هنوز در كشور مطرح
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه
نشده است .با توجه به جديد بودن اين موضوع ،كارهاي پژوهشي كمي در اين حوزه در داخل كش ور انو ام
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در
پذيرفته و در دانشگاهها هم هنوز تحقيقات زيادي در اين حوزه صورت نگرفته است.
سازههاي صنعت برق چيست؟
همچنين تحقيقات و مطالعاتي كه در دوره ارشد و دكترا در كشور صورت ميگيرد ،زنويرهوار نبوده و هركس
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مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق چيست؟

مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
چيست؟

مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در
سازههاي صنعت برق چيست؟
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نظر خبره
در هر حوزهاي مطالعه يا تحقيق ميكند ،به علت نبود يك بانك اطالعاتي قوي ،رها شده و كسي ديگر آن
را دنبال نميكند .مطالعات بايد به صورت زنويرهاي دنبال هم انوام شوند تا به يك نتيوه درست برسند.
مشكل ديگري كه ميتوان گفت در كشور وجود دارد اين است كه مش ص نيست به طور خاص يك استاد
روي چه موضوعي كار ميكند .خوب است به طور مثال همايش ساالنه در سطح عمران برگزار شود ك ه در
اين همايش اساتيد حاضر شده و هركس زمينه فعاليت و پژوهش خود را عنوان كند ،متولي برگزاري همايش
هم ميتواند انومن يا سنديكاي خاصي باشد .وجود يك سايت فعال هم كه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و
اجرايي را در زمينه پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق به طور كامل داشته باشد ،م يتوان د مفي د
باشد.
در كشور كنفرانسي كه اختصاصاً در رابطه با پايش سالمت در سازههاي برق باشد ،وجود ندارد .اما ميت وان
از ظرفيت كنفرانسهاي ديگر نظير كنفرانس برق كه ساليانه برگزار ميگردد استفاده كرده و پايش س المت
سازههاي صنعت برق را به عنوان يكي از محورهاي اين كنفرانس در نظر گرفت.
در دانشگاهها براي سازههاي خاص و شريانهاي حياتي كه برق هم جزک آنهاست ،دانشوو تربيت نميگردد.
در صنعت برق ،آب و گاز ،مهندس عمران كه مت صص طراحي ،بهسازي و نگهداري سازههاي اين ص نايع
باشد وجود ندارد .هرچند ،تربيت نيروي انساني براي شريان خاص در دانشگاهه ا در مقط ع كارشناس ي ب ه
صرفه نيست .بلكه ميتوان ب ه ط ور مث ال دورهه اي ض من خ دمت آش نايي ب ا س ازهه اي ب رق ب راي
فارغالتحصيالن عمراني كه قرار است در صنعت برق مشغول به كار شود ،برگزار گردد .همچنين وزارت نيرو
ميتوان د به طور خاص براي دوره محدودي ،از وزارت علوم ب واهد ت ا دانش ووياني را در دوره ارش د ب راي
گرايشهاي خاص موردنيازش مانند پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق تربيت كند.
تربيت نيروي انساني به طور كلي در كشور انسوام الزم را نداشته و نيروي تربيت شده در دوره ارشد و دكترا
در بعضي مواقع بيش از ظرفيت مورد نياز بوده يا فارغالتحصيالن اين مقاطع در جاي مربوط به خود فعالي ت
نميكنند.
بحث پايش سال مت ،از موضوعاتي است كه در ابتدا نياز به هزينه زيادي دارد و سود آن در دراز مدت خود را
از طريق افزايش طول عمر سازه نشان ميدهد .بنابراين بايد از سوي دولت بودجهاي براي اي ن موض وع در
نظر گرفته شود تا بتوان آن را اجرايي كرد .زيرا ممكن است به علت هزينه اوليه باالي آن ب ش خصوص ي
به اين موضوع اهميت نداده و از آن غافل شود.
وزارت نيرو به علت مشكالت مالي كه دارد دچار مديريت روزمره شده و ممكن است از خيلي مسائل اص لي
چشمپوشي كند .بحث پايش سالمت هم از آنوا كه اثرات خود را در درازمدت نشان ميدهد ممك ن اس ت
مورد توجه مسئولين قرار نگيرد.
در برخي مواقع درک مشتركي بين مديران از مشكل وجود ندارد و ممكن است هر كس مشكل را به ن وعي
درک كند .در ابتدا الزم است درک مشترک مشكل به وجود آمده و بعد به دنبال راه حل براي مشكل بود.
همچنين به علت دولتي بودن سازهها ،بايد پروژه هايي از سوي ب ش دولتي نظير توانير و شركت هاي برق
براي پايش سالمت سازه تعريف گردد .در اين صورت خود ب ه خ ود مراك ز دانش گاهي ب ه دنب ال تعري ف
پاياننامه و تربيت دانشوو در اين حوزه ميروند.

جدول  -7-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر دكتر كرمي
نظر خبره
سوال
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه كميت و كيفيت مراكز دانشي در حوزه پايش سالمت سازه خوب بوده و مقالهه اي زي ادي در دني ا در اي ن
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در حوزه وجود دارد كه در ايران نيز قابل دسترش بوده و ميتوان از آنها استفاده كرد .كارهاي تحقيقاتي خ وبي
هم در ايران در اين حوزه در حال انوام است .عمال چيزي نيست كه در كشور دانش فن ياش را نت وان ب ه
سازههاي صنعت برق چيست؟
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مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق چيست؟
مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
چيست؟

مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در
سازههاي صنعت برق چيست؟

ويرايش اول،مهر 1394
نظر خبره
دست آورد .پتانسيل داخلي از لحا دانشي براي سازههاي برق كافي است .ولي ت ا كن ون در بح ث پ ايش
سالمت ،بيشتر جنبه مكانيكياش مورد توجه گرفته تا جنبه س ازهاي آن .ب ه ط ور خ اص در ح وزه پ ايش
سالمت دكلهاي برق در دنيا و ايران كارهاي كمي صورت گرفته و نياز به تحقيقات بيشتري در اين زمين ه
وجود دارد .همچنين در ب ش تفسير دادهها در حوزه پايش سالمت سازه نسبت به ساير ب شه اي پ ايش
سالمت سازه در داخل كشور تحقيقات كمتري صورت گرفته و نياز به كار بيشتري در اين حوزه وجود دارد.
در حوزه پايش سالمت سازه در صنايع ديگر نظير هوا و فضا كارهاي خوبي صورت گرفته ولي ارتب اط ب ين
صنايع م تلف جهت انتقال دانش به وجود آمده ،وجود ندارد.
در حوزه پايش سالمت سازه در كشور ،شركتهاي دانشبنيان كمي وجود دارد .شركتهاي دانش بني ان در
صورت وجود ميتوانند كمك قابل توجهي به توسعه دانش نمايند.
بحث پايش سالمت سازههاي برق از آنوا كه يك موضوع ميانرشتهاي ميباشد بايد ارتباط بين رشتهه اي
م تلف نظير برق ،عمران ،مكانيك و ...در ان وجود داشته باشد كه در حال حاض ر ه يچ مك انيزم ارتب اطي
خاصي براي اين موضوع وجود ندارد.
ب شي از بحث پايش سالمت سازه ،تامين توهيزاتي نظير سنسور و ..ميباشد .كه برخي از اين توهيزات در
داخل كشور توليد ميشود ولي هنوز از دقت و سرعت پردازش اطالعات توهي زات س اخته ش ده در خ ارج
كشور برخوردار نميباشد.
بحث پايش سالمت سازه در كشور بايد به عنوان يك موضوع استراتژيك ديده شده و بايد از س وي دول ت
قوانيني جهت الزام صنايع به بكارگيري پايش سالمت سازه در سازههاي خاص تصويب گردد.
از جمله داليل عدم اجرايي شدن پايش سالمت سازه در كشور ميتوان به عدم آشنايي ص نعت ب ا مزاي اي
يكارگيري اين فناوري ،هزينه باالي پيادهسازي آن و عدم تمايل صاحبان ص نايع ب ه شناس ايي مش كالت
اشاره كرد .به طور مثال در نيروگاهها كسي نميخواهد آسيب شناس ايي ش ود بن ابراين م ديران نيروگ اهه ا
معموال تمايلي به پيادهسازي سيستم پايش سالمت سازه در نيروگاه ندارند.
در صورتي كه پروژههايي از سوي صنعت در زمينه پايش سالمت سازه تعريف گردد ،دانش گاهه ا خ ود ب ه
سمت تعريف كارهاي تحقيقاتي در حوزه پايش سالمت سازه خواهند رفت.

جدول  -8-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر مهندس آسايش
سوال
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در
سازههاي صنعت برق چيست؟
مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق چيست؟

مشكالت پيشرو تامين منابع در ح وزه
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
چيست؟

نظر خبره
دانشگاه ها از نظر كميت و كيفيت در رشته پايش سالمت خوب بوده و از لحا دانش تئوري در بحث پايش
سالمت سازه در كشور مشكلي وجود ندارد.
در بحث پايش سالمت سازه ،ارتباط بين دانشگاههاي داخل و كشورهاي پيشرو در اين حوزه به صورت
يك شبكه وجود نداشته و ارتباطات موجود نيز به صورت فردي و ش صي ميباشد .در حاليكه در بحث
پايش وضعيت توهيزات اين مكانيزم و شبكه ارتباطي به خوبي شكل گرفته و ايواد شده است.
در حوزه پايش سالمت سازه ،انومن و همايش مستقيمي وجود ندارد .اما در حوزه پايش سالمت توهيزات
ظرفيتهاي خوبي شكل گرفته كه ميتوان از اين ظرفيتها استفاده كرد .از جمله ميتوان به انومن
تعميرات و نگهداري اشاره كرد كه ميتوان از ظرفيتهاي اين انومن در بحث پايش سالمت سازههاي
صنعت برق استفاده كرد.
نيروي انساني خاص پايش سالمت سازه در كشور تربيت نميگردند و كرسيهاي پايش سالمت در عمران
وجود ندارد .پايش سالمت يك رشته ميانرشتهاي است كه در حال حاضر دانشوو براي اين رشته در عمران
تربيت نميشود در حاليكه در مكانيك دانشووياني براي پايش وضعيت توهيزات تربيت ميگردند.
اگر ت صص پايش سالمت سازه ايواد گردد با تربيت دانشوو ،بازار هم ايواد ميگردد .خيلي از رشتهها
هستند كه صنعت به آنها نيازي ندارد ولي در دانشگاهها خيلي كار شده و مورد توجه قرار گرفته است .پايش
سالمت سازه رشته اي است كه نه تنها صنعت در حال حاضر به آن احتياج دارد بلكه احتياج به آن در ساليان
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آينده بيشتر نيز ميشود.
مشكل عمدهاي كه در بحث پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق وجود دارد اين است كه از آمار و
اطالعات خرابيهاي سازههاي صنعت برق و هزينههاي مالي و جاني ناشي از اين خرابيها اطالعات دقيقي
در دست نيست.
پايش سالمت از جنس هزينه و سرمايهگذاري است .در واقع در پ ايش س المت ي ك س ري هزين ه اولي ه
مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه صورت ميگيرد تا از هزينههاي بعدي جلوگيري شود .بايد اين ديدگاه در مديران صنايع و دولت ايواد ش ود
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در كه با بكارگيري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ميتوان از هزينههاي زيادي جلوگيري كرد.
وزارت نيرو بايد قوانين و آييننامههاي الزامآوري را جهت بكارگيري پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت
سازههاي صنعت برق چيست؟
برق تدوين نمايد.

جدول  -9-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر دكتر عليپور
نظر خبره

سوال
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه
از نظر توليد دانش فني پايش سالمت سازه در دانشگاهها مشكل خاصي وجود نداش ته و مراك ز آموزش ي و
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در
پژوهشي در اين حوزه از لحا كميت و كيفيت مناسب هستند.
سازههاي صنعت برق چيست؟
مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
پايش سالمت سازههاي صنعت برق ميانرشتهاي بوده كه اين ارتباط بين رشتهاي هنوز در كشور به وج ود
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
نيامده و مهندسين عمران آشنابه سازههاي برق كم ميباشند.
برق چيست؟
در حوزه توهيزات صنعت برق ،دستورالعملهايي تهيه شده و آي يننام هه ايي ب راي تعمي رات و نگه داري
مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه توهيزات وجود دارد .اما در بحث سازهاي آييننامهاي وجود نداشته كه اين عدم وج ود دس تورالعمله ا ،ب ه
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق علت عدم اطالعات در مورد سازهها و انواع آسيبهاي آنها ميباشد .در واقع هيچ اطالعي از سازه در ب ش
توانير وجود ندارد .ليست خرابي توهيزات ماهيانه براي توانير فرستاده ميشود اما ليست خرابي س ازهه ا ب ه
چيست؟
علت عدم اطالع از انواع خرابي سازهها وجودندارد.
از نظر متولي در بحث پايش سالمت سازهها مشكلي وجود ندارد ،توانير به عنوان متولي وجود د ارد ام ا ب ه
علت كمبود اطالعات سازهاي در توانير كار خاصي تا كنون صورت نگرفته است.
مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه
همچنين در توانير بودجهاي براي بهينهسازي و تعميرات وجود دارد اگر سيس تم پ ايش س المت و مزاي اي
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در
بكارگيري آن به خوبي معرفي شود ،ميتوان ب شي از اين بودجه را به پايش سالمت سازههاي صنعت برق
سازههاي صنعت برق چيست؟
اختصاس داد .در واقع اگر دستورالعمل براي بررسي سازهها وجود داشته باشد ،سازهها ني ز م يتوانن د مانن د
توهيزات بررسي شده و آسيبهاي آنها شناسايي گردد.

جدول  -10-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر دكتر اكبرنژاد
نظر خبره
سوال
از نظر دانش تئوري پايش سالمت سازه در كشور مشكل خاصي نيوده و ميتوان حتي از لحا دانشي با دنيا
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه
رقابت كرد .در واقع دانشگاههاي داخل از لحا كميت و كيفيت در اين حوزه مناسب ميباشند .فقط دان ش
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در
فني پايش سالمت در دكلهاي برق نسبتا جديد بوده كه براي توسعه آن نياز به تحقيق ات بيش تري وج ود
سازههاي صنعت برق چيست؟
دارد.
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شركتهاي دانشبنيان در زمينه پايش سالمت كافي نبوده و بايد به سمت تاسيس چنين شركتهايي رفت،
اين شركتها به توسعه دانش فني پايش سالمت

مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
ارتباط بين دانشگاه و صنعت آنچنان كه بايد ش كل نگرفت ه و از دان ش تولي د ش ده در مراك ز آموزش ي و
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
پژوهشي در صنعت استفاده نميشود.
برق چيست؟
جهت بكارگيري پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق ،نياز ب ه توهي زات خاص ي مانن د سنس ورها
ميباشد كه برخي از انها در داخل كشور توليد ميگردند ولي برخي از آنها كه امكان توليد در داخل نيز براي
آنها وجود ندارد در تحريم قرار دارند كه براي اين موضوع نيز بايد چارهاي انديشيده شود.
مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه
نيروي مت صص پايش سالمت سازه در كشور به انداز كافي وجود داردو لي جهت بكارگيري پايش سالمت
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
سازه در سازههاي صنعت برق ،ميبايست اين نيروها آموزش ضمن خدمت ديده تا از اين طريق با سازههاي
چيست؟
برق آشنا گردند.
جهت تست سنسورها و پيادهسازي پايش سالمت سازه به عنوان نمونه در سازههاي صنعت برق ،خوب است
آزمايشگاهي وجود داشته باشد.
مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه يك ي از داليل اينكه پايش سالمت سازه آن طور كه بايد تا كنون اجرايي نشده ،هزينه ب االي آن اس ت .در
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در واقع سازه بايد از لحا هزينه اين قدر ارزشمند باش د ك ه بك ارگيري پ ايش س المت س ازه در آن ص رفه
اقتصادي داشته باشد.
سازههاي صنعت برق چيست؟

جدول  -11-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر دكتر ميرها بزرگ
نظر خبره

سوال
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه
از لحا دانش پايش سالمت سازه در كشور مشكلي وجود نداشته دانشگاههادر ص ورت ني از امك ان تولي د
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در
دانش در اين زمينه را دارند
سازههاي صنعت برق چيست؟
سمينار ت صصي در حوزه پايش سالمت در كشور برگزار نميگردد .كه نياز ب ه وج ود چن ين س ميناري در
مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در كشور نيز در شرايط حاضر چندان احساس نميشود.
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت پايش سالمت سازه يك حوزه ميانرشتهاي بوده ك ه ب راي اجراي ي ش دن آن ،م يبايس ت ارتب اطي ب ين
رشته هاي م تلف نظير برق ،عمران و ...شكل بگيرد كه اين ارتباط به صورت سيستماتيك در كشور وج ود
برق چيست؟
ندارد.
مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه
از لحا بحث تامين منابع در كشور در اين حوزه مشكلي وجود نداشته و در صورت توجه دولت به اين حوزه
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
و تغيير نگرش مديران مشكل خاصي از لحا تامين منابع در كشور وجود ن واهد داشت.
چيست؟
مشكل اصلي عدم اجرايي شدن و توسعه پايش سالمت سازه در كشور ،عدم درک اهميت اين حوزه در بين
مديران و دولتمردان ميباشد .در كشور بحث پايش سالمت تعريف نشده است .آنچه براي مديران به عنوان
ارزش محسوب ميشود ،ساخت سازه يا توهيزات ميباشد .مواردي ك ه از ج نس برنام هري زي و تعمي رات
مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه نگهداري باشد ،براي برخي مديران فقط از جنس هزينه بوده و تمايلي به سرمايهگذاري در اين موارد ندارند،
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در تا زمانيكه رويكرد مديران به اين شكل باشد ،نميتوان انتظار داشت دانش پايش س المت س ازه در كش ور
اجرايي گردد .در واقع دانش در كشور وجود دارد ولي نياز احساس نشده كه اي ن دان ش در ص نعت اجراي ي
سازههاي صنعت برق چيست؟
گردد.حتي در صورت وجود دستوالعملهايي براي نگهداري سازههاي صنعت برق ،تا زماني كه ي ك مت ولي
وجود نداشته باشد كه پيگيريهاي الزم در اين حوزه را انوام دهد ،نميتوان انتظار داشت كه پايش سالمت
سازه در صنعت برق عملياتي گردد .بنابراين اولين گام براي حل مشكالت پايش سالمت سازه ،تغيير نگرش
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نظر خبره
و فرهنگ مديران و تعيين متولي در صنعت برق براي بحث پايش سالمت سازههاي صنعت برق ميباشد.

جدول  -12-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر مهندس ميزالو
سوال
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در
سازههاي صنعت برق چيست؟
مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق چيست؟
مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
چيست؟
مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در
سازههاي صنعت برق چيست؟

نظر خبره
در دانشگاهها و مراكز پژوهشي از نظر توليد دانش پايش سالمت سازه مشكلي وج ود نداش ته و در ص ورت
نياز ،امكان توليد دانش در اين زمينه وجود دارد.
كنفرانسها و سمينارهاي متعددي در صنعت برق وجود دارد كه ميتوان از ظرفيت آنها ب راي ارائ ه دان ش
پايش سالمت سازه استفاده كرد.
در بحث پايش سالمت سازهها بودجه خاصي در كشور تعريف نشده و به علت عدم آشنايي ب ا آس يبه اي
سازهاي در نيروگاهها تا كنون به بررسي آسيبهاي سازهاي در نيروگاهها پرداخته نشده است.
متولي خاصي در كشور جهت توسعه فناوري پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق وجود ندارد.

جدول  -13-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق اه نظر
مهندس دوستيمهر
نظر خبره
سوال
مشكالت پيشرو ب راي خل ق و توس عه به علت آسيبهاي متعددي كه در سازههاي صنعت برق باالخص سازههاي مرب وط ب ه خط وط انتق ال در
دان ش در ح وزه پ ايش س المت در كشور ر ميدهد .ضرورت توسعه دانش پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت ب رق ب ه ش دت احس اس
ميشود كه خوشب تانه در كشور از نظر توليد دانش پايش سالمت در دانشگاهها مشكلي احساس نميشود.
سازههاي صنعت برق چيست؟
مشكالت پيشرو براي انتشار دان ش در
سمينارهايي در داخل كشور در صنعت برق برگزار ميگردد كه مي توان از ظرفيت اين س مينارها در انتش ار
حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت
دانش پايش سالمت استفاده كرد.
برق چيست؟
مشكالت پيش رو تامين منابع در ح وزه
به علت دولتي بودن سازههاي صنعت برق و هزينه باالي بك ارگيري سيس تم پ ايش س المت باي د ب راي
پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
پيادهسازي آن حمايت از سوي دولت صورت گيرد .
چيست؟
مشكالت پيشرو براي جه تده ي ب ه
نبود مركزي جهت هماهنگي فعاليتهاي پايش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق ،موجب موازيكاري
سيس تم در ح وزه پ ايش س المت در
ميشود.
سازههاي صنعت برق چيست؟
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همانطور كه در نظرات مت صصان فوقالذكر مش ص است ،چالشهاي فراواني به منظور توسعه فناوري پايش سالمت در
سازههاي صنعت برق در حوزههاي م تلف خلق و توسعه دانش ،انتشار دانش ،جهتدهي به سيستم و ت مين منابع وجود دارد و
الزمه توسعه اين فناوري نگاه همهجانبه به اين چالشها و ات اذ سياستهايي مناسب جهت رفع اين چالشها است.
در جداول  14-3تا  17 -3با توجه به نظرات هر يك از خبرگان ،چالشهاي توسعه فناوري پايش سالمت از نظ ر وج ود و
كيفيت بازيگران ،قوانين ،تعامالت و زيرساختها در هر يك از كاركردهاي اشاره شده نظام نوآوري فناورانه شناسايي شده است.
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جدول  -14-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق در كاركرد خلق و توسعه دانش
بازيگران

قوانين و مقررات و استانداردها

تعامالت

ناك افي ب ودن تحقيق ات ص ورت گرفت ه در
پايش سالمت س ازهه ا در كش ور ب ه عل ت
جديد بودن اين مبحث در كشور

عدم وجود مكانيزم ارتباطي جهت اس تفاده از تحقيق ات و
دانش توليد شده توسط محققين م تلف در ح وزه پ ايش
سالمت سازهها

تع داد مح دود كاره اي پژوهش ي در ح وزه
پايش سالمت دكلها در ايران و دنيا

مكانيزم ناكارآمد تبادل دانش م رتبط ب ا پ ايش س المت
سازه بين صنعت برق با صنايع ديگر

زيرساختها

ع دم وج ود پايگ اه اطالع اتي ج امع از آخ رين
دستاوردهاي كشور در حوزه پايش سالمت سازهها
براي عموم محققين ،مسئولين و سياستگذاران

ع دم حماي ت دول ت از تعري ف پ روژهه اي
كاركرد خل ق و
تحقيقاتي در حوزه پايش سالمت سازه
توسعه دانش
ضعيف ب ودن ارتباط ات ب ين دانش گاهه اي م تل ف ب ا عدم وجود بانك اطالعاتي از ت ص ص و س وابق
افراد فعال در حوزه پايش سالمت سازه
يكديگر در حوزه پايش سالمت سازهها در صنعت برق
عدم وجود مكانيزم ارتباطي در بهرهگيري از دانش پ ايش زنويره نبودن پايان نامه ها و كارهاي تحقيقاتي در
عدم وجود شركتهاي دانشبنيان در زمين ه
حوزه پايش سالمت سازه در ايران
سالمت سازه در دانشگاههاي دنيا
پايش سالمت سازه
عدم استفاده از نتايج طرحهاي پيشين انوام گرفته
شكاف بين ايران و كشورهاي پيش رو در دانش عملي اتي
در زمينه پايش سالمت سازههاي ص نعت ب رق و
شده پايش سالمت
فراوموش شدن آنها
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جدول  -15-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق در كاركرد انتشار دانش
قوانين و مقررات و استانداردها

بازيگران

زيرساختها

تعامالت

ارتباط ضعيف بين دانشگاه و صنعت و عملياتي نش دن
ك اركرد انتش ار پايش سالمت سازهها درصنعت (به علت عدم آش نايي
با مزاياي بكارگيري پايش سالمت س ازه در ص نعت و
دانش
همچنين هزينه اوليه باالي بكارگيري اين سيستم)

عدم وجود سمينار ،كنفرانس ت صص ي در زمين ه
پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

جدول  -16-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق در كاركرد جهتدهي به سيستم
بازيگران
نبود مرجعي به عنوان مغ ز متفك ر ك ه ب ه پيگي ري و شناس ايي
مشكالت موجود و تصميم گيري منسوم براي رفع آنها بپردازد و
از اختيارات كافي برخوردار باشد
كاركرد جهتدهي به
عدم آشنايي مديران ص نعت ب رق ب ا مزاي اي بك ارگيري پ ايش
سيستم
سالمت سازهها
توجه وزارت نيرو به حل مسائل روزمره به ج اي س رمايهگ ذاري
براي آينده (به علت كمبود بودجه)

قوانين و مقررات و استانداردها

ع دم وج ود ق وانين و دس تورالعمل جه ت ال زام در
بكارگيري پايش سالمت سازهها (به علت دولتي بودن
تاسيسات صنعت برق كه نياز به پايش سالمت دارند،
الزام بايد از سوي دولت ايواد شود)

تعامالت

زيرساختها
ع دم اجراي ي ش دن برخ ي ط رحه اي
تحقيقاتي كه ت ا كن ون در زمين ه پ ايش
سالمت سازه در سازهه اي ص نعت ب رق
تعريف شده به دالي ل م تل ف از جمل ه
تغيير مديران
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قوانين و مقررات و استانداردها

زيرساختها

تعامالت

عدم وجود فرهنگ هزينه كردن براي پيشگيري از آسيب

جدول  -17-3چالشها و موانع توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هاي صنعت برق در كاركرد تامين منابع
بازيگران
عدم انسوام در تربيت نيروي انساني در كشور
عدم تربيت نيروي انس اني آش نا ب ه س ازهه اي خ اص در
دانشگاه ها

قوانين و مقررات و استانداردها

تعامالت

زيرساختها
عدم وجود اطالعات آماري از آسيبهاي جاني و
مالي ناشي از خرابي سازهها
مشكل در تامين برخي توهي زات م ورد ني از در
پايش سالمت سازه ها به علت تحريم

ك اركرد ت مين عدم توجه دانشگاه ها ب ه تربي ت دانش وو در ح وزه پ ايش
سالمت سازه
منابع

ض عف ارتب اط ب ين رش تهاي در پ ايش عدم توانايي كشور در توليد سنسورهايي با دق ت
سالمت سازه هاي برق (عم ران ,ب رق و و سرعت باال
مكانيك)
عدم توليد نرمافزارهاي ت صصي مربوط به
پايش سالمت سازهها دركشور

ضعف در دانش بكارگيري و استفاده از س تافزار مربوط به
پايش سالمت

ع دم وج ود آزمايش گاه درح وزه پ ايش پ ايش
سالمت در سازههاي صنعت برق

كمبود مت صص سازه و عمران درحوزه هاي م تلف صنعت
برق (توليد ،انتقال و توزيع)

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :4تدوين برنامه ،سياستها و اقدامات

38
ويرايش اول،مهر 1394

 -2-3فرايند تدوين اقدامات فنّّّّي
فرايند تدوين اين اقدامات ،به اين شرح است كه راهبردهاي تهيه شده در مرحلهي سوم پروژه در جلسهي كميتهي راهبري
مورد بررسي قرار مي گيرد .در مرحله بعد با توجه به تاسيسات اصلي كه بكارگيري فناوري پايش س المت س ازه در آنه ا داراي
اولويت شناخته شده است ،اقدامات فني تدوين ميگردد .اقدامات تدوين شده در جلسهاي براي اعضاي كميته راهبري ارائه شده
و در نهايت اقدامات با توجه به نظر اعضا نهايي ميگردد.

 -4سياست ها و اقدامات مورد نياه براي توسعه فناوري پايش سالمت در ساه هااي صانعت
برق
همان طور كه در شكل  1-3نشان داده شده است ،سياستها و اقدامات مديريتي مورد نياز بر اساس فهرس ت چ الشه ا و
موانع شناسايي شده در مرحله قبلي پيشنهاد ميشود .اين سياست ها و اقدامات همان طور كه پيش از اين اشاره شد ب ر اس اس
چالش ها و موانع شناخته شده در چهار كاركرد نظام نوآوري فناورانه پيشنهاد مي شوند .در ادامه ،ب ا توج ه ب ه اينك ه برخ ي از
سياستهاي توسعه فناوري بسيار كلي ميباشند ،برخي از آنها به اقدامات الزم در جهت نيل به اين سياستهاي كل ي تب ديل
شدهاند كه در ادامه اين اقدامات و سياستها مورد توجه قرار گرفته است .بعالوه ،اقدامات فنّّي اقداماتي هستند كه ذيل دو دسته
چالشهاي م تص فناوري در كاركرد توسعه دانش يعن ي «انتق ال فن اوري» و «توس عه درونزا» تعري ف ش ده و بن ابراين از
راهبردهاي تهيه شده در فاز  3ورودي ميگيرند .در ادامه فهرست اين اقدامات نيز ارائه شده است.

 -1-4سياست ها و اقدامات غير فنّّي
جهت تدوين اقدامات غير فني همانطور كه اشاره شد ،كليه موانع و چالشهاي مورد نظر خبرگان و مت صص ان اس ت راج
شد و پس از پااليش و حذف موارد تكراري ،فهرست نهايي چالشها تهيه شد .در ادامه چالشهاي شناسايي شده و سياستها و
اقدامات منتج شده از اين چالشها در جداول  1-4تا  3-4آمده است .اين اقدامات در جلسهاي براي اعضاي كميته راهبري ارائه
شده و نظرات اعضا در آنها اعمال شده و در نهايت اقداماتي كه مورد تاييد اعضاي كميته راهبري قرار دارد ،ارائه گرديده است.
اقدامات غيرفني را ميتوان در دودسته اصلي اقدامات مديريتي و اقدامات زيرساختي دستهبندي نمود .در ادامه سياسته ا و
اقدامات غيرفني نهايي با توجه به دو دستهبندي ذكر شده ارائه شده است.
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جدول  -1-4چالشها ،سياستها و اقدامات هيرساختي رفع چالشهاي كاركرد توسعه و انتشار دانش
چالشها
ناكافي بودن تحقيقات صورت گرفته در پايش سالمت سازهها در كشور به
علت جديد بودن اين مبحث در كشور
تعداد محدود كارهاي پژوهشي در حوزه پايش سالمت دكلها در اي ران و
دنيا
عدم حمايت دولت از تعريف پروژههاي تحقيقاتي در حوزه پايش س المت
سازه در سازههاي صنعت برق
عدم وجود شركتهاي دانشبنيان در زمينه پايش سالمت سازه
ارتباط ضعيف بين دانشگاه و صنعت و عملياتي نشدن پايش سالمت
سازهها درصنعت برق
مكانيزم ناكارآمد تبادل دانش مرتبط با پايش سالمت سازه بين صنعت برق
با صنايع ديگر
عدم وجود سمينار ،كنفرانس ت صصي در زمينه پايش سالمت در
سازههاي صنعت برق
عدم وجود مكانيزم ارتباطي در بهرهگيري از دانش پايش سالمت سازه در
دانشگاههاي دنيا
شكاف بين ايران و كشورهاي پيشرو در دانش عملياتي شده پايش سالمت
سازه
عدم وجود پايگاه اطالعاتي جامع از آخرين دستاوردهاي كشور در حوزه
پايش سالمت سازهها براي عموم محققين ،مسئولين و سياستگذاران

سياستها و اقدامات هيرساختي

حمايت از تعريف پاياننامهها و طرحهاي پژوهشي كاربردي در ح وزه
پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

تعريف پروژههاي مشترک بين صنعت برق و دانشگاههاي فعال در
حوزه پايش سالمت سازه
ايواد مكانيزم ارتباطي جهت بهرهگيري از دانش پايش سالمت سازه
در ساير صنايع
استفاده كارآمد از ظرفيتهاي ارتباطي موجود (سمينار ,همايش،
انومن و  )...در ساير حوزههاي مرتبط
ايواد مكانيزم ارتباطي جهت بهرهگيري از دانش پايش سالمت سازه
در دانشگاهها و شركتهاي پيشرو در اين حوزه در جهان

عدم استفاده از نتايج طرحهاي پيشين انوام گرفته در زمينه پايش سالمت
سازههاي صنعت برق و فراوموش شدن آنها
عدم وجود بانك اطالعاتي از ت صص و سوابق افراد فعال در حوزه پايش
ايواد بانك اطالعاتي محققين و دستاوردهاي دانشي در حوزه پايش
سالمت سازه
زنويره نبودن پاياننامهها و كارهاي تحقيقاتي در حوزه پايش سالمت سالمت سازهها
سازه در ايران
عدم وجود مكانيزم ارتباطي جهت استفاده از تحقيقات و دانش توليد شده
توسط محققين م تلف در حوزه پايش سالمت سازهها
ضعيف بودن ارتباطات بين دانشگاههاي م تلف با يكديگر در حوزه پايش
سالمت سازهها در صنعت برق
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جدول  -2-4چالشها ،سياستها و اقدامات مديريتي رفع چالشهاي كاركرد جهتدهي به سيستم
چالش

سياستها و اقدامات مديريتي

نبود مرجعي به عنوان مغز متفكر ك ه ب ه پيگي ري و شناس ايي مش كالت تشكيل مركز توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت ب رق
موجود و تصميم گيري منسوم براي رفع آنها بپردازد و از اختي ارات ك افي جهت نظارت بر فعاليتها ،هماهنگي و جهتدهي به اقدامات سند در
راستاي تحقق اهداف و كاربردي شدن نتايج پروژهها در صنعت برق
برخوردار باشد
عدم وجود قوانين و دستورالعمل جهت الزام در بك ارگيري پ ايش س المت تدوين قوانين و دستورالعمل جهت ايو اد ال زام در تاسيس ات اص لي
سازه ها (به علت دولتي بودن تاسيس ات ص نعت ب رق ك ه ني از ب ه پ ايش صنعت برق به بكارگيري فناوري پايش سالمت در سازههاي ص نعت
برق
سالمت دارند ،الزام بايد از سوي دولت ايواد شود)
عدم آشنايي مديران ص نعت ب رق ب ا مزاي اي بك ارگيري پ ايش س المت آگاهسازي مديران صنعت برق از مزاياي بكارگيري پ ايش س المت
سازه درصنعت برق از طريق برگ زاري س مينارها و هم ايشه اي
سازهاي
ت صصي
 رايزن ي جه ت در نظ ر گ رفتن ش اخص اجراي ي ك ردن
عدم وجود فرهنگ هزينه كردن براي پيشگيري از آسيب در بين مديران
دستورالعمل هاي پايش سالمت سازه هاي صنعت برق ،در ارزيابي
عملكرد مديران تاسيسات م تلف صنعت برق
توجه وزارت نيرو به حل مسائل روزمره به جاي سرمايهگذاري براي آين ده
رايزني با مديران وزارت نيرو جهت اولويتده ي ب ه پ ايش س المت
(پايش سالمت نيز چون در دراز مدت اثر خود را نشان ميده د ل ذا م ورد
سازههاي صنعت برق در برنامه ريزي هاي كالن صنعت برق
توجه مديران وزارت نيرو قرار ندارد)
عدم اجرايي شدن برخي طرحهاي تحقيقاتي كه تا كنون در زمين ه پ ايش
سالمت سازه در سازههاي صنعت برق تعريف ش ده ب ه دالي ل م تل ف از چالش محيطي
جمله تغيير مديران
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فاز  :4تدوين برنامه ،سياستها و اقدامات

جدول  -3-4چالشها ،سياستها و اقدامات هيرساختي رفع چالشهاي كاركرد تامين منابع
سياستها و اقدامات هيرساختي

چالش
عدم انسوام در تربيت نيروي انساني در كشور

برگزاري دورههاي ضمن خدمت ب راي مهندس ين عم ران ش اغل در
عدم تربيت نيروي انساني آشنا به سازههاي خاص در دانشگاه ها
ب شهاي م تلف در صنعت برق ،جهت آشنايي با سازهه اي ص نعت
كمبود مت صص سازه و عمران درحوزههاي م تلف صنعت ب رق (تولي د ،برق
انتقال و توزيع)
عدم توجه دانشگاهها به تربيت دانشوو در حوزه پايش سالمت سازه
ارائه واحدهاي درسي (اختياري) ميان رشتهاي پايش سالمت س ازه در
ضعف ارتباط بين رشتهاي در پايش سالمت سازه هاي برق (عمران ,ب رق
دانشگاهها
و مكانيك)
مشكل در تامين برخي توهيزات مورد نياز در پايش سالمت سازه ه ا ب ه
علت تحريم
عدم توانايي كشور در توليد سنسورهايي با دقت و سرعت باال
عدم توليد نرمافزارهاي ت صصي مربوط به پايش سالمت سازهها دركشور
عدم وجود اطالعات آماري از آسيبهاي ج اني و م الي ناش ي از خراب ي
سازهها

شناسايي و حمايت از تامين س تافزار و نرماف زار م ورد ني از پ ايش
سالمت سازههاي صنعت برق

ايواد بانك اطالعاتي آسيبهاي سازهاي در شبكه برق (توليد ،انتق ال
و توزيع)
برگ زاري دوره|ه اي آموزش ي جه ت آش نايي ب ا نح وه بك ارگيري
ضعف در دانش بك ارگيري و اس تفاده از س تاف زار مرب وط ب ه پ ايش
س تاف زار مرب وط ب ه پ ايش س المت س ازهه ا (تربي ت اپرات ور و
سالمت سازهها
تكنسينهاي پايش سالمت سازه)
امكانسنوي بكارگيري آزمايشگاهه اي موج ود و نيازس نوي اح دا
عدم وجود آزمايشگاه درحوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
آزمايشگاه

 -2-4اقدامات فني
همانطور كه اشاره شد ،اقدامات فني با توجه به راهبرد نهايي شده در فاز سوم كه عبارت است دس تيابي ب ه دان ش فن ي
پايش سالمت در نيروگاه ب اري ،نيروگاه چرخه تركيبي ،نيروگاه گازي ،خطوط انتقال ،پستهاي انتقال ،خطوط فوق توزيع،
پستهاي فوق توزيع ،خطوط توزيع ،پستهاي توزيع و نيروگاه بادي ارائه شدهاند.
-1شناسايي انواع روشهاي پايش سالمت سازه در دنيا
-2اولويتبندي اجراي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
-3تدوين دانش فني پايش سالمت و مديريت نگهداري در سازههاي موجود و جديد ب ش توليد به شرح زير
 -1-3تدوين دانش فني پايش سالمت در سازه برج خنك كننده
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 -2-3تدوين دانش فني پايش سالمت در سازه ي ا فونداس يون نگهدارن ده توهي زات اص لي (ت وربين ،ژنرات ور،
ترانسهاي اصلي و )...
-3-3تدوين دانش فني پايش سالمت در سازه نگهدارنده بويلر و كوره
-4-3تدوين دانش فني پايش سالمت در سازه نگهدارنده دودكش
-5-3تدوين دانش فني پايش سالمت در سيستم لوله ها (پايپينگ) و اتصاالت آنها
-6-3تدوين دانش فني پايش سالمت در پره توربين بادي
-7-3تدوين دانش فني پايش سالمت در م ازن ذخيره سوخت و م زن آب خام
-8-3تدوين دانش فني پايش سالمت در برج و فونداسيون توربين بادي
-9-3تدوين دانش فني پايش سالمت در سازههاي ساختماني نيروگاهها (ساختمان كنترل اصلي و ساختمانهاي
حاوي توهيزات اصلي و مهم نيروگاه)
-10-3بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي سازه هاي ب ش توليد
-4تدوين دانش فني پايش سالمت و مديريت نگهداري در سازههاي موجود و جديد ب ش انتقال به شرح زير
 -1-4تدوين دانش فني پايش سالمت در دكلها و فونداسيون انتقال برق
-2-4تدوين دانش فني پايش سالمت در مقرهها
 -3-4تدوين دانش فني پايش سالمت در اجزاي غيرسازهاي پستها (مقره ،بوشينگ و)...
-4-4تدوين دانش فني پايش سالمت در هاديهاي انتقال
-5-4تدوين دانش فني پايش سالمت در گنتري پستها
-6-4تدوين دانش فني پايش سالمت در گالريهاي بتني و منهولها در خطوط انتقال زميني
-7-4تدوين دانش فني پايش سالمت در سازه و فونداسيون نگهدارنده توهيزات پستها
-8-4تدوين دانش فني پايش سالمت در سازههاي ساختماني پستها (ساختمان كنترل و )...
-9-4بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي ب ش انتقال
-5دانش فني پايش سالمت و مديريت نگهداري در سازههاي موجود و جديد ب ش توزيع به شرح زير
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-1-5تدوين دانش فني پايش سالمت در پستهاي هوايي توزيع
-2-5تدوين دانش فني پايش سالمت در پايههاي توزيع برق
-3-5تدوين دانش فني پايش سالمت در پستهاي زميني و زيررميني توزيع
-4-5بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي سازه هاي ب ش توزيع
-6اجرا و راهاندازي سيستم پايش سالمت در سازههاي اولويتدار صنعت برق در كشور
شايان ذكر است كه ب شهايي از دانش فني پايش سالمت در برخي از سازهها مشترک و مشابه ميباشند .به عب ارت ديگ ر
ب شهايي از دانش فني و نرم افزارهاي تدوين شده براي پايش سالمت يك سازه ،در برخي از سازه هاي ديگر نيز قابل استفاده
بوده و نيازي به توليد مودد آنها نيست .بر اين اساس ،در اختصاص زمان و بودجه براي پروژه هاي مربوط به اق دامات ت دوين
دانش فني (اقدامات  3و  4و  )5كه در مرحله پنوم ارائه شده است ،ت ثير وجود ب شهاي مشترک دانش فني مي ان س ازهه اي
مورد نظر ،تا حد امكان لحا شده است.
همچنين مركز توسعه پايش سالمت بايد در تدوين شرح خدمات پروژههاي مربوط به اقدامات ت دوين دان ش فن ي هنگ ام
اجراي طرح در آينده ،با توجه به ديد و دانش حاصل از اقدام فني شماره  ،1ب شهاي مشترک دانش فني در سازه هاي م تلف
را مش ص نموده و مورد نظر قرار دهد تا از تعريف شرح خدمات مشترک و انوام فعاليتهاي تكراري و غيرضروري در پروژه ها
جلوگيري گردد.

 روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه،سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
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 -1مقدمه
در این بخش از سند با عنوان «تدوین رهنگاشت و برنامه عملياتي» با ارائه مدلي از گامهاي الزم جهت تكميل فرایند برنامه
عملياتي و همچنين ابزارهاي هرگام مي پردازیم كه در نهایت منجر به دستيابي بهه برنامهه عمليهاتي و رهنگاشهت 1در راسهتاي
چشمانداز سند خواهد شد .در مراحل  3و  4این پروژه اركان جهتساز (شامل چشمانداز ،اهداف و راهبردههاي توسهعه فنهاوري
پایش سالمت در سازههاي صنعت برق) و نيز اقدامات الزم براي تحقق آن تدوین شد.
ساختار این گزارش به این صورت است .در ابتدا نحوه تقسيم اقدامات تدوینشده در مرحله  4به پروژههاي اجرایي توضهي
داده ميشود و سپس فهرست پروژههاي تعيينشده ارائه مي گردد .در گام بعدي زمان الزم بهراي تكميهل پهروژههها مشهخص
ميشود .در ادامه متوليان و مجریان انجام پروژهها بر اساس نگاشت نهادي مشخصشده تعيين ميگردد .در نهایهت ،نقشهه راه
(رهنگاشت) مربوط به توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق بر اساس اقدامات تعيين شده ترسيم ميشود.

 -2فرایند تدوین پروژههاي اجرایي
در این بخش فرایند تدوین پروژههاي اجرایي سند توسعه فناوري پایش سالمت در سهازهههاي صهنعت بهرق توضهي داده
ميشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه ميشود .همانطور كه اشهاره شهد ،الزم اسهت اقهدامات تعيهين شهده در فهاز  ،4بهه
پروژهها ي اجرایي شكسته شود .در واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یا مجموعه پروژههایي بایهد در سهاليان
مختلف اجرا گردد تا در صورت اجراي این پروژهها بتوان اطمينان حاصهل كهرد كهه اقهدامات ،راهبردهها ،اههداف و در نهایهت
چشمانداز توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق محقق شده است .فرایند تدوین برنامه عملياتي در شهكل (-1
 )1نشان داده شده است .مطابق این شكل ،ابتدا اقدامات شناسایي شده در مرحله  4بر اساس معيارههایي شكسهته مهيشهوند و
فهرست پروژهها استخراج ميشود .سپس زمان مورد نياز براي انجام هر یك از پروژهها مشخص ميشود و از این طریق منهابع
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الزم براي تحقق اقدامات تعيين مي گردد .در نهایت با شناسایي نهادهاي مرتبط در محيط داخلي و بيروني و نقش آنها ،متولي
و مجري انجام پروژهها شناسایي ميشود.
اقدامات

شكستن اقدامات

فهرست پروژهها

زمانبندي

تعیین منابع اقدامات

تخصیص مجریان و متولیان
انجام پروژه

شكل ( :)1-1فرایند تدوین برنامه عملیاتي

 -1-2شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي
مجموعه پروژههاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشد كه انجام صحي آنهها
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همينرو در تعریف پروژها ميباید جنبههاي مختلف اقدام مورد توجه قرار گيهرد .نكتهه
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حائز اهميت دیگر ميزان شكسته شدن اقدامات ميباشد .همانگونه كه یك اقدام ميتواند به مجموعهاي از پهروژههها شكسهته
شود ،هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهاي از فعاليتها ميباشد و این روند را در مورد فعاليتها نيز ميتوان ادامه داد.
این مفهوم را ميتوان به صورت ملموستري در شكل ( )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه شماره  1به
دو فعاليت شكسته شده است .حال ميتوان مجموعه كل پروژهههایي كهه بهراي انجهام اقهدام  Xاجهرا شهود را بهه دو صهورت
{ X  }x1،x2,x3و {X  }x11،x12،x2,x3

ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام ميباشد .بنابراین

الزم است معيارهاي مناسبي براي تعيين تعداد سط شكسته شدن اقدامات تعيين گردد][1

شكل ( :)2-1نحوه شكستن اقدام X

در این بررسي دو معيار به شرح زیر مبناي عمل قرار ميگيرد]:[1
الف) ميزان منابع الزم براي انجام پروژه اجرایي قابل تخمين باشد .به عبارتي در سط خاصي ميتوان بهرآورد مناسهبي از
ميزان منابع مورد نياز ارائه نمود.1

 .1توضيحات بيشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهاي آتي بيان خواهد شد.
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ب) هر پروژه اجرایي در اندازهاي باشد كه بتوان آن را به یك مجري محول نمود .به عبارتي اگر پروژه اجرایهي بهه انهدازه
كافي جزء نشده باشد ،به طوري كه گستردگي ابعاد مختلف آن امكان اختصاص آن را به یك مجري سلب نماید ،ميبایهد
پروژه اجرایي مربوط به فعاليتهاي دیگري شكسته شود تا تخصيص آن به مجري واحد امكانپذیر گردد.
ساختار كلي شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي مشابه  1WBSميباشد كه در بحث مدیریت پهروژه تهاكنون تحقيقهات
فراواني در مورد آن صورت پذیرفته است.
نكته دیگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههاي اجرایي در راستاي تحقق اقدامات ميباشد .تاكنون الگوریتمي كه تضمين
نماید مجموعه پروژههاي اجرایي منتخب براي تحقق اقدام كفایت مينماید ارائه نشده است .تنها با بهرهگيري از قضهاوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پيشين و در صورت امكان بهكارگيري ابزارهایي چون شبيهسازي ميتوان اميدوار بود مجموعهه
پروژههاي اجرایي شرایط كافي براي حصول اقدامات را فراهم سازند.

 -1-1-2مبناي شكستن اقدامات
یكي از مسائل كليدي دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي ،تعيين مبنایي است كه بر اسهاس آن اقهدامات
شكسته شوند .به عنوان نمونه اقدامي مثالي با عنوان تأسهيس آزادراه را در نظهر بگيریهد .ایهن اقهدام مهيتوانهد بهر دو مبنهاي
جغرافيایي( 2راهسازي كوهستاني ،بياباني و جنگلي) و عملكردي( 3زیرسازي راه ،روسازي و اسفالت ،حفاظت حاشية راه و  )...بهه
پروژههاي اجرایي زیرمجموعة خود شكسته شود .اینكه كدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد بر اساس عوامهل
مختلفي تعيين ميشود كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره ميشود].[1
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيمبندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شدة اثرگهذاري وجهود
داشته باشد ،ميتواند مبناي شكستن پروژههاي اجرایي را جهت دهي نماید .به عنوان نمونه در مورد مثال فوق اگر سيسهتم
راهسازي كشور بر اساس مناطق جغرافيایي در بخشهاي راهسازي كوهستاني ،بياباني و جنگلي شكل گرفته باشد كهه ههر
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بخش توانایيها و قابليتهاي كليدي الزم در حوزه فعاليت خود بهدست آورده است ،و بنابراین تقسيمبندي مذكور ميتواند
مبناي شكستن اقدامات قرار گيرد.
ب) نيازمنديهاي فعلي :نيازمندي هایي كه بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت ميپذیرد در طول زمان قابل تغييهر
است .در مورد مثال اخير ممكن است در فاز طراحي آزادراهها نيازهاي طراحي موجب شكستن پروژههاي اجرایي بر مبنهاي
جغرافيایي شود وليكن در زمان اجرا نيازها تغيير كرده و مبناي عملكردي مورد استفاده قرارگيرد.
ج) منافع اقتصادي :ميزان كسب درآمد از پروژههاي اجرایي ميتواند مبنایي براي شكستن اقدامات باشد .بهه عنهوان مثهال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههاي اجرایي از این جهت ميتواند مبنا قرار گيرد كه ابتدا پروژههاي اجرایهي درآمهدزا انجهام
شوند و از درآمد حاصل براي انجام پروژههاي اجرایي هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایي كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذینفعان و كسهب منهافع توسهط ایهن گهروه
ميباشد ،ضروري است نظرات ذینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پيادهسازي از جمله چگونگي شكستن اقهدامات مهورد
توجه قرارگيرد.
در صورتي كه تصميم گرفته شود كه تعدادي از پروژههاي اجرایي نيز بهه زیرفعاليهتهایشهان شكسهته شهود ،مهيتهوان در
شكستن دوم از مبناي دیگري استفاده نمود .به طهور مثهال در مرحلهه اول بهر مبنهاي جغرافيهایي و در مرحلهه دوم بهر مبنهاي
عملكردي عمل نمود.

 -2-1-2ابزارهاي شكستن اقدامات
تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسي قرارگرفت .در این بخش چند ابهزار بهراي انجهام
این مهم معرفي ميگردد].[1
الف) تجزیه و تحلیل فرایند استاندارد
در ادبيات برخي از اقدامات فرایندي تجربه شدهاي وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمي آن حوزه مورد پهذیرش
قرارگرفتهاست .چنين فرایندهایي فرایند استاندارد ناميده ميشود .در صورتي كه در مورد اقدامات خاصهي فراینهد اسهتاندارد
وجود داشته باشد ،پروژههاي اجرایي ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایي استاندارد پذیرفته ميشوند.
ب) بهینهكاوي
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در صورتي كه در راستاي تحقق یك اقدام ،فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسي قابهل اسهتفاده
نباشد ،از ابزار بهينهكاوي استفاده ميشود .بهينهكاوي به معني بررسي تجربههاي انجام شده و یادگيري ميباشد .اگرچه در
این حالت به علت عدم وجود الگویي استاندارد ،انتظار ميرود تجربه هاي پيشين در ابعاد مختلفي با یكدیگر تفهاوت داشهته
باشند  -كه از علل اصلي آن خواستگاه منطقهاي و ویژگيهاي خاصي است كه فرایند در قالهب آن طراحهي و اجهرا شهده
است -یكي از مسائل كليدي بهكارگيري این ابزار چگونگي در كنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دسهتيابي
به الگویي مطلوب ميباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرایي قابل قبول دست یافت ،از پروژههاي
اجرایي غير نهایي بهدست آمده ميتوان در ابزار علي -معلولي استفاده نمود.
ج) تحلیل عليمعلولي
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرایي ميباشد .از همينرو ضروري
است استفاده از این ابزار با حضور خبرگاني مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گيرد .در ادامه چگونگي اسهتفاده از
این ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضي داده ميشود.
گام  :1در ابتداي جلسه توضيحات مربوط به معرفي اقدام ارائه ميگردد تا كليه افراد حاضر به نگرش یكساني از اقهدام مهورد
نظر دست یابند.
گام  :2در یك طوفان فكري پروژههاي اجرایي كه از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر ميرسد مطرح شده
و در معرض دید همگان قرار ميگيرد.
حاضرین جلسه مي باید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحلهه اول صهرفاا اقهدامات بهه پهروژهههاي اجرایهي اساسهي
تشكيلدهندهاش شكسته ميشوند .از همينرو بهتر است از بيان مواردي كه خود زیرفعاليتِ پروژههاي اجرایي اساسي به شهمار
مي روند و یا قابل بيان شدن به شكل پروژههاي اجرایي كالنتري هستند اجتناب ورزند .در صورتي كهه تصهميم گرفتهه شهود
برخي پروژههاي اجرایي به زیرفعاليتهاي خود شكسته شوند ،در مرحله دیگري فرایند جاري در مورد آن پهروژهههاي اجرایهي
تكرار ميشود .به عبارتي در هر مرحله از بهكارگيري این ابزار ،شكستن تنها در یك سط انجام ميپذیرد.
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پس از انجام این گام فهرست اوليهاي از پروژههاي اجرایي پيشنهادي به دست ميآید .در تكميل این فهرست مهيتهوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر بهویژه بهينهكاوي استفاده نمود.

1

گام  :3كليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زیر دستهبندي ميشوند:
الف) پروژههاي اجرایي اصلي تكين :پروژههاي اجرایي هستند كه اوال در راسهتاي تحقهق اقهدام مهورد نظهر انجهام آنهها
ضروري بوده و ثانياا در بين سایر پروژههاي اجرایي پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزیني با آن وجود ندارد.
ب) پروژههاي اجرایي جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژهههاي اجرایهي ضهروري مهيباشهد كهه در بهين سهایر
پروژههاي اجرایي ،موارد مشابهِ قابل جایگزیني با آنها یافت ميشود .در این حالت هر گروه از پروژههاي اجرایي مشهابه را
در مجموعههایي جمع كرده كه مجموعههاي جایگزیني ناميده ميشوند .سرانجام مهيبایهد از ههر یهك از مجموعههههاي
جایگزیني یك پروژه اجرایي انتخاب شود.
مجموعه هاي جایگزیني نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند .همچنين درصورتي كه پروژه اجرایي قابل تخصيص به بيش
از یك مجموعه جا یگزیني باشد ،آن پروژه اجرایي به چند بخش تفكيك شده و هر بخش به مجموعه مربوطهه اختصهاص
ميیابد.
ج) پروژههاي اجرایي پشتيباني :پروژههاي اجرایي كه در راستاي تحقق یك اقدام ،ضروري نيستند ولي مهيتواننهد فرآینهد
انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آنرا تسریع بخشند.
در صورتي كه پس از دسته بندي فوق مواردي وجود داشته باشند كه به نوعي زیرفعاليت سایر پروژههاي اجرایي اصهلي یها
پشتيباني به حساب آیند حذف ميگردند  -در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایي به زیرفعاليهتهها در مراحهل بعهد
مورد استفاده قرار ميگيرند  -و در غيراین صورت الزم است پروژههاي اجرایي اصلي یا پشتيبان دیگري تعریف شهود كهه
دربرگيرنده زیرفعاليت مزبور باشد.
در نهایت پروژههاي اجرایي دستهبندي شده ميباید داراي دو ویژگي باشند:
در یك سط باشند
 - 1ممكن است بتوان درمورد يك فعاليت از روش تحليل فرآيند استاندارد و يا بهينهكاوي به نتيجه رسيد ،عليرغم اينكه در مورد
اقدام باالدست استفاده از اين دو ابزار نتيجهبخش نبوده باشد.
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غير از پروژههاي اجرایي درون یك مجموعه جایگزیني ،سایر پروژههاي اجرایي باید بدون همپوشاني باشند .در غير
اینصورت ميباید تغييراتي در آنها اعمال گردد كه همپوشاني موجود حذف شود.

 -3-1-2بازنگري نهایي و انتخاب پروژههاي اجرایي
قبل از نهایي شدن پروژههاي اجرایي ،به منظور ارزیابي جوانب مختلف پروژههاي اجرایي ارائه شده و قضاوت در مورد موجه
بودن یا عدم موجه بودن آن ها ،هر پروژه اجرایي مي باید بر اساس معيارهاي مختلفي از جمله معيارهاي فني ،مالي و اقتصادي،
اجتماعي و زیستمحيطي مورد مميزي قرار گيرد .بر این اساس ،پروژههاي اجرایي به دست آمده در مرحله قبل مهورد بهازبيني
قرار گرفته و پروژههایي كه از نظر معيارهاي مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته ميشوند .در واقع پهروژهههاي اجرایهي نههایي
ميبایست به نحو مطلوبي موجبات دستيابي به مقاصد سایر سطوح راهبردي را فراهم سازند .از همينرو ضروري به نظر ميرسد
با نگاهي اجمالي به گامهاي طي شده نواقص احتمالي مورد بازبيني قرارگيرد].[1

 -2-2فهرست پروژههاي اجرایي توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
با توجه به موارد مطرح شده در ابتداي این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي ،در این
بخش ،پروژههایي شناسایي ميشود كه اجرایي شدن آنها منجر به تحقق اقدامات ميگردد .با توجه به ابزارهاي گوناگوني كهه
جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفي شده با بررسيهاي صورت گرفته این نتيجه حاصل شد كه ابزار تحليل عليمعلولي
بهترین ابزار براي شكستن اقدامات در این طرح ميباشد.
همانطور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فني و غير فني (در دو
دسته اقدامات مدیریتي و زیرساختي) تدوین شد .با توجه به سط اقدامات غير فني تعریف شده در مرحله چهارم تصميم گرفته
شد تا این اقدامات به سط پایينتر شكسته نشده و زمانبندي بر روي اقدامات انجام شود .امها بهراي درك بهتهر ههر كهدام از
اقدامات غيرفني ،شرح اقدام و فعاليتهاي اصلي كه در راستاي اجرایي شدن این اقدامات ميبایست انجام گيرد مشخص شهده
كه به عنوان شناسنامه اقدامات غيرفني در پيوست  1آمده است .در ارتباط با اقدامات فني ،با توجه به امكان شكسهتن اقهدامات
تصميم بر این شد تا پروژههاي اجرایي ذیل هر یك از اقدامات فني تعریف شود .براي تدوین پروژههاي اجرایي ،در جلسهاي با
حضور آقایان دكتر جعفري ،مهندس رهنورد و دكتر شاهحسيني (عضو كميته راهبري) ،پيشنویس پروژهها تهيه شهده و جههت
استفاده از نظرات خبرگان ،این پيشنویس براي اعضاي كميته راهبري ارسال شده و در نهایت در جلسهاي با حضهور اعضهاي
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كميته راهبري نهایي گردید .همچنين براي درك بهتر هر كدام از اقدامات فني ،شرح اقدام و پروژههاي ذیل هر اقدام فني ،بهه
عنوان شناسنامه اقدامات فني ،در پيوست  2آمده است.
مجموعه پروژههاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشد كه انجام صحي آنهها
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شهده اسهت بها اسهتفاده از نظهرات خبرگهان و كارشناسهان ،جامعيهت
پروژههاي اجرایي شناسایي شده براي هر اقدام حفظ شود .مورد دیگري كه در رابطه با شكستن اقدامات ميبایست مورد توجهه
قرار گيرد ،سط شكسته شدن اقدامات ميباشد .در این طرح اقدامات تا سطحي شكسته شدهاند كهه بتهوان بهراي پهروژهههاي
اجرایي حاصل از شكستن آنها زمان تخصيص داده و همچنين مجري جهت اجراي آنها مشخص نمود .در ادامه پهروژهههاي
شناسایي شده براي هر یك از اقدامات فني در جدول ( )1-2الي ( )6-2ارائه شده است.
جدول ( :)1-2پروژههاي مربوط به اقدام شناسایي انواع روشهاي پایش سالمت سازه در دنیا
ردیف

عنوان پروژهها

1

شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور تشخيص آسيبها

2

شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده

3

شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور تشخيص آسيبها

4

شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده

5

شناسایي رویكردهاي اكتساب و مدیریت دادهها جهت كاربرد در پایش سالمت سازهها

6

شناسایي ابزارهاي مورد نياز (سختافزار و نرمافزار) براي پایش سالمت سازهها و تأمينكنندگان اصلي آنها در دنيا

جدول ( :)2-2پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید بخش
تولید
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج خنككننده
ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه برج خنككننده

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه برج خنككننده

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه برج خنككننده و تخمين عمر باقيمانده آن
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امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه برج خنككننده

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميمگيري و مدیریت نگهداري سازه برج خنككننده بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو برج خنككننده انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه برج خنككننده

اقدام :2تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه یا فونداسیون نگهدارنده تجهیزات اصلي (توربین ،ژنراتور ،ترانس و )...
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات و تخمين
عمر باقيمانده آنها
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بر اساس خروجي سيستم
پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه نگهدارنده بویلر و كوره
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه نگهدارنده بویلر و كوره

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه نگهدارنده بویلر و كوره

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه نگهدارنده بویلر و كوره و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه نگهدارنده بویلر و كوره
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده بویلر و كوره بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه نگهدارنده بویلر و كوره انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده بویلر و كوره
اقدام  :4تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه نگهدارنده دودكش

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها

11

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت
ردیف

ويرايش اول،مهر1394
عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه نگهدارنده دودكش

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه نگهدارنده دودكش

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه نگهدارنده دودكش و تخمين عمر باقيمانده آن

4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه نگهدارنده دودكش

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده دودكش بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه نگهدارنده دودكش انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده دودكش
اقدام :5تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در سامانه لولهها (پایپینگ) و اتصاالت آنها

ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سامانه لولهها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سامانه لولهها

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سامانه لولهها و تخمين عمر باقيمانده آن

4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سامانه لولهها

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سامانه لولهها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سامانه لولههاي انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سامانه لولهها
اقدام  :6تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پره توربینهاي بادي

ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه در پره توربينهاي بادي

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در پره توربينهاي بادي

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در پره توربينهاي بادي و تخمين عمر باقيمانده آن

4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در پره توربينهاي بادي

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري پره توربينهاي بادي بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پره توربينهاي بادي انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري پره توربينهاي بادي
اقدام  :7تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مخازن ذخیره سوخت و آب خام

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت
ردیف

ويرايش اول،مهر1394
عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه مخازن ذخيره سوخت

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه مخازن ذخيره سوخت

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه مخازن ذخيره سوخت و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه مخازن ذخيره سوخت
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه مخازن ذخيره سوخت بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از مخازن ذخيره سوخت بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه مخازن ذخيره سوخت
اقدام  :8تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج و فونداسیون توربینهاي بادي
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه برج توربينهاي بادي

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه برج خنككننده

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه برج توربينهاي بادي و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه برج توربينهاي بادي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه برج توربينهاي بادي بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو برج توربين بادي انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه برج توربينهاي بادي

اقدام  :9تدوین دانش فني پایش سالمت در سازههاي ساختماني نیروگاهها (ساختمان كنترل ،ساختمانهاي حاوي
تجهیزات اصلي و مهم نیروگاه و )...
ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازههاي ساختماني نيروگاهها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازههاي ساختماني نيروگاهها

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازههاي ساختماني نيروگاهها و تخمين عمر

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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باقيمانده آن

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازههاي ساختماني نيروگاهها

4

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني نيروگاهها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت

5

سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه ساختماني انتخابي در نيروگاه بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني نيروگاهها
اقدام  :10بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش تولید
عنوان پروژهها

ردیف
1

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش توليد

2

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش توليد

3

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش توليد

جدول ( :)3-2پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید بخش
انتقال و فوق توزیع
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در انواع دكلهاي انتقال برق و فونداسیون آنها
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه دكلهاي انتقال برق

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه دكلهاي انتقال برق

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه دكلهاي انتقال برق و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه دكلهاي انتقال برق
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه دكلهاي انتقال برق بر اساس خروجي سيستم پایش
سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از دكلهاي انتقال برق بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه دكلهاي انتقال برق
اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مقرههاي خطوط انتقال

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت
ردیف
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عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه در مقرههاي خطوط انتقال

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در مقرههاي خطوط انتقال

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در مقرههاي خطوط انتقال و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در مقرههاي خطوط انتقال
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري مقرههاي خطوط انتقال بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو مقره خطوط انتقال انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري مقرههاي خطوط انتقال

اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در اجزاي غیرسازهاي پستها (مقره ،بوشینگ و)...
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت در اجزاي غيرسازهاي پستها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در اجزاي غيرسازهاي پستها

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در اجزاي غيرسازهاي پستها و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در اجزاي غيرسازهاي پستها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري اجزاي غيرسازهاي پستها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه از هر جزء غيرسازهاي پستها بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري اجزاي غيرسازهاي پستها
sاقدام  :4تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در هاديهاي خطوط انتقال

ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت در هاديهاي خطوط انتقال

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در هاديهاي خطوط انتقال

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در هاديهاي خطوط انتقال و تخمين عمر باقيمانده آن

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در هاديهاي خطوط انتقال

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري هاديهاي خطوط انتقال بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از هاديهاي خطوط انتقال بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري هاديهاي خطوط انتقال
اقدام  :5تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در گنتري پستها
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه گنتري پستها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه گنتري پستها

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه گنتري پستها و تخمين عمر باقيمانده آن

4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه گنتري پستها

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه گنتري پستها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو گنتري پست انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه گنتري پستها
اقدام  :6تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در گالريهاي بتني و منهولها در خطوط انتقال زمیني
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه در گالريهاي بتني و منهولها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه گالريهاي بتني و منهولها

3
4
5

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه گالريهاي بتني و منهولها و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه گالريهاي بتني و منهولها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه گالريهاي بتني و منهولها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو گالري بتني و منهول انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه گالريهاي بتني و منهولها
اقدام  :7تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه و فونداسیون نگهدارنده تجهیزات پستها

ردیف
1

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت در سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بر اساس خروجي سيستم پایش
سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
اقدام  :8تدوین دانش فني پایش سالمت در سازههاي ساختماني پستها (ساختمان كنترل و )...

ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازههاي ساختماني پستها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازههاي ساختماني پستها

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازههاي ساختماني پستها و تخمين عمر باقيمانده آن

4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازههاي ساختماني پستها

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني پستها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه ساختماني انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني پستها
اقدام  :9بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش انتقال

ردیف

عنوان پروژهها

1

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش انتقال

2

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش انتقال

3

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش انتقال

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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جدول ( :)4-2پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید بخش
توزیع
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پستهاي هوایي توزیع
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه پستهاي هوایي توزیع

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در پستهاي هوایي توزیع

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه پستهاي هوایي توزیع و تخمين عمر باقيمانده آن

4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در پستهاي هوایي توزیع

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري پستهاي هوایي توزیع بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پست هوایي توزیع انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري پستهاي هوایي توزیع
اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پایههاي توزیع برق
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت پایههاي توزیع برق

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در پایههاي توزیع برق

3

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در پایههاي توزیع برق و تخمين عمر باقيمانده آن

4

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در پایههاي توزیع برق

5

ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه برج خنككننده بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت پایههاي توزیع برق

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پایه توزیع برق انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري پایههاي توزیع برق
اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پستهاي زمیني و زیررمیني توزیع
عنوان پروژهها

ردیف
1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك مورد نياز براي پایش سالمت سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع

3
4

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت

5

سازه

6

اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه سازه پست زميني و زیررميني انتخابي بصورت پایلوت

7

تدوین دستورالعمل نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع
اقدام  :4بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش توزیع
عنوان پروژهها

ردیف
1

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش توزیع

2

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش توزیع

3

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش توزیع

جدول ( :)5-2پروژههاي مربوط به اقدام اولویتبندي اجراي پایش سالمت در سامانهها و سازههاي صنعت برق
عنوان پروژهها

ردیف

تدوین مباني نظري ،ابزارهاي مورد نياز و شاخصهاي كمّي براي اولویتبندي سامانهها و سازههاي صنعت برق بر مبناي قابليت

1

اطمينان و ریسك

2

شناسایي مخاطرات آسيب رسان به سامانهها و سازههاي صنعت برق و پهنهبندي احتماالتي توزیع مكاني و شدت آنها در سط كشور

3

تعيين و پهنهبندي شاخصهاي آسيبپذیري سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در سط كشور

4

تعيين و پهنهبندي شاخصهاي اهميت نسبي سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در سط كشور

5

تعيين و پهنهبندي شاخص اولویت سامانهها و سازههاي صنعت برق در سط كشور جهت اجراي سيستم پایش سالمت

جدول ( :)6-2پروژههاي مربوط به اقدام اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سامانهها و سازههاي اولویتدار
صنعت برق در كشور
ردیف

عنوان پروژهها

1

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي بخاري در كشور به ترتيب اولویت

2
3

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي چرخه تركيبي در كشور به ترتيب
اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  10واحد از نيروگاههاي گازي در كشور به ترتيب اولویت

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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4

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20عدد از توربينهاي بادي در كشور به ترتيب اولویت

5

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط انتقال در كشور به ترتيب اولویت

6

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %25از پستهاي انتقال در كشور به ترتيب اولویت

7

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط فوق توزیع در كشور به ترتيب اولویت

8

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %10از پستهاي فوق توزیع در كشور به ترتيب اولویت

9

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از خطوط توزیع در كشور به ترتيب اولویت

10

اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از پستهاي توزیع در كشور به ترتيب اولویت

 -3تخصیص منابع
در برنامهریزي عملياتي تخصيص منابع فرایند تصميمگيري در مورد چگونگي بهكارگيري منابع موجود بهه منظهور نيهل بهه
مقاصد تعيين شده ،بهویژه در كوتاهمدت ميباشد .تخصيص منابع در سطوح مختلف راهبهردي از جملهه اقهدامات ،پهروژهههاي
اجرایي ،فعاليتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف ميباشد .همانطور كه در بخش قبل عنوان شد یكي از معيارهاي مورد توجه
در تعيين تعداد سطوحي كه اقدامات شكسته ميشوند ،رسيدن به سطحي است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمهود .ایهن
برآورد بر دو مبنا صورت ميپذیرد:
الف) تجربههاي پيشين
ب) نظر خبرگان
منابعي كه در برنامه عملياتي این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از زمان و تأمين منهابع انسهاني بها اسهتفاده از
هزینة اختصاص یافته توسط مجري فعاليت صورت ميپذیرد .با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستيابي به اهداف در زمهان
مورد نظر ،ميبایست مدت زمان الزم براي انجام هر پروژه ،به عنوان یكي از اصليترین منابع اجرایي شدن پروژهها ،به درستي
مشخص گردد .الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصيص زمان یك فرآیند تخصيص منابع محدود ميباشد .به عبارتي كهل
زمان در دسترس براي تحقق پروژههاي اجرایي از قبل تعيين شده و هر پروژه ميبایست در مدت زمان خاص خهود بهه اتمهام
برسد .از طرف دیگر منابع مالي به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته ميشوند .بنابراین در مورد هر پروژه اجرایي هزینهه الزم
برآورد شده و اختصاص مي یابد .همان گونه كه در بخش قبلي اشاره شد اقدامات غير فني تعيين شده به سط پایينتر شكسته

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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نشده است در نتيجه زمان هر یك از اقدامات غير فني برآورد ميشود .در این بخش زمان تخميني الزم براي انجام اقدامات غير
فني و پروژههاي مربوط به اقدامات فني به ترتيب در جدولهاي ( )1-3الي ( )7-3ارائه شده است .زمانبندي دقيهق پهروژههها
ميتواند به ترسيم صحي رهنگاشت كمك كند.
جدول ( :)1-3زمانبندي اقدامات غیر فني توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق

ردیف

مدت زمان

اقدامات

1

حمایت از تعریف پایان نامهها و طرحهاي پژوهشي كاربردي در حوزه پایش
سالمت در سازههاي صنعت برق

60

2

تعریف پروژههاي مشترك بين صنعت برق و دانشگاههاي فعال در حوزه پایش
سالمت سازه

60

3

ایجاد مكانيزم ارتباطي جهت بهرهگيري از دانش عملياتي شده پایش سالمت
سازه در سایر صنایع

120

4

استفاده كارآمد از ظرفيتهاي ارتباطي موجود (سمينار ,همایش ،انجمن و )...
در سایر حوزههاي مرتبط

120

5

ایجاد مكانيزم ارتباطي جهت بهرهگيري از دانش پایش سالمت سازه در
دانشگاهها و شركتهاي پيشرو در این حوزه در جهان

120

6

ایجاد بانك اطالعاتي محققين و دستاوردهاي دانشي در حوزه پایش سالمت
سازهها

18

7

تشكيل مركز توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق

12

8

تدوین قوانين و دستورالعمل جهت ایجاد الزام در تاسيسات اصلي صنعت برق
به بكارگيري فناوري پایش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق

60

9

آگاهسازي مدیران صنعت برق از مزایاي بكارگيري پایش سالمت سازه
درصنعت برق از طریق برگزاري سمينارها و همایشهاي تخصصي

60

( ماه)

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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ردیف

مدت زمان

اقدامات

10

رایزني جهت در نظر گرفتن شاخص اجرایي كردن دستورالعملهاي پایش
سالمت سازههاي صنعت برق در ارزیابي عملكرد مدیران تاسيسات مختلف
صنعت برق

12

11

رایزني با مدیران وزارت نيرو جهت اولویتدهي به پایش سالمت سازههاي
صنعت برق در برنامهریزيهاي كالن صنعت برق

18

12
13
14
15
16
17

برگزاري دورههاي ضمن خدمت براي مهندسين عمران شاغل در بخشهاي
مختلف در صنعت برق ،جهت آشنایي با سازههاي صنعت برق
ارائه واحدهاي درسي (اختياري) ميانرشتهاي پایش سالمت سازه در
دانشگاهها
شناسایي و حمایت از تامين سختافزار و نرمافزار مورد نياز پایش سالمت
سازههاي صنعت برق
ایجاد بانك اطالعاتي آسيبهاي سازهاي در شبكه برق (توليد ،انتقال و توزیع)
برگزاري دورههاي آموزشي جهت آشنایي با نحوه بكارگيري سختافزار مربوط
به پایش سالمت سازهها در سازههاي صنعت برق (تربيت اپراتور و
تكنسينهاي پایش سالمت سازه)
امكانسنجي بكارگيري آزمایشگاههاي موجود و نيازسنجي احداث آزمایشگاه

( ماه)

120
12
60
18
60
6

جدول ( :)2-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام شناسایي انواع روشهاي پایش
سالمت سازه در دنیا
زمان
ردیف

1
2
3
4
5

عنوان پروژهها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور
تشخيص آسيبها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور
پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور
تشخيص آسيبها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور
پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده
شناسایي رویكردهاي اكتساب و مدیریت دادهها جهت كاربرد در پایش سالمت
سازهها

(ماه)

12
12
12
12
8

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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شناسایي ابزارهاي مورد نياز (سختافزار و نرمافزار) براي پایش سالمت سازهها و
تأمين كنندگان اصلي آنها در دنيا

8

جدول ( :)3-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و
جدید بخش تولید
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج خنككننده
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
سازه برج خنككننده
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه برج خنككننده
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه برج خنككننده و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه برج خنككننده
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
سازه برج خنككننده بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو برج
خنككننده انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه برج
خنككننده

(ماه)

6
12
18
3
15
15
18

اقدام :2تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه یا فونداسیون نگهدارنده
تجهیزات اصلي (توربین ،ژنراتور ،ترانس و )...
زمان
ردیف

1
2
3

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه
یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات و
تخمين عمر باقيمانده آنها

(ماه)

3
6
9

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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اقدام :2تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه یا فونداسیون نگهدارنده
تجهیزات اصلي (توربین ،ژنراتور ،ترانس و )...
زمان
ردیف

عنوان پروژهها

(ماه)

امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بر اساس خروجي سيستم پایش
سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه
انتخابي از سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه یا
فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

4
5
6
7

2
8
8
9

اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه نگهدارنده بویلر و
كوره
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
سازه نگهدارنده بویلر و كوره
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه نگهدارنده بویلر و كوره
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه نگهدارنده بویلر و كوره و تخمين
عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت
در سازه نگهدارنده بویلر و كوره
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
سازه نگهدارنده بویلر و كوره بر اساس خروجي سيستم پایش
سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه
نگهدارنده بویلر و كوره انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه
نگهدارنده بویلر و كوره

(ماه)

6
12
18
3
15
15
18

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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اقدام  :4تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه نگهدارنده دودكش
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
سازه نگهدارنده دودكش
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه نگهدارنده دودكش
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه نگهدارنده دودكش و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه نگهدارنده دودكش
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
سازه نگهدارنده دودكش بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه
نگهدارنده دودكش انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه
نگهدارنده دودكش

(ماه)

5
10
14
3
12
12
14

اقدام  :5تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در سامانه لولهها (پایپینگ) و
اتصاالت آنها
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
سامانه لولهها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سامانه لولهها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سامانه لولهها و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سامانه لولهها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
سامانه لولهها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سامانه
لولههاي انتخابي بصورت پایلوت

(ماه)

2
4
5
1
4
4

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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اقدام  :5تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در سامانه لولهها (پایپینگ) و
اتصاالت آنها
زمان
ردیف

عنوان پروژهها

(ماه)

7

تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سامانه
لولهها

5

اقدام  :6تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پره توربینهاي بادي
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
سازه در پره توربينهاي بادي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
پره توربينهاي بادي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در پره توربينهاي بادي و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
پره توربينهاي بادي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري پره
توربينهاي بادي بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پره
توربينهاي بادي انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري پره
توربينهاي بادي

(ماه)

5
10
14
3
12
12
14

اقدام  :7تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مخازن ذخیره سوخت و
آب خام
زمان
ردیف

1
2
3

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه
مخازن ذخيره سوخت
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه مخازن ذخيره سوخت
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه مخازن ذخيره سوخت و تخمين عمر

(ماه)

2
4
5

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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اقدام  :7تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مخازن ذخیره سوخت و
آب خام
زمان
ردیف

4
5
6
7

عنوان پروژهها
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه مخازن ذخيره سوخت
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
مخازن ذخيره سوخت بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه
انتخابي از مخازن ذخيره سوخت بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه مخازن
ذخيره سوخت

(ماه)

1
4
4
5

اقدام  :8تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج توربینهاي بادي
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه
برج توربينهاي بادي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه برج خنككننده
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه برج توربينهاي بادي و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه برج توربينهاي بادي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
برج توربينهاي بادي بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو برج
توربين بادي انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه برج
توربينهاي بادي

(ماه)

3
6
9
2
8
8
9

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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اقدام  :9تدوین دانش فني پایش سالمت در سازههاي ساختماني
نیروگاهها (ساختمان كنترل ،ساختمانهاي حاوي تجهیزات اصلي و مهم
نیروگاه و )...
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
سازههاي ساختماني نيروگاهها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازههاي ساختماني نيروگاهها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازههاي ساختماني نيروگاهها و تخمين
عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت
در سازههاي ساختماني نيروگاهها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
سازههاي ساختماني نيروگاهها بر اساس خروجي سيستم پایش
سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه
ساختماني انتخابي در نيروگاه بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري
سازههاي ساختماني نيروگاهها

(ماه)

5
10
14
3
12
12
14

اقدام  :10بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش تولید
عنوان پروژهها

(ماه)

ردیف
1
2
3

زمان

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش توليد
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش
توليد
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش توليد

24
12
12
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جدول ( :)4-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و
جدید بخش انتقال

اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در انواع دكلهاي انتقال برق
و فونداسیون آنها
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
سازه دكلهاي انتقال برق
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه دكلهاي انتقال برق
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه دكلهاي انتقال برق و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه دكلهاي انتقال برق
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
دكلهاي انتقال برق بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه
انتخابي از دكلهاي انتقال برق بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه
دكلهاي انتقال برق

(ماه)

6
12
18
3
15
15
18

اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مقرههاي خطوط انتقال
زمان
ردیف

1
2
3
4

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه
در مقرههاي خطوط انتقال
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
مقرههاي خطوط انتقال
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در مقرههاي خطوط انتقال و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در

(ماه)

2
4
5
1

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مقرههاي خطوط انتقال
زمان
ردیف

عنوان پروژهها

(ماه)

مقرههاي خطوط انتقال
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
مقرههاي خطوط انتقال بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو مقره
خطوط انتقال انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري مقرههاي
خطوط انتقال

5
6
7

4
4
5

اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در اجزاي غیرسازهاي
پستها (مقره ،بوشینگ و)...
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت در
اجزاي غيرسازهاي پستها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
اجزاي غيرسازهاي پستها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در اجزاي غيرسازهاي پستها و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
اجزاي غيرسازهاي پستها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
اجزاي غيرسازهاي پستها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه از
هر جزء غيرسازهاي پستها بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري اجزاي
غيرسازهاي پستها

(ماه)

3
6
9
3
8
10
9

اقدام  :4تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در هاديهاي خطوط انتقال
زمان
ردیف

عنوان پروژهها

(ماه)

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت در هاديهاي خطوط
انتقال

2
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اقدام  :4تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در هاديهاي خطوط انتقال
زمان
ردیف

2
3
4
5
6
7

(ماه)

عنوان پروژهها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در هاديهاي خطوط
انتقال
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در
هاديهاي خطوط انتقال و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در هاديهاي خطوط
انتقال
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري هاديهاي خطوط
انتقال بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از هاديهاي
خطوط انتقال بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري هاديهاي خطوط انتقال

4
5
1
4
4
5

اقدام  :5تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در گنتري پستها
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه
گنتري پستها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه گنتري پستها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه گنتري پستها و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه گنتري پستها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
گنتري پستها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو گنتري
پست انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه گنتري
پستها

(ماه)

2
4
5
1
4
4
5
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اقدام  :6تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در گالريهاي بتني و منهولها در
خطوط انتقال زمیني
زمان
ردیف

(ماه)

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه در
گالريهاي بتني و منهولها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه
گالريهاي بتني و منهولها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش
آسيبها در سازه گالريهاي بتني و منهولها و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه
گالريهاي بتني و منهولها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
گالريهاي بتني و منهولها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو گالري بتني و
منهول انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه گالريهاي بتني
و منهولها

1
2
3
4
5
6
7

2
4
5
1
4
4
5

اقدام  :7تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه و فونداسیون نگهدارنده
تجهیزات پستها
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت در
سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات و
تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بر اساس خروجي سيستم پایش
سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه
انتخابي از سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه و
فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

(ماه)

3
6
9
3
8
10
9
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اقدام  :8تدوین دانش فني پایش سالمت در سازههاي ساختماني پستها
(ساختمان كنترل و )...
زمان
ردیف

(ماه)

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازههاي
ساختماني پستها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازههاي
ساختماني پستها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش
آسيبها در سازههاي ساختماني پستها و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازههاي ساختماني پستها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازههاي
ساختماني پستها بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه ساختماني
انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني
پستها

1
2
3
4
5
6
7

4
10
15
3
12
12
15

اقدام  :9بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش انتقال
زمان

عنوان پروژهها

(ماه)

ردیف
1

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش انتقال
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش
انتقال
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش انتقال

2
3

24
12
12

جدول ( :)5-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و
جدید بخش توزیع
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پستهاي هوایي توزیع
زمان
ردیف

1
2

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه
پستهاي هوایي توزیع
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
پستهاي هوایي توزیع

(ماه)

2
4
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اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پستهاي هوایي توزیع
زمان
ردیف

عنوان پروژهها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه پستهاي هوایي توزیع و تخمين عمر
باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
پستهاي هوایي توزیع
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري
پستهاي هوایي توزیع بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت
سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پست
هوایي توزیع انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري پستهاي
هوایي توزیع

3
4
5
6
7

(ماه)

5
1
4
4
5

اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پایههاي توزیع برق
زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت
پایههاي توزیع برق
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
پایههاي توزیع برق
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در پایههاي توزیع برق و تخمين عمر باقيمانده
آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
پایههاي توزیع برق
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
برج خنككننده بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت پایههاي
توزیع برق
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پایه
توزیع برق انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري پایههاي
توزیع برق

(ماه)

2
4
5
1
4
4
5

اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پستهاي زمیني و
زیررمیني توزیع

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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زمان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه
پستهاي زميني و زیررميني توزیع
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در
سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و
گسترش آسيبها در سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع و
تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در
سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه
پستهاي زميني و زیررميني توزیع بر اساس خروجي سيستم پایش
سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه
سازه پست زميني و زیررميني انتخابي بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه
پستهاي زميني و زیررميني توزیع

(ماه)

2
4
5
1
4
4
5

اقدام  :4بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش توزیع
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بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش توزیع
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش
توزیع
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش توزیع
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جدول ( :)6-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام اولویتبندي اجراي پایش
سالمت در سازههاي صنعت برق
زمان
ردیف

1
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3

عنوان پروژهها
تدوین مباني نظري ،ابزارهاي مورد نياز و شاخصهاي كمّي براي اولویتبندي
سامانهها و سازههاي صنعت برق بر مبناي قابليت اطمينان و ریسك
شناسایي مخاطرات آسيب رسان به سامانهها و سازههاي صنعت برق و
پهنهبندي احتماالتي توزیع مكاني و شدت آنها در سط كشور
تعيين و پهنهبندي شاخصهاي آسيبپذیري سامانهها و سازههاي صنعت برق
در برابر مخاطرات در سط كشور
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زمان
ردیف

4
5

عنوان پروژهها
تعيين و پهنهبندي شاخصهاي اهميت نسبي سامانهها و سازههاي صنعت برق
در برابر مخاطرات در سط كشور
تعيين و پهنهبندي شاخص اولویت سامانهها و سازههاي صنعت برق در سط
كشور جهت اجراي سيستم پایش سالمت

(ماه)
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جدول ( :)7-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام اجرا و راهاندازي سیستم پایش سالمت در سازههاي اولویتدار صنعت برق در
كشور
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ردیف
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10

عنوان پروژهها
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي 20
واحد از نيروگاههاي بخاري در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي 20
واحد از نيروگاههاي چرخه تركيبي در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي 10
واحد از نيروگاههاي گازي در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي 20
عدد از توربينهاي بادي در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از
خطوط انتقال در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %25از
پستهاي انتقال در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از
خطوط فوق توزیع در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %10از
پستهاي فوق توزیع در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از
خطوط توزیع در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از
پستهاي توزیع در كشور به ترتيب اولویت
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24
24
24
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36
36
36

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها

36

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول،مهر1394

 -4تقسیم كار ملي (نگاشتنهادي مطلوب)
پس از تعيين پروژهها ي اجرایي و محاسبه زمان الزم براي اجرایي شدن هر پروژه ،در این بخش بها یهك نگاشهت نههادي
مطلوب ،مجریان پروژههاي اجرایي براي توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق شناسایي خواهنهد شهد .جههت
شناسایي مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا ميبایست كليه بازیگران در حوزه پایش سالمت در سازهههاي صهنعت بهرق شناسهایي
شوند ،لذا براي این كار ميبایست نگاشت نهادي محيط داخلي و بيروني ترسيم شده و با تحليل وضهع موجهود ،وضهع مطلهوب
نهادي ترسيم گردد .در ادامه ابتدا توضي مختصري در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردههاي آن آورده شهده ،سهپس نگاشهت
نهادي توسعه پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ترسيم شده است .در انتها نيز متوليان پهروژهههاي اجرایهي بها توجهه بهه
نگاشت نهادي مطلوب مشخص شده است.

 -1-4نگاشت نهادي

1

از یك سو ،تعدد سازمآنها و نهادهاي خصوصي و دولتي كه هر یك به نوعي در توسعه پایش سالمت در سازههاي صنعت
برق نقشآفریني ميكنند و از سوي دیگر تنوع نقشهایي كه باید در توسعه این سيستمها ایفا شود نيهاز بهه بررسهي و تحليهل
دقيق توسعه این سيستمها را از منظر نهادي (ساختاري) نمایانتر ميكند .براي تحليل وضعيت ساختاري ميتوان از روشههاي
مختلفي نظير نگاشتنهادي استفاده كرد ،به كمك نگاشت نهادي بهخوبي ميتوان وضعيت بازیگران مختلهف موجهود در یهك
صنعت و وضعيت ایفاي نقش آن ها را بررسي و تحليل نمود .نگاشت نهادي ،ماتریسهي اسهت كهه در یهك بعهد سهازمآنهها و
نهادهاي درگير در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایي كه این سازمآنها به عهده ميگيرند را نمهایش مهيدههد .در واقهع
تكميل نگاشت نهادي بدین معناست كه هر یك از این سازمآنها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفریني ميكنند .بنابراین با
تحليل نگاشت نهادي موارد زیر را ميتوان دریافت:
آیا نقشي وجود دارد كه متولي نداشته باشد؟
در یك نقش مشخص چه سازمآنها یا نهادهایي فعاليت دارد؟ تعدد سازمآنها و نهادها چگونه است؟ در صورت كثرت
نهادها آیا نيازي به مدیریت یكپارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟
- Institutional mapping

1
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ميزان درگير بودن نهادهاي مرتبط و غيرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشي وجود دارد كه هيچ نهاد مرتبطي در آن
فعاليت ندارد؟
آیا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادي متمركز احساس ميشود؟
آیا نهادهاي غيردولتي در نقش مورد نظر ميتوانند جایگزین نهادهاي دولتي شوند؟
نگاشت نهادي یكي از ابزارهاي مطالعه سيستم نوآوري ميباشد .نظام ملي نوآوري مجموعهاي است از موسسات مجزا كهه
بطور مشترك یا انفرادي به توسعه و انتشار فناوريهاي جدید كمك ميكنند .این موسسات چههارچوبي فهراهم مهيكننهد كهه
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سياستهایي جهت تاثيرگذاري بر فرایند نوآوري را شكل داده و اجرا كنند.
در یك سط عمومي كاركرد اصلي یا كلي نظامهاي نوآوري ،تعقيب و انجام فرایندهاي نوآوري یا به عبارت دیگر «خلهق،
اشاعه و بهرهبرداري» از نوآوري هاست .بنابراین كاركرد اصلي هر نظام نهوآوري توليهد ،اشهاعه و بكهارگيري دانهش و نهوآوري
ميباشد .از نظر ادكویست ،عواملي كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداري از نوآوريها تاثيرگذار باشند ،فعاليت محسوب ميشوند .بهه
عنوان مثال تحقيق و توسعه (به عنوان ابزاري براي توليد دانش) ،یكي از فعاليتهاي نظام نهوآوري اسهت .تهامين منهابع مهالي
بهمنظور تجاريسازي دانش نيز یك فعاليت ميباشد.
نگاشت نهادي چارچوبي است كه با نمایي ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوري را نشان مهيدههد و بها بررسهي آن
مي توان نقایص موجود در اجزا و روابط ميان اجزاي سيستم را شناسایي و تحليل نمود .در این روش سعي ميشود تها ميهزان و
كيفيت روابط موجود ميان نهادها در سيستم نوآوري ترسيم شده و همچنين چگونگي مشاركت ميان بخش خصوصي و دولتهي
تبيين شود .با استف اده از این روش تحليلي ،نقش نسبي هر كهدام از بهازیگران فعهال در نظهام ملهي نهوآوري همچهون دولهت،
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و همچنين بنگاههاي خصوصي در فرایند نوآوري بدست ميآید.

 -1-1-4انواع نقشها در نگاشت نهادي
كاركردهاي اصلي یك نظام ملي نوآوري به چهار دسته اصلي سياستگذاري ،تنظيمگهري ،تسههيلگهري و ارائهه خهدمات
تقسيم ميشود .در فرایند توسعه صنعتي ،یكي از پرسشهاي اساسي این است كه كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و
نهادسازي و نيز اقدامات اجرایي در سط كالن ملي و در سط صنعت ،به عنوان زمينهساز موفقيت توسعه صهنعتي بایهد مهورد
توجه قرار گيرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سوال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به خهودي خهود شهكل نمهيگيهرد ،بلكهه
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نيازمند نقش موثر دولت است .بنابراین تبيين جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتي به صورت یكهي از مباحهث
جدالانگيز ادبيات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبيين هر یك از نقشهاي چهارگانه پرداخته ميشود.
الف) سياست گذاري
یك سياستگذار نهادي است كه برنامههاي پي گيهري شهده توسهط دولهت ،كسهب و كارهها و غيهره را تعيهين مهيكنهد.
سياست گذاري به صورت فرایندي تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييرات مطلوب در دنياي
واقعي) ،چشمانداز سياسي خود را به برنامه و عمل تبدیل ميكند .لذا سياستگذاري ،كاركرد اصلي هر دولت مهيباشهد .در
واقع ،سياست ميتواند شكلهاي مختلفي مانند سياستهاي غيهر مداخلههاي ،تنظهيم ،تشهویق تغييهرات داوطلبانهه (ماننهد
كمكهاي مالي) و ارائه خدمات عمومي به خود بگيرد.
ب)تنظيمگري
تنظيم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست كه به واسطه آن دولهت نيازمنهديههاي شهركتهها و مهردم را تنظهيم مهيكنهد.
كاركردهاي تنظيمكننده بنا به دالیل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر یك از موجودیتهاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
تنظيم استانداردهاي صنعتي
تعيين و جمعآوري مالياتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلي بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري تاثير دارند:
-1اهداف و منابع تنظيمگري
-2ساختار نهادي محيط تنظيمگري
-3شرایط مختلف صنعت در محيط تنظيمگري
اهداف مختلف تنظيم گري آثار مستقيم مختلفي بر نوع تنظيم گري مورد استفاده به جاي ميگذارند .اگر اههداف خهاص در
تنظيم گري مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري نيز تحت تاثير آن قرار ميگيرند .منابع محدود نيز
ميتواند بر ماهيت و طبيعت تنظيمگري اثر گذار باشد ،این مسئله ميتواند به واكنشهي شهدن سياسهتههاي تنظهيمگهري
بيانجامد.

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

39
ويرايش اول،مهر1394

ساختار نهادي و تشكيالتي كشورها نيز بر قابليتها و توانایيهاي سهازمآنههاي تنظهيمگهر مهوثر اسهت .در صهورتي كهه
محدودیتهاي اعمال شده از سوي حكومت بر نهاد تنظيمگر زیاد شود ،توانایيهاي این نهاد براي اعمال جرائم و پاداشها
نيز كاهش ميیابد .در شرایطي كه فناوري هاي موجود در بازار ،رقابت را ميان عرضهكنندگان افزایش دههد ،توانهایيههاي
تنظيمگران نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .در این حالتها تقاضاكنندگان در بازار نيز از قدرت خرید باالیي برخوردار هستند و
عمال سياستهاي دستور و كنترل نميتواند كارایي الزم را داشته باشد.
ج) تسهيلگري
سازمآنهاي محلي یا بينالمللي هستند كه معموال توسط دولت سرمایهگذاري ميشوند و ههدف آن توسهعه و بهبهود بهازار
خدمات ميباشد .یك تسهيلكننده ،تامينكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتي جدید ،ارتقاء تجارب مفيد
و ایجاد ظرفيت حمایت ميكند .به عالوه ،تسهيلكننده ميتواند بر طرف تقاضا از طریق آمهوزش صهنایع كوچهك دربهاره
مزایاي خدمات یا فراهم كردن محركهایي براي امتحان آنها نيز متمركز شود .كاركردهاي دیگر یك تسهيلكننده شامل
ارزیابي خارجي تاثير تامينكنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمایت براي محيط سياسي بهتر ميباشهد .عمهل تسههيل،
كاركردي است كه به طور معمول توسط سازمآنهاي توسعهگرا انجام شهده و مهيتوانهد شهامل سهازمآنههاي غيردولتهي،
انجمنهاي صنعتي و كارفرمایان و عاملهاي دولتي باشد .در مجموع نقش تسهيلگري داراي زیرنقشهاي زیر ميباشد:
تسهيلگري در بعد فناوري
تسهيلگري منابع دانشي
تسهيلگري منابع مالي
تسهيلگري ظرفيت سازي و ترویج
تسهيلگري توسعه ارتباطات
د) ارائهدهنده كاال و خدمات
ارائهكننده خدمات آمورشي و پژوهشي :تأمينكننده خدمات آموزشي و پژوهشهي شهامل دانشهگاههها ،پژوهشهگاههها و
مؤسساتي هستند كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه توسعه پایش سالمت در سهازهههاي صهنعت بهرق فعاليهت
ميكنند.
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ارائهكننده خدمات صنعتي :شامل شركتهایي هستند كه در زمينه توليد یا تأمين تجهيزات مورد نياز پایش سهالمت در
سازههاي صنعت برق فعاليت ميكنند.

 -2-1-4مراحل طراحي نگاشت نهادي پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي اصلي آن ،در این بخش مراحل اصلي طراحهي نگاشهت
نهادي توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ارائه ميگردد.
الف) شناسایي سازمآنها و نهادهاي مرتبط با توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
در كشور
نهادهاي اصلي مرتبط با توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق از طریق جستجو و بررسي اسناد ،مدارك و
گزارشهاي داخلي شناسایي شدند و سپس با مطالعه ساختار سازماني هر یك از سازمآنها و مطالعه شرح وظایف و اهداف
در نظرگرفته شده براي سازمآنها و نهادهاي تابعه و وابسته هر یك از آنها نهادهاي مختلف فعال در زمينه كاركردههاي
نظام نوآوري مورد شناسایي قرارگرفت .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،كنشگران شناسایي شده در حوزه توسعه فناوري
پایش سالمت در سازههاي صنعت برق شامل موارد زیر ميباشد كه در پيوست  3توضيحي از وظایف هر كدام ارائه شهده
است.
-1وزارت نيرو
-2معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
-3معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي (وزارت نيرو)
-4معاونت امور تحقيقات و منابع انساني (وزارت نيرو)
-5دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
-6دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد
-7دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو)
-8شركت مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
-9معاونت هماهنگي توليد(توانير)
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-10معاونت هماهنگي توزیع (توانير)
-11دفتر فني و نظارت بر انتقال (توانير)
-12دفتر پشتيباني فني توليد(توانير)
-13دفتر نظارت بر توليد (توانير)
-14دفتر نظارت بر توزیع (توانير)
-15دفتر امور تحقيقات برق (معاونت منابع انساني و تحقيقات توانير)
-16پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
-17سازمان توسعه برق ایران
-18مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو)
-19دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
-20پاركهاي علم و فناوري (ریاست جمهوري)
-21بانكها و صندوقهاي مالي
-22انجمنهاي علمي
-23دانشگاهها و موسسات آموزشي
-24شركتهاي مشاورهاي
-25شركتهاي توزیع برق
-26شركتهاي برق منطقهاي
-27شركتهاي مدیریت توليد نيروي برق(نيروگاهها)
-28نيروگاههاي خصوصي و تجدیدپذیر
-29شركتهاي توليدكننده تجهيزات پایش سالمت سازه
ب) شناخت روابط میان بنگاهي بین نهادهاي موجود درحوزه پایش سالمت در سازههاي صنعت برق:
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در این بخش ،تالش شدهاست تا ضمن شناسایي و بررسي تعامالت موجود ميان نهادهاي مختلف و توجه به كاركرد اصلي
آنها در نظام توسعه این فناوري ،نقاط ضعف ،كاستيها وگسستگيها در این زمينه مشخص شود .كاركردهایي كه با توجه
به نظام نوآوري در نگاشت نهادي توسعه پایش سهالمت در سهازهههاي صهنعت بهرق بهه كهار بهرده شهده اسهت شهامل:
سياستگذاري ،تنظيمگري ،تسهيلگري ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشي ،پژوهشي و صنعتي) ميباشد.
ج) تهیه ماتریس نهاد-كاركرد براي وضع موجود
باتوجه به اطالعات جمعآوري شده در مراحل قبل ميتوان ماتریس نهاد-كاركرد را در حهوزه فنهاوري پهایش سهالمت در
سازههاي صنعت برق تهيه كرد .همان گونهه كهه از نهام ایهن مهاتریس مشهخص اسهت دو عامهل ،نهادههاي مختلهف و
كاركردهاي شناسایي شده بر اساس ادبيات نظام نوآوري در كنار هم آمدهاند.
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جدول ( :)1-4نگاشت نهادي توسعه پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
كاركرد
سياستگذاري

تنظيمگري

تسهيلگري

نهاد

وزارت نيرو
معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي (وزارت نيرو)
معاونت امور تحقيقات و منابع انساني (وزارت نيرو)

آموزشي پژوهشي صنعتي

*
*
*
*

*
*
*
*

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیسهتمحيطهي بهرق و
انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)

*

دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد

*

دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
وزارت نيرو)
شركت مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق
معاونت هماهنگي توليد(توانير)
معاونت هماهنگي توزیع (توانير)
دفتر فني و نظارت بر انتقال (توانير)
دفتر پشتيباني فني توليد(توانير)
دفتر نظارت بر توليد (توانير)
دفتر نظارت بر توزیع (توانير)

*
*
*
*
*
*

سازمان توسعه برق ایران
مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو)

بانكها و صندوق هاي مالي
انجمن هاي علمي
دانشگاهها و موسسات آموزشي
شركتهاي مشاورهاي
شركتهاي توزیع برق
شركتهاي برق منطقهاي

*

*

پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)

پاركهاي علم و فناوري (ریاست جمهوري)

*

*

دفتر امور تحقيقات برق (معاونت منابع انساني و تحقيقات توانير)

دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

ارائه دهنده كاال و خدمات

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
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كاركرد
سياستگذاري

تنظيمگري

تسهيلگري

نهاد

ارائه دهنده كاال و خدمات
آموزشي پژوهشي صنعتي

شركتهاي مدیریت توليد نيروي برق(نيروگاهها)
نيروگاههاي خصوصي و تجدیدپذیر
شركتهاي توليدكننده تجهيزات پایش سالمت سازه

*
*
*

 -3-1-4تحلیل نگاشت نهادي
در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلي تاثيرگذار در توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت بهرق شهناخته
شده است و در ادامه كاركردهاي اصلي هركدام از این ذینفعان در توسعه این فناوري با توجه به چهار كاركرد اصلي ذكهر شهده
مشخص شده است .در نگاشت نهادي 29 ،گروه تاثيرگذار اصلي شناسایي شده است كهه در ابتهدا اههداف و وظهایف ههر یهك
بررسي شده است و سپس نگاشت نهادي كلي توسعه این فناوري بر اساس این وظایف و اهداف در جهدول ( )1-4بيهان شهده
است كه در این جدول نقشي كه هر بازیگر در توسعه این فناوري متولي آن است ،مشخص شده است.
با توجه به نگاشت ترسيم شده ،هر چند نهادها و سازمآنهاي مختلفي با كاركردهاي مختلف سياستگهذاري ،تنظهيمگهري،
تسهيلگري و ارائه كاال و خدمات در حوزه توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق فعال هستند ولي نارسایيها و
خالهایي نيز در این نگاشت نهادي وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره ميگردد.
یكي از ضعفهاي نگاشت نهادي وضع موجود ،عدم وجود یك نهاد متمركز در حوزه فناوري پایش سهالمت در سهازهههاي
صنعت برق ميباشد .ایجاد یك نهاد با عنوان مركز توسعه فناوري پایش سالمت در سهازهههاي صهنعت بهرق ،كهه عهالوه بهر
مشاركت با نهادهاي سياستگذار ،داراي نقش تنظيمگري و تسهيلگري نيز باشد ،ميتواند به توسعه فناوري پایش سهالمت در
سازههاي صنعت برق كمك كند .این نهاد ميتواند نقش تنظيمگر و تسهيلگر را ایفا كند.
نارسایي دیگري كه در نگاشت نهادي وضع موجود در حوزه فناوري پایش سالمت در سازههاي صهنعت بهرق وجهود دارد،
عدم وجود یك انجمن یا تشكل مستقل در این حوزه ميباشد .این انجمن ميتواند ضمن مشاركت و همفكري با مراكز تصميم
گيري دولت در تدوین آیين نامهها و مقررات مرتبط در توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق حمایت كنهد .بها
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توجه ظرفيتهاي موجود در انجمنهاي تعميرات و نگهداري ،انجمن مهندسي عمران و انجمهن مهندسهي مكانيهك پيشهنهاد
ميگردد ،بحث پایش سالمت به عنوان یكي از حوزههاي اصلي به حوزههاي كاري یكي از انجمنهاي اشاره شده اضافه گردد.

 -2-4تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادي ترسيم شده ،مي توان مجریان هر یك از اقدامات را شناسهایي كهرد .در ایهن راسهتا و بهه منظهور
ش ناخت مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان همسویي اقدام با مأموریت مجري ،توان علمي و فني ،توان انسهاني و مهدیریتي
و ...مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متوليان شناسایي شده براي اقهدامات غيهر
فني و فني در جدولهاي ( )2-4الي ( )8-4ارائه شده است.
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جدول ( :)2-4متولیان اقدامات غیر فني توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
ردیف
1

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12

13

14

اقدامات

متولي

حمایت از تعریف پایاننامهها و طرحهاي پژوهشي كاربردي در حوزه پایش سالمت در مركز توسعه فناوري پایش سالمت
دانشگاهها و موسسات آموزشي
سازههاي صنعت برق
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
تعریف پروژههاي مشترك بين صنعت برق و دانشگاههاي فعال در حوزه پایش سالمت دانشگاهها و موسسات آموزشي
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت
سازه
امور تحقيقات و منابع انساني)
ایجاد مكانيزم ارتباطي جهت بهرهگيري از دانش عملياتي شده پایش سالمت سازه در
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
سایر صنایع
استفاده كارآمد از ظرفيتهاي ارتباطي موجود (سمينار ,همایش ،انجمن و  )...در سایر
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
حوزههاي مرتبط
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
ایجاد مكانيزم ارتباطي جهت بهرهگيري از دانش پایش سالمت سازه در دانشگاهها و
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت
شركتهاي پيشرو در این حوزه در جهان
امور تحقيقات و منابع انساني)
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
پژوهشگاه نيرو
ایجاد بانك اطالعاتي محققين و دستاوردهاي دانشي در حوزه پایش سالمت سازهها
دانشگاهها و موسسات آموزشي
پژوهشگاه نيرو
تشكيل مركز توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
تدوین قوانين و دستورالعمل جهت ایجاد الزام در تاسيسات اصلي صنعت برق به دفتر فني و نظارت بر انتقال(توانير)
دفتر نظارت بر توليد (توانير)
بكارگيري فناوري پایش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق
دفتر نظارت بر توزیع (توانير)
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
آگاهسازي مدیران صنعت برق از مزایاي بكارگيري پایش سالمت سازه درصنعت برق از
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت
طریق برگزاري سمينارها و همایشهاي تخصصي
امور تحقيقات و منابع انساني)
رایزني جهت در نظر گرفتن شاخص اجرایي كردن دستورالعملهاي پایش سالمت مركز توسعه فناوري پایش سالمت
دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد
سازههاي صنعت برق در ارزیابي عملكرد مدیران تاسيسات مختلف صنعت برق
رایزني با مدیران وزارت نيرو جهت اولویتدهي به پایش سالمت سازههاي صنعت برق
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
در برنامه ریزي هاي كالن صنعت برق
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
برگزاري دورههاي ضمن خدمت براي مهندسين عمران شاغل در بخشهاي مختلف در دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت
امور تحقيقات و منابع انساني)
صنعت برق ،جهت آشنایي با سازههاي صنعت برق
دانشگاهها و موسسات آموزشي
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت
ارائه واحدهاي درسي (اختياري) ميانرشتهاي پایش سالمت سازه در دانشگاهها
امور تحقيقات و منابع انساني)
دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم
شناسایي و حمایت از تامين سختافزار و نرمافزار مورد نياز پایش سالمت سازههاي
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
صنعت برق
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15

16

17
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متولي

اقدامات

مركز توسعه فناوري پایش سالمت
پژوهشگاه نيرو
دفتر فني و نظارت بر انتقال(توانير)
ایجاد بانك اطالعاتي آسيبهاي سازهاي در شبكه برق (توليد ،انتقال و توزیع)
دفتر نظارت بر توليد (توانير)
دفتر نظارت بر توزیع (توانير)
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
برگزاري دورههاي آموزشي جهت آشنایي با نحوه بكارگيري سختافزار مربوط به پایش
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت
سالمت سازهها در سازههاي صنعت برق (تربيت اپراتور و تكنسينهاي پایش سالمت
امور تحقيقات و منابع انساني)
سازه)
دانشگاهها و موسسات آموزشي
مركز توسعه فناوري پایش سالمت
پژوهشگاه نيرو
امكانسنجي بكارگيري آزمایشگاههاي موجود و نيازسنجي احداث آزمایشگاه
دانشگاهها و موسسات آموزشي

جدول ( :)3-4متولیان پروژههاي مربوط به اقدام شناسایي انواع روشهاي پایش سالمت سازه در دنیا
ردیف
1
2
3
4
5
6

عنوان پروژهها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور تشخيص
آسيبها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور پيشبيني
آسيبها و تخمين عمر باقيمانده
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور تشخيص آسيبها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور پيشبيني آسيبها
و تخمين عمر باقيمانده
شناسایي رویكردهاي اكتساب و مدیریت دادهها جهت كاربرد در پایش سالمت سازهها
شناسایي ابزارهاي مورد نياز (سختافزار و نرمافزار) براي پایش سالمت سازهها و تأمين كنندگان
اصلي آنها در دنيا

متولي

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه صنعت
نفت و  ،)...واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي صنعتي،

جدول ( :)4-4متولیان پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید
بخش تولید
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج خنككننده
ردیف
1
2
3

متولي
عنوان پروژهها
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه برج خنككننده
صنعت نفت و )...
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه برج خنككننده
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه برج خنككننده و (پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تخمين عمر باقيمانده آن
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تحقيق و توسعه شركتهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه برج خنككننده
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه برج خنككننده بر اساس خروجي صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو برج خنككننده انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه برج خنككننده

اقدام :2تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه یا فونداسیون نگهدارنده تجهیزات اصلي (توربین ،ژنراتور ،ترانس و )...
ردیف

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

1
2
3
4
5
6
7

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه یا فونداسيون
نگهدارنده تجهيزات و تخمين عمر باقيمانده آنها
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه یا فونداسيون نگهدارنده
تجهيزات
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بر
اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از سازه و فونداسيون نگهدارنده
تجهيزات بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه نگهدارنده بویلر و كوره
ردیف

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه نگهدارنده بویلر و كوره

1
2
3
4
5
6
7

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه نگهدارنده بویلر و كوره
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه نگهدارنده بویلر
و كوره و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه نگهدارنده بویلر و كوره
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده بویلر و كوره بر اساس
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه نگهدارنده بویلر و كوره انتخابي
بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده بویلر و كوره

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :4تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه نگهدارنده دودكش
ردیف
1
2
3

متولي
عنوان پروژهها
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه نگهدارنده دودكش
صنعت نفت و )...
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه نگهدارنده دودكش
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه نگهدارنده (پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
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صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
دودكش و تخمين عمر باقيمانده آن
تحقيق و توسعه شركتهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه نگهدارنده دودكش
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده دودكش بر اساس صنعتي ،شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه نگهدارنده دودكش انتخابي بصورت
پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه نگهدارنده دودكش
اقدام :5تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در سامانه لولهها (پایپینگ) و اتصاالت آنها

ردیف

عنوان پروژهها

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سامانه لولهها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سامانه لولهها
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سامانه لولهها و تخمين
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
عمر باقيمانده آن
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سامانه لولهها
تحقيق و توسعه شركتهاي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سامانه لولهها بر اساس خروجي سيستم
صنعتي ،شركتهاي دانش
پایش سالمت سازه
بنيان ،شركتهاي مهندسي
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سامانه لولههاي انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سامانه لولهها

3
4
5
6
7

اقدام  :6تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پره توربینهاي بادي
ردیف

عنوان پروژهها

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه در پره توربينهاي بادي

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در پره توربينهاي بادي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در پره توربينهاي بادي و
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
تخمين عمر باقيمانده آن
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در پره توربينهاي بادي
تحقيق و توسعه شركتهاي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري پره توربينهاي بادي بر اساس خروجي
صنعتي ،شركتهاي دانش
سيستم پایش سالمت سازه
بنيان ،شركتهاي مهندسي
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پره توربينهاي بادي انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري پره توربينهاي بادي

3
4
5
6
7

اقدام  :7تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مخازن ذخیره سوخت و آب خام
ردیف
1
2
3

متولي
عنوان پروژهها
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه مخازن ذخيره سوخت
صنعت نفت و )...
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه مخازن ذخيره سوخت
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه مخازن ذخيره (پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
سوخت و تخمين عمر باقيمانده آن
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تحقيق و توسعه شركتهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه مخازن ذخيره سوخت
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه مخازن ذخيره سوخت بر اساس صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از مخازن ذخيره سوخت بصورت
پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه مخازن ذخيره سوخت

5
6
7

اقدام  :8تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج و فونداسیون توربینهاي بادي
ردیف

عنوان پروژهها

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه برج توربينهاي بادي

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه برج خنككننده
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه برج توربينهاي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
بادي و تخمين عمر باقيمانده آن
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه برج توربينهاي بادي
تحقيق و توسعه شركتهاي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه برج توربينهاي بادي بر اساس
صنعتي ،شركتهاي دانش
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
بنيان ،شركتهاي مهندسي
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو برج توربين بادي انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه برج توربينهاي بادي

3
4
5
6
7

اقدام  :9تدوین دانش فني پایش سالمت در سازههاي ساختماني نیروگاهها (ساختمان كنترل ،ساختمانهاي حاوي
تجهیزات اصلي و مهم نیروگاه و )...
ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازههاي ساختماني نيروگاهها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازههاي ساختماني نيروگاهها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازههاي ساختماني
نيروگاهها و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازههاي ساختماني نيروگاهها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني نيروگاهها بر اساس
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه ساختماني انتخابي در نيروگاه بصورت
پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني نيروگاهها

3
4
5
6
7

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :10بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش تولید
ردیف

عنوان پروژهها
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش توليد

1
2

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش توليد

متولي
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
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بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش توليد
3

شركتهاي صنعتي،
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،

جدول ( :)5-4متولیان پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید
بخش انتقال
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در انواع دكلهاي انتقال برق و فونداسیون آنها
ردیف

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه دكلهاي انتقال برق

1
2
3
4
5
6
7

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه دكلهاي انتقال برق
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه دكلهاي انتقال
برق و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه دكلهاي انتقال برق
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه دكلهاي انتقال برق بر اساس
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از دكلهاي انتقال برق بصورت
پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه دكلهاي انتقال برق

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در مقرههاي خطوط انتقال
ردیف

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه در مقرههاي خطوط انتقال

1
2
3
4
5
6
7

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در مقرههاي خطوط انتقال
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در مقرههاي خطوط انتقال
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
و تخمين عمر باقيمانده آن
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در مقرههاي خطوط انتقال
تحقيق و توسعه شركتهاي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري مقرههاي خطوط انتقال بر اساس خروجي
صنعتي ،شركتهاي دانش
سيستم پایش سالمت سازه
بنيان ،شركتهاي مهندسي
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو مقره خطوط انتقال انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري مقرههاي خطوط انتقال
اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در اجزاي غیرسازهاي پستها (مقره ،بوشینگ و)...

ردیف
1

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت در اجزاي غيرسازهاي پستها

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
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طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در اجزاي غيرسازهاي پستها
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در اجزاي غيرسازهاي
پستها و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در اجزاي غيرسازهاي پستها
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري اجزاي غيرسازهاي پستها بر اساس
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه از هر جزء غيرسازهاي پستها بصورت
پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري اجزاي غيرسازهاي پستها

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :4تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در هاديهاي خطوط انتقال
ردیف

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت در هاديهاي خطوط انتقال

1
2
3
4
5
6
7

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در هاديهاي خطوط انتقال
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در هاديهاي خطوط
انتقال و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در هاديهاي خطوط انتقال
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري هاديهاي خطوط انتقال بر اساس خروجي
سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از هاديهاي خطوط انتقال
بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري هاديهاي خطوط انتقال

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :5تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در گنتري پستها
ردیف

عنوان پروژهها

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه گنتري پستها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه گنتري پستها
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه گنتري پستها و
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
تخمين عمر باقيمانده آن
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه گنتري پستها
تحقيق و توسعه شركتهاي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه گنتري پستها بر اساس خروجي
صنعتي ،شركتهاي دانش
سيستم پایش سالمت سازه
بنيان ،شركتهاي مهندسي
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو گنتري پست انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه گنتري پستها

3
4
5
6
7

اقدام  :6تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در گالريهاي بتني و منهولها در خطوط انتقال زمیني
ردیف
1

عنوان پروژهها
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه در گالريهاي بتني و منهولها

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
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طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه گالريهاي بتني و منهولها
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه گالريهاي بتني و
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
منهولها و تخمين عمر باقيمانده آن
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه گالريهاي بتني و منهولها
تحقيق و توسعه شركتهاي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه گالريهاي بتني و منهولها بر
صنعتي ،شركتهاي دانش
اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
بنيان ،شركتهاي مهندسي
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو گالري بتني و منهول انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه گالريهاي بتني و منهولها
اقدام  :7تدوین دانش فني پایش سالمت در سازه و فونداسیون نگهدارنده تجهیزات پستها

ردیف

عنوان پروژهها

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت در سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه و فونداسيون
نگهدارنده تجهيزات و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه و فونداسيون نگهدارنده
تجهيزات
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات بر
اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از سازه و فونداسيون نگهدارنده
تجهيزات بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات

3
4
5
6
7

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :8تدوین دانش فني پایش سالمت در سازههاي ساختماني پستها (ساختمان كنترل و )...
ردیف

عنوان پروژهها

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...

1

گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازههاي ساختماني پستها

2

طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازههاي ساختماني پستها
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازههاي ساختماني
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
پستها و تخمين عمر باقيمانده آن
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازههاي ساختماني پستها
تحقيق و توسعه شركتهاي
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني پستها بر اساس
صنعتي ،شركتهاي دانش
خروجي سيستم پایش سالمت سازه
بنيان ،شركتهاي مهندسي
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو سازه ساختماني انتخابي بصورت پایلوت
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازههاي ساختماني پستها

3
4
5
6
7

اقدام  :9بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش انتقال
ردیف
1

عنوان پروژهها
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش انتقال

متولي
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
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بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش انتقال
2
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش انتقال
3

پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،

جدول ( :)6-4متولیان پروژههاي مربوط به اقدامات تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید
بخش توزیع
اقدام  :1تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پستهاي هوایي توزیع
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

متولي
عنوان پروژهها
دانشگاهها ،مراكز
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه پستهاي هوایي توزیع
تحقيقاتي (پژوهشگاه
نيرو ،پژوهشگاه صنعت
نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در پستهاي هوایي توزیع
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه پستهاي هوایي تحقيقاتي (پژوهشگاه
نيرو ،پژوهشگاه صنعت
توزیع و تخمين عمر باقيمانده آن
نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در پستهاي هوایي توزیع
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري پستهاي هوایي توزیع بر اساس خروجي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
سيستم پایش سالمت سازه
شركتهاي دانش بنيان،
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پست هوایي توزیع انتخابي بصورت پایلوت
شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري پستهاي هوایي توزیع
اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پایههاي توزیع برق

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

متولي
عنوان پروژهها
دانشگاهها ،مراكز
تحقيقاتي (پژوهشگاه
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت پایههاي توزیع برق
نيرو ،پژوهشگاه صنعت
نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در پایههاي توزیع برق
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در پایههاي توزیع برق و تحقيقاتي (پژوهشگاه
نيرو ،پژوهشگاه صنعت
تخمين عمر باقيمانده آن
نفت و  ،)...واحدهاي
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در پایههاي توزیع برق
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه برج خنككننده بر اساس خروجي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
سيستم پایش سالمت پایههاي توزیع برق
شركتهاي دانش بنيان،
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو پایه توزیع برق انتخابي بصورت پایلوت
شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري پایههاي توزیع برق
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اقدام  :3تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در پستهاي زمیني و زیررمیني توزیع
عنوان پروژهها
ردیف
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع
1
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه پستهاي زميني
و زیررميني توزیع و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه پستهاي زميني و زیررميني
توزیع
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع
بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه سازه پست زميني و زیررميني انتخابي
بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه پستهاي زميني و زیررميني توزیع

2
3
4
5
6
7

متولي
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و )...
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي
دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو

اقدام  :4بازبیني و بهروز رساني استانداردهاي سازههاي بخش توزیع
ردیف

عنوان پروژهها
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخش توزیع

1
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخش توزیع
2
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخش توزیع
3

متولي
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،

جدول ( :)7-4متولیان پروژههاي مربوط به اقدام اولویتبندي اجراي پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
ردیف
1

2

3
4

متولي

عنوان پروژهها
تدوین مباني نظري ،ابزارهاي مورد نياز و شاخصهاي كمّي براي اولویتبندي سامانهها و سازههاي
صنعت برق بر مبناي قابليت اطمينان و ریسك
شناسایي مخاطرات آسيب رسان به سامانهها و سازههاي صنعت برق و پهنهبندي احتماالتي توزیع
مكاني و شدت آنها در سط كشور
تعيين و پهنهبندي شاخصهاي آسيبپذیري سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در
سط كشور
تعيين و پهنهبندي شاخصهاي اهميت نسبي سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در

دانشگاهها
پژوهشگاه نيرو ،واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي،
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عنوان پروژهها

متولي

سط كشور
5

تعيين و پهنهبندي شاخص اولویت سامانهها و سازههاي صنعت برق در سط كشور جهت اجراي سيستم
پایش سالمت

جدول ( :)8-4متولیان پروژههاي مربوط به اقدام اجرا و راهاندازي سیستم پایش سالمت در سازههاي اولویتدار صنعت برق در كشور
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عنوان پروژهها
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي بخاري
در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي چرخه
تركيبي در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  10واحد از نيروگاههاي گازي در
كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20عدد از توربينهاي بادي در
كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط انتقال در كشور به
ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %25از پستهاي انتقال در
كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط فوق توزیع در
كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %10از پستهاي فوق توزیع در
كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از خطوط توزیع در كشور به
ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از پستهاي توزیع در كشور
به ترتيب اولویت

متولي

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي
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 -5ترسیم رهنگاشت
آخرین گام در فرایند برنامهریزي عملياتي تدوین رهنگاشت است .رهنگاشهت نمایهانگر اركهان اساسهي فرآینهد پيهادهسهازي
استراتژي و خروجي فرایند برنامهریزي عملياتي ميباشد .نمایش كليه سطوح راهبردي از چشمانداز تا فعاليتهها ،تقهدم و تهأخر
حاكم در سطوح مختلف بهویژه در سط اقدامات ،زمانبندي تحقق هر سط به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت معرفي
متوليان هر یك از سطوح اجزاي تشكيلدهنده رهنگاشت ميباشند.
تجربه انجام پروژههاي تدوین برنامه استراتژیك در سازمآنها نشان ميدهد كه بسياري از این استراتژيها یا هيچگاه پياده
نشدهاند و یا در مسير پيادهسازي با موانع زیادي روبرو شدهاند .در بررسي علل این موضوع دو دليل عمده قابل تأمل اسهت .اول
اینكه سازمآنها معموالا با قابليتهاي مدیریتي اداره ميشوند .حال آنكه پيادهسازي استراتژي در كنار توانمنديههاي مهدیریتي
نيازمند برنامه ميباشد .دليل دوم این امر ،وجود شكافي است كه بين الیه استراتژیك و الیه عمليهاتي سهازمانهها وجهود دارد.
آنچنانكه در بسياري از موارد ،در حالي كه استراتژيهاي ارزشمندي بر روي كاغذ آمدهاند ،تصميمات و برنامههاي اجرایي بدون
توجه به استراتژيها و سياستها به اجرا گذاشته ميشود  .هرچند این دو عامل تا اندازه زیادي با هم مرتبط اسهت ولهي فقهدان
یك سازوكار مناسب براي تبدیل استراتژي به برنامه و اهداف عملياتي و روزمره نيز یك علت اصلي در ایجاد ایهن شهرایط بهه
شمار ميآید .بنابراین مرحله پایاني (و یا یكي از مراحل پایاني) در فرایند برنامهریزي استراتژیك ،تدوین برنامه عملياتي است كه
یكي از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهيه نقشه راه ميباشد كه نمایانگر اركان اساسي فراینهد پيهادهسهازي اسهتراتژي و
خروجي اصلي فرایند برنامهریزي است .هر چند باید تاكيد كرد كه هيچ گاه رهنگاشت نميتواند جاي راهبر را بگيرد و كليهد بهه
كارگيري این الگو در پيادهسازي استراتژي قابليتهاي هنرمندانه راهبري است .آنچنانكه استفاده از تكنيكها و متدولوژيههاي
تدوین و پيادهسازي استراتژي در فقدان قابليتههههاي راهبري نميتواند به تحول سازماني منجر شود.
نظر به اهميت تهيه رهنگاشت در فرایند برنامه ریزي عملياتي ،در ادامه به ارائه تعاریف دقيهقتهري از رهنگاشهت پرداختهه و
مولفهها و شاخصهاي مورد توجه در تهيه رهنگاشت را بيان ميكنيم.
تعاریف :در تالش براي توصيف هر چه دقيقتر و كاربرديتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددي ارائه شده است .در تعریفهي
نسبتاا تفصيلي ،رهنگاشت ابزار مناسبي جهت ایجاد ارتباط بين فعاليتهاي استراتژیك و طرحهاي كسب و كار سازمان محسوب
ميشود .همچنين تعاریف ذیل در تفسير مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
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الف) رهنگاشت ابزاري است براي ارتباط بين چشمانداز ،ارزش ها و اهداف با اقدامات استراتژیكي كه بهراي تحقهق اههداف
مورد نياز است.
ب) رهنگاشت جدولي زماني است كه بخشهاي مختلف یك برنامه كاري را تعریف نموده و در عهين حهال سررسهيدهاي

1

موجود در مسير را نيز شامل ميشود.
ج) رهنگاشت برنامهاي است براي شناسایي مسير آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان ميدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه باید در بين زمآنهاي سررسيد از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان ميدهد.
ه) رهنگاشت مجموعه اي است كه شامل اهداف كمي و كيفي ،استراتژيها و تاكتيكها (اقدامات ،فعاليتها و شهاخصهها)
بوده و بازههاي زماني و مجریان در نظر گرفته شده براي انجام این اقدامات را نشان ميدهد.
لذا براي رسيدن به هدف ،رهنگاشت باید سط مطلوب و مناسبي از جزئيات را در برگرفته تا در مجمهوع ابهزار توانمنهدي را
براي هدایت فعاليتها در طول زمان در اختيار مدیران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخي تعاریف كاركردهایي همچون توجيه اقتصادي اقدامات و معرفي پيچيدگيهاي موجود بين زیهر سيسهتمههاي
زیرساختها را نيز از مولفههاي یك رهنگاشت ميدانند ،اما برخي تعاریف سعي در هر چه واقعيتر كهردن انتظهارات كهاربران از
كاركردهاي رهنگاشت دارند و بيان ميكنند همانطور كه رهنگاشت نباید در صدد تشری استراتژيها برآید ،نباید بصورت جزیهي
به تشری زیر ساختهاي فني الزم در پيادهسازي یك فناوري اشاره كنند.
در یك جمعبندي ،ميتوان اینگونه بيان نمود كه رهنگاشت ،نمایش كالني از روش پيمودن مسير تحقق اهداف را در زمهان
مشخص بيان ميكند .اگر چه استفاده از مشخصههایي همچون شاخص تحقق اقدام ،مجري و نقاط خاص 2موجود در مسير ،به
توصيف هر چه روشنتر این مسير كمك ميكند .لذا به نظر ميرسد در نخستين گام ،ترسيم گامهاي اصلي در مسير پيادهسازي
استراتژي الزم و ضروري است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهاي قبل ،رهنگاشتهاي توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق در افق
زماني  10ساله ترسيم شده است .این رهنگاشتها شامل نقشه راه توسعه نظام نوآوري پایش سالمت در سازههاي صنعت بهرق
- Deadline

1

- Milestone

2
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(مبتني بر اقدامات غير فني) و نيز نقشه راه توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق (مبتني بر اقدامات فني) است.
این رهنگاشتها در شكلهاي ( )1-5و ( )2-5نشان داده شده است .همچنين جهت مشخص شدن ترتيب زماني دسهتيابي بهه
دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید بخش توليد ،انتقال و توزیع (زیر اقدامهاي اقدامهاي
 4 ،3و  ،)5شكل ( )3-5به تفكيك سازهها ي موجود در هر بخش و اولویت زمهاني دسهتيابي بهه دانهش فنهي پهایش سهالمت
سازههاي آنها ترسيم شده است.
در شكل ( )4-5رهنگاشت پروژههاي اقدام شناسایي انواع روشهاي پایش سالمت سازه در دنيا و در شكل ( )5-5رهنگاشت
پروژههاي اجرایي اقدام اولویتبندي اجراي پایش سالمت در سازههاي صنعت برق نشان داده شده است.
براي ترسيم زمانبندي اجرایي اقدام تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگههداري در سهازهههاي موجهود و جدیهد
بخش توليد ،انتقال و توزیع ،با توجه به اینكه ترتيب اجرایي پروژها براي سازههاي مختلف یكسان است ،رهنگاشت پهروژهههاي
اقدام تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج خنككننده ،به عنوان نمونهه در شهكل ( )6-5ترسهيم شهده اسهت .ترتيهب
اجرایي پروژههاي دستيابي به دانش فني پایش سالمت در سایر سازهها نيز به همين صورت بوده و فقط مدت زمان پروژهها در
سازههاي مختلف متفاوت است.
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شكل ( :)1-5رهنگاشت توسعه نظام نوآوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
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شكل ( :)2-5رهنگاشت توسعه پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
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شكل ( :)4-5رهنگاشت اقدام شناسایي انواع روشهاي پایش سالمت سازه در دنیا
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شكل ( :)5-5رهنگاشت اقدام اولویتبندي اجراي پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
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شكل ( :)6-5رهنگاشت اقدام تدوین دانش فني پایش سالمت سازه در برج خنك كننده
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پیوست  :1شناسنامه اقدامات غیر فني سند توسعه فناوري پایش سالمت
در سازههاي صنعت برق
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اقدام  :1حمایت از تعریف پایاننامهها و طرحهااي پژوهشاي كااربردي در حاوزه پاایش ساالمت در
سازههاي صنعت برق
همان طور كه در فاز چهارم طرح اشاره گردید ،به علت جدید بودن مبحث پایش سالمت سازه و بهاالخص پهایش سهالمت
سازه در سازهها ي صنعت برق در كشور ،حجم كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي صورت گرفته در كشور در ایهن حهوزه بسهيار كهم
ميباشد لذا ميبایست سازوكاري اندیشيده شود كه از تعریف پایانامه و طرحهاي پژوهشي در این حوزه حمایت گردد .حمایهت
از پایان نامه هاي كارشناسي ارشد ،دكتري و طرح پژوهشي مرتبط با فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ميتوانهد
صورت حمایتهاي مالي باشد كه این حمایت در 4حوزه قابل انجام است:
 حمایت مالي از پایان نامه هاي كارشناسي ارشد به صورت كمك نقدي به دانشجو كهه البتهه در دو نهوع مطالعهاتي و
كاربردي صورت مي گيرد و ميزان كمك به پایان نامه هاي كاربردي بيش از مطالعاتي ميباشد.
 حمایت مالي از پایان نامه هاي دكتري به صورت كمك نقدي به دانشجو
 حمایت مالي از طرحهاي پژوهشي تعریف شده در حوزه پایش سالمت سازههاي صنعت برق
 حمایت تشویقي از صنعتي شدن دستاوردهاي پایان نامه ها بطوریكه در مواردي كه پایان نامه كامالا در صنعت قابهل
اجراست فرد ،مبلغي را به عنوان تشویقي دریافت كند.
به منظور ارتقاي سط پژوهشهاي صورت گرفتهه در ایهن حهوزه و جلهوگيري از ههدر رفهت هزینهه و انهرژي حمایهت از
پایاننامهها و طرحها باید به صورت گزینشي انجام پذیرد و با بررسي موضوعات مختلهف مهرتبط بها پهایش سهالمت سهازه در
سازههاي صنعت برق ،موضوعات كاربردي كه نياز اصلي صنعت برق بوده شناسایي شده و حمایتها در محدوده این موضوعات
صورت گيرد .سپس جهت اطمينان از اجرایي شدن نتایج این تحقيقات در صنعت ،پيگيريها و حمایتهاي الزم ميبایسهت در
كميته پژوهش مركز توسعه پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ،تا عملياتي شدن این طرحهها صهورت پهذیرد .در راسهتاي
اجراي این اقدام فعاليتهاي مختلفي باید انجام شود ،كه ليست این فعاليتها در جدول زیر ارائه شده است.

ردیف
1

فعالیت
شناسایي موضوعات داراي اولویت مربوط به پایش سالمت سازه در صنعت برق
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ردیف

فعالیت

2

حمایت مالي از پایاننامههاي كارشناسي ارشد

3

حمایت مالي از پایاننامههاي دكتري

4

حمایت مالي از طرحهاي پژوهشي

5
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تشكيل كميتهاي جهت پيگيري عملياتي شدن نتایج پایاننامهها و طرحهاي پژوهشهي در مركهز توسهعه فنهاوري پهایش
سالمت در سازههاي صنعت برق

اقدام  :2تعریف پروژههاي مشترك بین صنعت برق و دانشگاههاي فعال در حوزه پایش سالمت سازه
مطابق با آمار و تحقيقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نيروهاي عالم و تحصيلكرده در دانشگاهها هستند و كمتر از
بيست درصد در مراكز تحقيقاتي؛ صنایع و شركتها مشغول به كار ميباشند .بنابراین ميتوان گفت كهه نههاد علهم در جامعهه،
دانشگاه است .ارتباط مناسب بين صنعت و دانشگاه یكي از عوامل مهم و ضروري در توسعه همه جانبه كشورها اسهت و بهدون
ایجاد این ارتباط توسعه فناوريهایي كه در مرحله پيشتوسعه هستند بسيار دشوار خواهند بود .ارتباط صنعت و دانشگاه در واقع
استفاده از توانمنديهاي دانشگاه در جهت رفع نيازهاي صنعت است.

همانطور كه در فاز چهارم مطرح شد ،یكي از مشكلهاي پيشرو در توسعه فناوري پایش سهالمت در سهازهههاي صهنعت
برق ،عدم توجه دولت به این حوزه و عدم تعریف طرحهاي در این زمينه ميباشد  .در واقهع بها توجهه بهه دولتهي بهودن اغلهب
سازههاي صنعت برق ،جهت توسعه فناوري پایش سالمت در این سازهها ،ميبایست ابتدا دولت با توجه به نيازهاي خود در این
حوزه ،پروژههایي را تعریف كرده و بعد از شناسایي دانشگاههاي توانمند جهت انجام این پروژهها ،متولي پروژه را مشخص نماید.
در واقع اغلب خبرگان حوزه پایش سالمت سازه معتقدند ،در صورتي كه دولت به عنوان مالك اصلي سازههاي برق ،پروژههایي
را در این حوزه تعریف كند ،بسياري از چالشهاي دیگر رفع شده و دانشگاهها و مراكز پژوهشي در صورتي كه مطمئن باشند در
این حوزه ميتوان از نظر عملياتي كارهایي انجام داد ،خود به توليد دانش در این زمينه ميپردازند.
از آنجایي كه از جمله خروجيهاي این سند ،پروژههاي پژوهشي و عملياتي اولویتدار و بر اساس نيازهاي شناخته شهده در
صنعت برق ميباشد .در مرحله بعد ميتوان با تعریف پروژه پتانسيلسنجي و شناسایي پتانسيلهاي هر دانشگاه در زمينه فناوري
پایش سالمت سازه ،متولي پروژهها را شناسایي كرده و با تدوین آیيننامه همكاري ،پروژهها را به متوليهاي شناسایي شده و بر
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اساس ضوابط موجود تخصيص داد .سياست اجرایي نحوه كار با دانشگاهها و نحوه تخصيص پروژه به آنها ،در زمهان تعریهف و
تخصيص پروژهها مشخص شده و در صورت نياز ،برخي پروژههاي اجرایي به صورت پایلوت تعریف خواهند شد.
فعالیت

ردیف
1

انجام پروژه پژوهشي پتانسيل سنجي دانشگاههاي فعال در حوزه پایش سالمت سازه

2

تدوین آیيننامه همكاري بين صنعت برق و دانشگاههاي شناسایي شده در مرحله قبل و ابالغ آن به این نهادها

اقدام  :3ایجاد مكانیزم ارتباطي جهت بهرهگیري از دانش پایش سالمت سازه در سایر صنایع
همانطور كه در فاز اول طرح اشاره گردید ،در مورد تجهيزات شبكه برق (مانند توربينها ،ژنراتورها ،پایپينگ ،ترانسها و)...
روند پایش سالمت كه از آن در ادبيات فني به پایش وضعيت ( 1)CMتعبير ميگردد ،متداول بوده و اسهتفاده مهيشهود .امها در
مورد سازههاي موجود در بخشهاي مختلف صنعت برق ،بحث پایش سالمت مانند سازههاي موجود در سایر بخشهاي صنعتي
و كاربردي ،نسبتاا جوان بوده و بيشتر در حوزه هاي تحقيقاتي به آن پرداخته شده است.
در ميان انواع سازههاي موجود در صنعت برق ،سدها (نيروگاههاي برق آبي) ،برج و فونداسيون در توربينهاي بادي و برخي
از سازه هاي موجود در نيروگاههاي هستهاي از بخش توليد ،بيشترین حجم فعاليتهاي تحقيقهاتي و اجرایهي در زمينهه پهایش
سالمت در كشور و سایر نقاط دنيا را به خود اختصاص دادهاند.
همچنين در رابطه با سازههاي خارج از صنعت برق ،پایش سالمت سازه در حوزه ههاي تحقيقهاتي و اجرایهي (عمليهاتي) در
بخشهاي زیر اجرا شده است:
 انواع پلهاي شهري و بين شهري
 برخي سازه هاي موجود در صنایع نفت ،گاز و پتروشيمي (مانند خطوط لوله)
 سازه هاي خاص (مانند برج ميالد تهران)

- Condition Monitoring

1
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از آنجا كه بخشهایي از دانش پایش سالمت در بين سازههاي مختلف مشترك ميباشد ،لذا در صورت وجود یك مكهانيزم
ارتباطي بين صنعت برق و سایر صنایع كه پایش سالمت سازه در آنها به صورت عملياتي به اجرا در آمهده اسهت ،مهيتهوان از
تجربيات آنها استفاده كرده و از برخي دوبارهكاريها جلوگيري نمود.
در این راستا الزم است ابتدا صنایعي كه پایش سالمت سازه در آنها كاربردي شده ،بطور كامل و جامع شناسایي شهده و بها
تشكيل كميتهاي در مركز توسعه فناوري پایش سالمت و دعوت از مجریان پایش سالمت سهازه در سهایر صهنایع و برگهزاري
جلسات منظم ،از تجربيات علمي و عملي آنها استفاده نمود.
ردیف
1
2
3

فعالیت
تعریف پروژه شناسایي صنایعي در كشور كه پایش سالمت سازه در آنها عملياتي شده است
تشكيل كميته هماهنگي بين دستگاهي ،در مركز توسعه فناوري پایش سهالمت ،جههت پيگيهري و همهاهنگي بها متوليهان
پيادهسازي پایش سالمت سازه در سایر صنایع
برگزاري نشستهاي مشترك موضوعي جهت استفاده از تجربيات علمي و عملي در حهوزه پهایش سهالمت سهازه در سهایر
صنایع

اقدام  :4استفاده كارآمد از ظرفیتهاي ارتباطي و دانشي موجود در سایر حوزههااي مارتبط (سامینار
همایش ،انجمن و )...
ایجاد انجمن هاي دانشي در داخل كشور یكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كمك به توسعه دانش در زمينه پایش سالمت
در سازههاي صنعت برق ميباشد .انجمنهاي علمي و دانشي از جمله مراكزي هستند كه به منظور پرورش استعدادهاي علمي،
مدیریتي،تقویت نشاط علمي و اجراي برنامههاي تكميلي همسو با نيازهاي حوزه مدنظر ایجاد مهيشهوند .بسترسهازي و ایجهاد
انجمنهاي علمي-دانشي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است .به طور كلي فعاليهتههاي انجمهنههاي
علمي دانشي در چند بخش كلي خالصه ميشود ،كه عبارتند از:
-1فعاليت در زمينه كمك به برگزاري سمينارها و كارگاههاي علمي در سط منطقهاي ،ملي و بينالمللي
-2برگزاري دورههاي آموزشي تكميلي و تقویتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي براي انجام
-3برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها،كنفرانس ها و مسابقات علمي(داخلي و خارجي)
-4توليد وانتشار نشریه علمي ،كتاب و نشریات الكترونيكي ،نرم افزارهاي رایانهاي و فيلمهاي علمي –آموزشي
-5حمایت و تشویق مادي و معنوي از ابتكارات،خالقيتهاي علمي،فعاليتهاي پژوهشي و اختراعات مرتبط
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با توجه به شرح فعاليت هاي یاد شده مشخص است كه ایجاد چنين انجمنهایي ميتواند به توليد دانش ،افزایش تحقيهق و
توسعه در زمينه فناوري كمك كند.
همچنين یكي از عوامل موثر در فرآیند توسعه ملي ،برگزاري همایش و سمينار مي باشد .اهميت برگزاري همایش در جهت
شناسایي معضالت و تنگناها و در نتيجه ،ارائه راه حل هایي به منظور رفع آنها ميباشد .برگزاري سمينارها و نشستهاي علمي
فرصتي مناسب جهت آشنایي هرچه بيشتر محققين و دانشجویان با پيشرفتها و دستاوردهاي روزآمد علمي و نيز محملي براي
آشنایي آنان با محيط هاي صنعتي مي باشد .برگزاري سمينارها فرصتي بسيار مغتنم براي ارتباط صاحبان صنایع با دستاوردهاي
علمي محيط دانشگاه ميباشد .لذا یكي از راه كارهاي برطرف نمودن موانع و مشكالت در راه ارتباط صنعت و دانشگاه برگزاري
سمينارها و همایشها مي باشد .از جمله اهداف اصلي برگزاري سمينار ،همایش و كنفرانسهاي تخصصي ،ميتوان به موارد زیر
اشاره كرد:
-1ایجاد بستري مناسب جهت آشنایي روزافزون دانشجویان و اساتيد دانشگاههاي سراسر كشور با ظرفيتههاي موجهود در
كشور جهت استفاده عملي از دانش خود
-2ایجاد ارتباط هرچه بيشتر و فراهم آوردن بستري مناسب براي ایجاد تعامالت علمي و صنعتي پویا.
-3ایجاد پویایي و انگيزه مشاركت در فعاليت هاي علمي دانشجویي براي دانشجویان.
-4گسترش دانش فني ،ارائه آخرین یافتههاي پژوهشي و ایجاد محيطي علمي و فني جهت تبادل اطالعات
 -5فراهم نمودن بستر مناسب براي كنكاش ،تبادل افكار و اندیشه هاي محققان ،استادان ،مدیران ،كارشناسهان و خبرگهان
علمي و صنعتي
-6ارائه دستاوردهاي اندیشمندان و صاحبنظران به جامعه علمي و صنعتي
-7فراهم نمودن امكانات و شرایط الزم براي شناخت اصولي و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه
-8معرفي متخصصين و صاحب نظران این حوزه به مسئولين ،مدیران و سياستگذاران
-9ایجاد همسویي و هماهنگي بين متخصصان و پژوهشگران
-10كشف استعدادهاي نهفته و استفاده از تجارب و اندیشه بزرگان
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لذا با توجه به اهداف و مزایاي ذكر شده در ایجاد انجمنهاي دانشي ،همچنين برگزاري همایش ،سمينار و كنفهرانسههاي
تخصصي ،وجود چنين ظرفيتهایي در حوزه پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ميتواند بهه توسهعه و انتشهار ایهن دانهش
كمك كند .در حال حاضر كنفرانس و انجمن خاصي به طور مستقيم در حوزه پایش سالمت در سازههاي صنعت بهرق فعاليهت
نميكند .ولي از آنجا كه به گفته خبرگان ،این دانش هنوز در كشور بسيار جوان ميباشد ،وجود انجمن یا كنفهرانس مسهتقل در
این حوزه هنوز چندان احساس نميشود .زیرا وجود انجمن تا وقتي تعداد كافي فارغالتحصيل در این زمينه وجود نداشته باشد و
دانش فني نيز به اندازه كافي در كشور عملياتي نشده باشد ،فایده چنداني نخواهد داشت .لذا با توجه به عدم وجهود بسهتر الزم،
صرف ایجاد و تشكيل انجمن و برگزاري كنفرانس ،كمكي نخواهد كرد .اما ميتوان با شناسایي انجمنها و همایشهاي مرتبط
با بحث پایش سالمت نظير انجمن تعميرات و نگهداري ،انجمن مهندسين مكانيك و ....و همچنين سمينارها و همهایشههایي
كه پتانسيل اضافه كردن مبحث پایش سالمت را به عنوان یكي از حوزههاي اصلي خود دارند نظير كنفرانس بينالمللي برق ،...
به گسترش این دانش در كشور و ارتباط هر چه بيشتر بازیگران این حوزه كمك كرد.
لذا الزم است ابتدا ،پتانسيلهاي موجود در كشور در این زمينه شناخته شده و با رایزني با انجمنها و دبيرخانه كنفرانسهاي
شناسایي شده ،از ظرفيتهاي آنها در جهت توسعه و انتشار دانش این فناوري استفاده كرد.
ردیف

فعالیت

1

شناسایي انجمنها ،سمينارها و كنفرانسهاي مرتبط با پایش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق

2
3

تشكيل كميته رایزني با انجمن و دبيرخانه سمينار یا كنفرانس منتخب
انعقاد قرارداد همكاري با انجمن و دبيرخانه سمينار یا كنفرانس
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اقدام  :5ایجاد مكانیزم ارتباطي جهت بهرهگیري از داناش پاایش ساالمت ساازه در دانشاگاههاا و
شركتهاي پیشرو در این حوزه در جهان
امروزه پایش سالمت سازهها در بسياري از كشورهاي دنيا نقش مهمي پيدا كرده است .سيستمهاي پایش سهالمت ههم در
سازههاي قدیمي و ساخته شده و هم در سازههاي جدید نصب ميشوند تا عالوه بهر مهدیریت نگههداري و تشهخيص خرابهي،
اطالعات ذیقيمتي از وضعيت كاركرد و عملكرد سازه بصورت آنالین در اختيار محققين قرار دهند .در ایهن ميهان ،بخهشههاي
تحقيقاتي در توسعه و ارائه الگوریتمها و روشهاي جدید و كاربردي پایش سالمت ،توسعه و ارتقاء سيستمهاي انهدازه گيهري و
سنسورها ،توسعه تجهيزات و نرم افزارهاي كاربردي ،یكپارچه سازي و تدوین استانداردها و  ...نقش مهمي را ایفها مهي نماینهد.
امروزه حجم قابل توجهي از فعاليتهاي مرتبط با پایش سالمت سازهها در دنيا ،مربوط به بخشهاي تحقيقاتي بوده و از نتایج و
خروجيهاي پروژههاي اجرایي نيز ،در بخش تحقيقات استفاده ميشود.
متاسفانه در كشور ،یك مكانيزم ارتباطي منسجم جهت برقراري ارتباط با دانشگاهها و شركتهاي پيشهرو در زمينهه پهایش
سالمت سازه وجود نداشته و در صورت وجود ارتباط هم ،این ارتباطات بصورت فردي ميباشد .در صهورت وجهود یهك شهبكه
ميتوان از دانش پایش سالمت توليد شده در مراكز تحقيقاتي معتبر و دانش فني اجرایي شده در سازههاي مختلف ،بهه خهوبي
بهرهبرداري كرده و از برخي دوبارهكاريها جلوگيري نمود.
یكي از روشهاي برقراري ارتباط با دانشگاهها و شركتهاي پيشرو در زمينه پایش سالمت سازه ،عضویت درمؤسسات بين
المللي فعال در این زمينه ميباشد .در این خصوص مؤسسات تحقيقاتي بسياري در دنيا مشغول به فعاليت در زمينهه مهدیریت و
توليد علوم و تكنولوژیهاي مربوط به پایش سالمت سازهها هستند كه ميتوان به عضویت ههر كهدام از آنهها در آمهد .یكهي از
مهمترین مؤسسات بين المللي فعال در زمينه پایش سالمت سازهها ،مؤسسه  ISHMII1است كه بصورت غيرانتفهاعي فعاليهت
مي كند ]16[ .هدف این مؤسسه ،ایجاد توسعه و پيشرفت در درك و كاربرد فرایند پایش سالمت در سازهها و ایجاد ارتباط ميان
محققين و فعاالن و به اشتراك گذاري دانش فني در زمينه هاي مرتبط (از طریق نشر ژورنال تخصصي و برپایي كنفرانسها و
كارگاهها) ميباشد.

- International Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure.

1
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یكي دیگر از مؤسسات مرتبط با پایش سالمت سازهها كه فعالترین شبكه در این زمينه در اروپا است ،شبكه اي موسوم بهه
 SAMCO1ميباشد .شبكه  SAMCOدر خالل سالهاي  2001الي  2006به مرور تشكيل و تكميل شده و اكنون داراي حدود
 85عضو از  25كشور مختلف جهان بوده و با  ISHMIIنيز مرتبط است .این شبكه ارتباط ميان شهركتههاي سهاخت و سهاز،
مدیران و مالكان سازهها ،خبرگان صنعت پایش ،مؤسسات تحقيقاتي ،مقامات محلي و دولتها و سایر بخهشههاي مهرتبط بها
پایش سالمت سازهها را در كل اروپا برقرار ميكند .این شبكه ،تبادل و انتقال دانش فني و تكنولوژي در زمينه ارزیابي ،پایش و
كنترل هوشمند سازهها را پشتيباني مي كند .فعاليتهاي غالب این شبكه در مورد پایش سازههاي پلها ،ساختمانها ،نيروگاهها و
ساختمانهاي صنعتي تحت شرایط محيطي مختلف بوده و تمامي كنشگران مرتبط از محققين و خبرگهان تها اسهتفاده كننهدگان
نهایي و مالكان را پوشش مي دهد .این شبكه در زمينه مدیریت تكنولوژي و تهيه برنامه هاي استراتژیك پایش سالمت سازهها
نيز فعال است .همچنين این شبكه برنامه هاي دورهاي در راستاي ارائه آموزش و انتقال دانش به بخشهاي مختلف مرتبط بها
پایش سالمت را ارائه ميدهد.
یك شبكه بينالمللي دیگر در زمينه پایش سالمت سازهها كه در سال  2007بصورت یك پروژه مشهترك (كنسرسهيوم) بها
هدف ارائه نوآوريها در پایش سالمت (بخصوص در تكنولوژيهاي اندازهگيري و سنسورها) در انگلستان ایجاد گردیهد ،شهبكه
موسوم به  CEASA2ميباشد.
ميتوان با شناسایي شبكههاي معتبر و انتخاب شبكهاي كه به بهترین نحو نياز داخلي را تهامين كنهد ،رایزنهيههاي الزم را
جهت عضویت در این شبكه انجام داده و در نهایت با عضویت در این شبكه ،از دانش به روز دنيا و تجربيات شركتها در زمينه
پيادهسازي دانش پایش سالمت سازه استفاده كرد.
ردیف

فعالیت

1

تعریف پروژه مطالعاتي شناسایي مؤسسات بين المللي فعال در زمينه پایش سالمت سازهها

2

عضویت در موسسه منتخب شناسایي شده در مرحله قبل

اقدام  :6ایجاد بانك اطالعاتي محققین و دستاوردهاي دانشي در حوزه پایش سالمت سازهها

- Structural Assessment, Monitoring and Control.

1

- Consortium of Excellence in Advanced Sensors and their Applications.

2
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همان طور كه در فاز چهارم طرح عنوان گردید ،از چالشهاي اساسي پيشروي توسعه فناوري پایش سهالمت سهازه ،عهدم
وجود مكانيزم ارتباطي جهت استفاده از تحقيقات و دانش توليد شده توسط محققين مختلف در حوزه پایش سهالمت سهازه هها،
ضعيف بودن ارتباطات بين دانشهگاهههاي مختلهف بها یكهدیگر ،عهدم اطهالع محققهين ،مسهئولين و سياسهتگذاران از آخهرین
دستاوردهاي كشور در حوزه پایش سالمت سازهها ،عدم وجود بانك اطالعاتي از تخصص و سوابق افراد فعال در حهوزه پهایش
سالمت سازه و زنجيره نبودن پایاننامهها وكارهاي تحقيقاتي درحوزه پایش سالمت سازه در ایران ميباشهد .در واقهع در حهال
حاضر به صورت كلي مشخص نيست ،چه افرادي در زمينه پایش سالمت سهازههها فعاليهت مهيكننهد ،كهدام اسهاتيد در كهدام
دانشگاهها بر روي چه موضوعاتي فعاليت ميكنند ،همچنين فعاليتها و تحقيقات صورت گرفته زنجيرهوار نبهوده و در صهورت
انجام پژوهشي در یك زمينه خاص ،در اغلب موارد نتایج آن رها شده و توسهط محقهق دیگهري تكميهل نمهيگهردد .یكهي از
اقدام هاي مهم و قابل اجرا براي رفع این چالشها و توسعه دانش در زمينه فنهاوري پهایش سهالمت سهازه ایجهاد یهك بانهك
اطالعاتي كامل و جامع از دستاوردهاي دانشي در حوزه فناوري پایش سالمت سازهها ميباشد.
یك بخش مهم كه باید در این سامانه در نظر گرفته شده و همواره به روز شود ،بخش اولویتهاي تحقيقاتي صنعت بهرق،
پروژههاي انجام شده و در حال اجرا در این حوزه ميباشد .بخش ذكر شده ميتواند به تطبيق تحقيقات با اولویتها و جلوگيري
از دوبارهكاري و هدر رفت منابع مالي كمك كند .اطالعات مربوط به حوزه پایش سالمت سازه پهس از جمهعآوري بهه منظهور
دستيابي عموم بازیگران این حوزه در سيستم نرمافزاري طراحي شده قرار ميگيرند.
ردیف
1
2
3
4

فعالیت
انجام پروژه گردآوري و دستهبندي محتواي مناسب براي ارائه در بانك اطالعاتي
انجام پروژه طراحي سيستم نرمافزاري مورد نياز
ایجاد امكان دسترسي بازیگران و ذینفعان مختلف این حوزه به اطالعات
انجام پروژه بهروزرساني اطالعات ارائه شده در بانك اطالعاتي

اقدام  :7تشكیل مركز توسعه فناوري پایش سالمت در ساازههااي صانعت بارق جهات نظاارت بار
فعالیتها ،هماهنگي و جهتدهي به اقدامات سند
یكي از چالشهاي اصلي شن اسایي شده در فاز چهارم طرح ،نبود یك مرجع مشخص جهت ایجاد هماهنگي بهين بهازیگران
مختلف پایش سالمت در سازههاي صنعت برق است .از اینرو الزم است به منظور تحقق اهداف سند ،ساز و كهاري اندیشهيده
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شود .لذا پيشنهاد ميگردد مركز توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق در وزارت نيرو تشكيل شده و بهر نحهوه
اجراي این سند نظارت كرده و بازنگري هاي الزم در سند و گزارش كالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به وزارت نيهرو
ارائه نماید .این مركز با ایجاد ساز و كارهاي الزم و استفاده از نهادهاي مختلف ،ضمن انجام تصميمگيهريههاي الزم ،وظيفهه
نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابي پيشرفت كار را بر عهده خواهد داشت .از جمله وظایف اصلي این مركز ميتوان به موارد
زیر اشاره كرد:
سياست گذاري اجرایي ،راهبري ،هماهنگي و ایجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم براي توسعه سيستمهاي انتقال برق با
ظرفيت باال
نظارت و پيگيري اجراي دقيق و كامل مفاد سند
پایش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
بررسي طرحها و برنامههاي بخشي و فرابخشي ،و نظارت بر اجراي صحي اقدامات
تصميمگيري براي تخصيص بودجهها به پروژههاي اجرایي
تدوین و پيشنهاد مجموعه قوانين و مقررات
استمرار بخشيدن به انجام مطا لعات راهبردي مورد نياز در خصوص توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صهنعت
برق
نظارت كالن بر پروژههاي توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
. . .
پس از تشكيل مركز و مطالعه تدوین اهداف و مأموریتها و طراحي ساختار سازماني مركهز ،الزم اسهت كميتههههایي جههت
پيگيري و نظارت بر اجراي اقدامات سند در حوزههاي مختلف تشكيل گردد .لذا ابتدا باید كميتههاي موردنيهاز ،اعضهاي آنهها و
شرح وظایف هر كميته به طور دقيق مشخص گردد .كميتهها ميبایست در فواصل زماني منظم ،تشكيل جلسه داده و گزارشهي
از فعاليتهاي خود آماده كرده و در زمان مشخص به اطالع ریيس مركز برسانند تا در صورت لزوم اقدامات الزم صورت گيهرد.
در ادامه فعاليتهاي الزم براي تشكيل مركز آورده شده است.
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ردیف
1
2
3
4

فعالیت
انجام پروژه مطالعه تدوین اهداف و مأموریتها و طراحي ساختار سازماني مركز
اخذ موافقت تأسيس مركز از مراجع ذیربط
تامين محل استقرار دبيرخانه مركز
تشكيل كميتههاي ذیربط و انجام مطالعات مورد نياز اقدامات سند

اقدام  :8تدوین قوانین و دستورالعمل جهت ایجاد الزام در تاسیسات اصلي صنعت برق باه بكاارگیري
فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
یكي از دالیل اصلي عنوان شده از سوي خبرگان براي عدم بكارگيري فناوري پایش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق،
عدم وجود الزام قانوني براي آن ميباشد  .در واقع هيچ الزامي از سوي وزارت نيرو وجود ندارد كهه تاسيسهات اصهلي موجهود در
بخشهاي مختلف صنعت برق كه در فاز سوم شناسایي شده و شامل (نيروگاه بخاري ،نيروگاه چرخه تركيبهي ،نيروگهاه گهازي،
خطوط انتقال ،پستهاي انتقال ،خطوط فوق توزیع ،پستهاي فوق توزیع ،خطوط توزیع ،پستهاي توزیع و نيروگاههاي بهادي)
ميباشند را ملزم به بكارگيري پایش سالمت در سازههاي اصلي خود كند .از این رو یكي از خروجيهاي اصلي این سند بعهد از
تدوین دانشفني پایش سالمت در سازههاي اصلي هر كدام از تاسيسات ،تدوین دستورالعمل بهراي ههر سهازه مهيباشهد .ایهن
دستورالعملها ميبایست توسط یك مرجع ذیصالح (توانيز ،وزارت نيرو) به تصویب رسيده تا بتوان از این طریق مدیران صنعت
برق را ملزم به بكارگيري فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق نمود.
ردیف
1
2
3

فعالیت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازههاي صنعت برق
تصویب دستورالعمل تدوین شده در مرجع ذیصالح
ابالغ دستورالعمل به تاسيسات اصلي صنعت برق

اقدام  :9آگاهسازي مدیران صنعت برق از مزایاي بكارگیري پایش ساالمت ساازه درصانعت بارق از
طریق برگزاري سمینارها و همایشهاي تخصصي
یكي از دالیل اصلي عدم عملياتي شدن پایش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق ،عدم وجود فرهنگ هزینه كردن براي
پيشگيري از آسيب در بين مدیران و عدم اطالع مدیران و سياستگذاران اصلي صنعت برق با مزایاي بكارگيري پایش سالمت
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در سازههاي صنعت برق ميباشد  .لذا جهت ایجاد نگرش و فرهنگ هزینه كردن براي مواردي نظير پایش سالمت كه ميتواند
در آینده از هزینههاي زیادي جلوگيري كند ،ميبایست سمينارها و همایشهایي با حضور مدیران و مسئوالن اصلي بخشهاي
توليد ،انتقال و توزیع برگزار گردد .در ادامه فعاليتهاي اصلي جهت تحقق این اقدام آورده شده است.

ردیف
1
2
3

فعالیت
تعریف پروژه مطالعاتي به منظور مشخصشدن انواع همایشهاي مورد نياز و محتواي همایشها
فراهم كردن مقدمات برگزاري همایشها
اعالم فراخوان براي افراد واجد شرایط

اقدام  :10رایزني جهت در نظر گرفتن شاخص اجرایي كردن دستورالعملهاي پایش سالمت سازههاي
صنعت برق ،در ارزیابي عملكرد مدیران تاسیسات مختلف صنعت برق
پس از اتمام مراحل اوليه سند و تدوین دانش فني پایش سالمت در سازههاي مختلف صنعت برق ,ميبایست مكانيزمي در
نظر گرفته شود كه از اجرایي شدن فناوري پایش سالمت در سازهها مختلف اطمينان حاصل گهردد .هرچنهد تهدوین قهوانين و
دستورالعملها ميتواند تا حدي به اجرایي شدن این موضوع كمك كند ،اما با توجه به عدم وجود فرهنگ هزینهه كهردن بهراي
پيشگيري از آسيب ،همانطور كه پيشتر نيز اشاره گردید ،الزم است عالوه بهر تهدوین قهوانين و دسهتورالعملهها سهاز و كهاري
اندیشيده شود كه مدیران بخشهاي مختلف صنعت برق را ملزم به بكارگيري پایش سالمت سازه در سازهههاي صهنعت بهرق
كند .از اینرو با ميتوان با رایزني با دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد وزارت نيرو ،شاخص اجرایي شدن دستورالعملهاي پهایش
سالمت سازه را براي تاسيسات مختلف صنعت برق به عنوان یكي از شاخصهاي فرمهاي ارزیابي عملكرد مهدیران تاسيسهات
اصلي صنعت برق در نظر گرفت.
ردیف
1
2

عنوان فعالیت
رایزني با دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد وزارت نيرو
ابالغ اضافه شدن شاخص اجرایي شدن دستورالعملهاي پایش سالمت سازه به مدیران صنعت برق
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اقدام  :11رایزني با مدیران وزارت نیرو جهت اولویتدهي به پایش سالمت سازههاي صنعت بارق در
برنامه ریزي هاي كالن صنعت برق
یكي از چالشهایي كه در حال حاضر در حوزه پایش سالمت در سازههاي صنعت برق وجود دارد این است كه بحث پهایش
سالمت ،از موضوعاتي است كه به علت باال بودن هزینه تامين تجهيزات مورد نياز آن ،در ابتدا هزینه زیادي داشته و سود آن در
دراز مدت خود را از طریق افزایش طول عمر سازه نشان ميدهد .بنابراین با توجه به هزینه اوليه باالي آن ،مدیران صنعت برق
معموال تمایل چنداني جهت بكارگيري پایش سالمت سازه ندارند و این امر جزء برنامههاي اصلي وزارت نيرو نبوده و به همين-
دليل نيز بودجهاي در برنامههاي ساالنه وزارت نيرو ،براي این موضوع در نظر گرفته نشده است .در واقهع وزارت نيهرو در حهال
حاضر بيشتر به دنبال حل مسائل و مشكالت روزمره ميباشد و پایش سالمت نيز به علت اینكه در دراز مدت اثر خود را نشهان
مي دهد لذا مورد توجه مدیران وزارت نيرو قرار ندارد .از اینرو جهت ایجاد الزام براي مدیران تاسيسهات اصهلي صهنعت بهرق و
همچنين تامين بودجه اوليه پيادهسازي پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ،الزم است با مدیران وزارت نيرو رایزني صورت
گرفته تا با توجه به اهميت بحث پایش سالمت سازههاي صنعت برق ،در برنامههاي ساالنه وزارت نيرو بدان توجه كنند.
اقدام  :12برگزاري دورههاي ضمن خدمت براي مهندسین عمران شااغل در بخاشهااي مختلاف در
صنعت برق ،جهت آشنایي با سازههاي صنعت برق
یكي از چالشهاي اصلي عنوان شده توسط خبرگان حوزه پایش سالمت سازه ،عدم آموزش مباحث مربوط بهه سهازهههاي
شریانهاي حياتي ،از جمله سازههاي صنعت برق در دانشگاههاي كشور ميباشد .در واقع دانشهجویان عمهران تربيهت شهده در
دانشگاههاي مختلف با سازههاي صنعت برق آشنا نبوده و پس از استخدام در بخشهاي مختلف صنعت برق ،به مهرور زمهان و
معموال بر اساس تجربه با سازههاي مختلف صنعت برق آشنا ميشوند .بنابراین از آنجا كه این آشنایي معموال به صورت علمهي
نبوده و بر اساس تجربه ميباشد در اغلب موارد نيز كامل نميباشد .لذا ميبایسهت بهراي حهل ایهن چهالش ،دورهههایي بهراي
مهندسين عمران شاغل در بخشهاي مختلف صنعت برق جهت آشنایي بها سهازهههاي صهنعت بهرق برگهزار گهردد .در ادامهه
فعاليتهاي اصلي جهت تحقق این اقدام آورده شده است.
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ردیف
1
2
4
5

ويرايش اول،مهر1394
عنوان فعالیت

انجام مطالعات به منظور مشخصشدن انواع دورههاي مورد نياز و محتواي دورهها
فراهم كردن مقدمات برگزاري دورهها
اعالم فراخوان براي افراد واجد شرایط
كمك به برگزاري دورهها

اقدام  :13ارائه واحدهاي درسي (اختیاري) میانرشتهاي پایش سالمت سازه در دانشگاهها
یكي از چالشهاي عنوان شده از سوي خبرگان پایش سالمت سازه ،عدم توجه دانشگاهها به تربيت دانشجو در حوزه پایش
سالمت سازه ميباشد .در حوزه پایش وضعيت تجهيزات ،رشتهاي مجزا با این عنوان وجود داشته كه ساليانه تعدادي دانشجو نيز
تربيت ميكند .در بحث پایش سالمت سازه از آنجا كه ایجاد یك رشته جدید منجر به تربيت دانشهجو شهده در حاليكهه بحهث
پایش سالمت سازه هنوز آنچنان كه باید در كشور عملياتي نشده ،بنا به نظر خبرگان ،تدوین دروس اختياري مهرتبط بها پهایش
سالمت سازه و ارائه آن در دانشگاهها كافي بوده ميتواند كمك شایاني به تربيت دانشجویاني آشنا به پایش سالمت سازه نماید.
در ادامه فعاليتهاي اصلي جهت تحقق این اقدام آورده شده است.
ردیف
1
2
3
4

عنوان فعالیت
تعریف پروژه مطالعاتي نياز سنجي آموزشي و شناسایي دروس موردنياز
تعریف پروژه مطالعاتي تهيه محتواي دروس اختياري در نظر گرفته شده
رایزني با دفتر گسترش و برنامه ریزي آموزش عالي جهت تصویب دروس اختياري
تصویب دروس اختياري مورد نظر و ابالغ آن به مراكز آموزشي و دانشگاهها

اقدام  :14شناسایي و حمایت از تامین سختافزار و نرمافزار مورد نیاز پایش سالمت سازههاي صنعت
برق
یكي از ملزومات اصلي جهت بكارگيري پایش سالمت سازه در سازههاي صنعت برق ،تجهيزات سختافزاري و نرمافهزاري
ميباشد .در واقع سيستمهاي تجاري پایش سالمت سازه موجود شامل بخشهاي سخت افزاري و نرم افزاري است .بخشهاي
سخت افزاري شامل سنسورها ،كابلها ،واحدهاي گيرنده دادهها ( ،)DAUsكامپيوترهاي سهرور و سهایر تجهيهزات حفهاظتي و
انتقال نيرو سيستم است .بخش نرم افزاري شامل سيستمهاي تبدیل دادههاي آنالوگ به دبجيتال ،نرمافزارهاي نظارت بر كنترل
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و سيستم گيرنده دادهها ( ،)SCADAپيش پردازش و پردازش اتوماتيك دادههها ماننهد تهراكم ،تبهدیل و نگههداري مجموعهه
دادههاي دریافت شده ،كه با استفاده از الگوریتمهاي خاص پردازش و آناليز طراحي شدهاند ،نهرم افهزار بایگهاني ،تهيهه نسهخه
پشتيبان بصورت دورهاي ،ذخيره مداوم دادهها ،نرم افزارهاي هماهنگسازي آنالین دادهها همچنهين انتقهال دادههها از طریهق
شبكه براي سيستمهاي بيسيم ميباشد.
تامين سختافزار و نرمافزار الزم جهت بكارگيري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ،یكي از چالشهاي توسهعه ایهن
فناوري در صنعت برق ميباشد .لذا براي رفع این چالش ميبایست ابتدا كليه تجهيزات سختافزاري مورد نياز شناسایي شده و
بعد از اولویتبندي آنها ،راههاي ممكن جهت تامين منابع مالي جهت تهيه تجهيزات بررسهي گهردد ،تعریهف پهروژه مطالعهاتي
شناسایي تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز در بكارگيري پایش سالمت در سازهههاي صهنعت بهرق در پهروژه  6از
اولين اقدام فني انجام خواهد گرفت لذا در این اقدام سایر فعاليتهاي مورد نياز صورت خواهد گرفت كه در ادامه فعاليهتههاي
اصلي جهت تحقق این اقدام آورده شده است.
ردیف

عنوان فعالیت

1
2

تعریف پروژه مطالعاتي اولویتبندي تجهيزات مورد نياز
انجام پروژه تحقيقاتي امكانسنجي مالي تامين تجهيزات
تشكيل كميته جهت رایزني با بانكها و سایر صهندوقهها و موسسهات مهالي جههت حمایهت از تهامين مهالي
تجهيزات با اولویت

3

اقدام  :15ایجاد بانك اطالعاتي آسیبهاي سازهاي در شبكه برق (تولید ،انتقال و توزیع)
یكي از چالشهاي اصلي در توسعه فناوري پایش سالمت در سازههاي صنعت برق ،عدم وجهود آمهار و اطالعهات دقيهق و
جامع از خرابيها و آسيبهاي رخداده در سازههاي صنعت برق كشور در سالهاي گذشته و هزینههاي مهالي و جهاني ناشهي از
این خرابيها است .مهمترین اطالعات مورد نياز در این زمينه شامل وقوع آسيب یا خرابي سهازه اي ،مكهان و زمهان وقهوع یها
شناسایي آسيب یا خرابي ،منشأ یا علل وقوع آن ،ميزان شدت یا اندازه یا ارزش آسيب یا خرابي ،پيآمدها و خسارتهاي جهانبي
مالي ،جاني ،زیست محيطي و  ...ناشي از آسيب و خرابي ميباشند كه براي هر مورد مشاهده شده از آسيب یها خرابهي در یهك
سازه مشخص باید ثبت و گردآوري شده و با انجام تجزیه و تحليلهاي آمهاري ،تبهدیل بهه اطالعهات مفيهد شهده و در سهایر
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بخشهاي طرح (بخصوص در اقدام اولویتبندي سازهها از جهت نياز به اجراي پایش و نگهداري و برنامهریزي اجرایهي) مهورد
استفاده قرار گيرند.
لذا از مهمترین اقداماتي كه ميبایست بعد از تدوین این سند و در ابتداي اجراي طرح صورت پذیرد ،ایجاد بانك اطالعاتي
كامل و جاوع از خرابيها و آسيبهاي سازهاي رخداده در گذشته در بخشهاي مختلف صهنعت بهرق (توليهد ،انتقهال و توزیهع)
ميباشد .در ادامه فعاليتهاي اصلي مربوط به این اقدام ارائه شده است.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

عنوان فعالیت
گردآوري و دستهبندي محتواي مناسب براي گردآوري و ارائه در بانك اطالعاتي
طراحي سامانه نرمافزاري مورد نياز
جمعآوري دادههاي خرابيها و آسيبهاي سازهاي در بخش توليد
جمعآوري دادههاي خرابيها و آسيبهاي سازهاي در بخش انتقال
جمعآوري دادههاي خرابيها و آسيبهاي سازهاي در بخش توزیع
تحليل و تفسير آماري دادههاي جمعآوري شده و تدوین شاخصهاي ارزیابي آسيبها و خرابيها
طراحي و ایجاد سازوكار به روز رساني داده ها و اطالعات

اقدام  :16برگزاري دورههاي آموزشي جهت آشنایي با نحوه بكارگیري سختافزار مرباوط باه پاایش
سالمت سازهها در سازههاي صنعت برق (تربیت اپراتور و تكنسینهاي پایش سالمت سازه)
به منظور برگزاري دورههاي آموزشي جهت آشنایي با نحوه بكارگيري سختافزار مربوط به پایش سالمت سهازههها ،اولهين
قدم شناسایي نياز یا نيازسنجي است .در ابتدا الزم است شناسایي مواد و محتواي آموزشهي مهورد نيهاز صهورت گيهرد .پهس از
شناسایي نيازها و مشخص شدن مباحث علمي مورد نياز ،مراكزي كه در این زمينه فعاليت ميكنند شناسایي شده و با توجه بهه
مالك هاي انتخاب ،تعدادي از مراكز انتخاب ميشوند و مذاكراتي با آن ها صورت گرفته و در صورت قطعهي شهدن ،قهراردادي
جهت برگزاري دورههاي آموزشي با آنها بسته ميگردد .پس از طهي ایهن قهدمهها و تنظهيم دورههها ،بهه افهراد واجهد شهرایط
اطالع رساني شده و متناسب با تعداد افراد ،مقدمات برگزاري دوره از قبيل تأمين امكانات صورت مي پذیرد .در نهایت نيز دورهها
به صورت دورههاي كوتاهمدت برگزار خواهد گردید.
ردیف
1
2

عنوان فعالیت
انجام مطالعات به منظور مشخصشدن انواع دورههاي مورد نياز و شناسایي مراكز معتبر
فراهم كردن مقدمات برگزاري دورهها
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3
4
5
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عنوان فعالیت

انجام مذاكره و عقدقرارداد با مراكز انتخاب شده
اعالم فراخوان براي افراد واجد شرایط
كمك به برگزاري دورههاي كوتاهمدت

اقدام  :17امكانسنجي بكارگیري آزمایشگاههاي موجود و نیازسنجي احداث آزمایشگاه
به منظور تدوین دانش فني پایش سالمت سازه ها ،عالوه بر مباحث نظري نياز به انجام فعاليتهاي عملي در مقياس كوچك
(آزمایشگاه) و در مقياس بزرگ (پایلوت) وجود دارد .در حال حاضر آزمایشگاهي كه بطور خاص مربوط به پایش سالمت در سازه
ها باشد در كشور وجود ندارد و تحقيقات آزمایشگاهي معدودي نيز كه در این زمينه صورت ميگيرد ،در آزمایشگاه هاي مربوط
به سایر حوزه هاي مهندسي سازه (بخصوص آزمایشگا هاي ارتعاش و مهندسي زلزله) انجام ميشود .بنابراین الزم است تها بها
بررسي نيازهاي آزمایشگاهي تدوین دانش پایش سالمت در سازه هاي صنعت بهرق و همچنهين ارزیهابي وضهعيت و امكانهات
موجود و در دسترس در كشور ،قابليت بكارگيري آنها در این طرح و ميزان نياز به احداث و راه اندازي آزمایشهگاه جدیهد مهورد
بررسي قرار گيرد كه این موارد در اقدام حاضر انجام خواهند گردید.
ردیف
1
2
3
4
5
6

عنوان فعالیت
بررسي و تعيين نيازهاي آزمایشگاهي و امكانات و تجهيزات مورد نياز
بررسي آزمایشگاه هاي پایش سالمت سازه در سایر كشورها
بررسي آزمایشگاه هاي موجود در داخل كشور
امكان سنجي استفاده از آزمایشگاه هاي داخل كشور براي تحقيقات پایش سالمت سازه
نياز سنجي احداث ازمایشگاه جدید براي تحقيقات پایش سالمت سازه هاي صنعت برق
برآورد هزینه و زمان و برنامه ریزي براي احداث آزمایشگاه در صورت احراز نياز به آن
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سازههاي صنعت برق
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اقدام  :1شناسایي انواع روشهاي پایش سالمت سازه در دنیا
همانطور كه در فازهاي قبلي طرح اشاره گردید ،مبحث پایش سالمت سازهها با استفاده از فناوريهاي نوین اندازهگيري و
تشخيص كه به اختصار  SHMنام دارد ،در كشور بسيار جدید بوده و در دنيا نيز نسبتاا (نسبت به روشههاي سهنتي و سهادهتهر
پایش و نگهداري) جدید است .رویكردها و روشهاي مختلفي براي انجام پایش سالمت تاكنون توسط محققين ارائه شده و در
برخي از سازهها مانند پلها ،سدها ،تونلها و  ...مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به جدید بودن این مباحهث ،حجهم عمهده
دانش موجود در این زمينه بصورت مكتوبات علمي (مقاله ،گزارش تحقيقاتي ،پایان نامه و  )...بوده و بصورت یكپارچه ،جهامع و
قابل استفاده تدوین نشده است .معدود كتابهاي درسي نيز كه در این زمينه نوشته و ارائه شدهاند ،بصورت جامع و یكپارچهه بهه
تمامي مسائل و ابعاد این مباحث نپرداختهاند.
بر این اساس ،ضرورت تدوین یك مرجع كامل و جامع بصهورت  State of the Artیها كتهاب دسهتي ( )Handbookكهه
تمامي رویكردهاي موجود پایش سالمت در انواع سازهها ،به همراه تمامي ملزومات ،نكات و تجهيزات مورد نياز بهراي اجهراي
آنها را بصورت یكجا و یكپارچه ارائه كند ،احساس ميشود كه هدف اصلي اقدام حاضر نيز ،تهيه چنين مرجع كاملي است تها در
مراحل بعدي انجام طرح (و سایر فعاليتهاي مشابه در سایر سازهها در كشور) مورد استفاده قرار گيرد .خروجي نهایي این اقدام
ميتواند در آینده به عنوان كتاب مرجع درسي نيز مورد استفاده قرار گيرد.
پایش سالمت سازهها با اهداف مختلفي ميتواند انجام شود كه دو هدف عمده آن كه در مورد سازههاي صنعت برق بيشتر
مورد نيازند ،عبارت از تشخيص آسيبهاي سازهاي و پيشبيني گسترش آسيبها و تخمين عمر باقيمانده سازه ميباشند .بر این
اساس ،با توجه به تفاوتهاي ساختاري ميان دانش فني پایش سالمت با دو هدف فوق ،فعاليتهاي مربوط به اقدام حاضر ،بهه
این دو حوزه كلي تفكيك شده است .همچنين این فعاليتها در دو حوزه كلي سازههاي موجود و سازهههاي جدیهد (بها امكهان
پایش درون سازهاي) نيز تفكيك شده اند .بدین ترتيب ،ليست كلي فعاليتها (پروژهها) در این اقدام در جدول زیهر ارائهه شهده
است.
ردیف
1
2
3
4
5

پروژه
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور تشخيص آسيبها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور تشخيص آسيبها
شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده
شناسایي رویكردهاي اكتساب و مدیریت دادهها جهت كاربرد در پایش سالمت سازهها
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ردیف
6

پروژه
شناسایي ابزارهاي مورد نياز (سختافزار و نرمافزار) براي پایش سالمت سازهها و تأمين كنندگان اصلي آنها در دنيا

شناسنامه پروژههاي این اقدام به شرح زیر ميباشد:
پروژه  :1شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور تشخيص آسيبها:
در این پروژه ،رویكردها و روشهاي مختلفي كه در دنيا براي پایش سالمت انواع سازههاي موجود (ساخته شهده) بها
هدف تشخيص وجود آسيبها و تعيين مشخصات آسيبهاي موجود تدوین و توسعه پيدا كرده ،با اسهتفاده از مراجهع
مختلف علمي ،تحقيقاتي و اجرایي شناسایي شده و بصورت یهك مرجهع (كتهاب دسهتي) بصهورت یكپارجهه تهدوین
ميگردد .رویكردها و روشهاي مختلف با تمام جزئيات شامل روندها و الگوریتمهاي ریاضي مربوطهه مهورد بررسهي
قرار ميگيرند.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

-

12

مجري

شاخص

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي،

 گزارش پروژه كتاب دستي تشخيصآسيب در سازههاي موجود

پروژه  :2شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي موجود به منظور پيشبيني آسيبها و تخمين عمهر
باقيمانده:
در این پروژه ،رویكردها و روشهاي مختلفي كه در دنيا براي پایش سالمت انواع سازههاي موجود (ساخته شهده) بها
هدف پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده آنها تدوین و توسعه پيدا كرده ،با استفاده از مراجع مختلهف علمهي،
تحقيقاتي و اجرایي شناسایي شده و بصورت یك مرجع (كتاب دستي) بصورت یكپارجه تدوین ميگردد .رویكردهها و
روشهاي مختلف با تمام جزئيات شامل روندها و الگوریتمهاي ریاضي مربوطه مورد بررسي قرار ميگيرند.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
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اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

-

12

مجري

شاخص

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي،

 گزارش پروژه كتاب دستي تخمينعمر در سازههاي موجود

پروژه  :3شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور تشخيص آسيبها:
در این پروژه ،رویكردها و روشهاي مختلفي كه در دنيا براي پایش سالمت انواع سازههاي جدید (در حال ساخت) با
هدف تشخيص وجود آسيبها و تعيين مشخصات آسيبهاي موجود تدوین و توسعه پيدا كرده ،با اسهتفاده از مراجهع
مختلف علمي ،تحقيقاتي و اجرایي شناسایي شده و بصورت یهك مرجهع (كتهاب دسهتي) بصهورت یكپارجهه تهدوین
ميگردد .رویكردها و روشهاي مختلف با تمام جزئيات شامل روندها و الگوریتمهاي ریاضي مربوطه مهورد بررسهي
قرار ميگيرند.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

-

12

مجري

شاخص

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي،

 گزارش پروژه كتاب دستي تشخيصآسيب در سازههاي جدید

پروژه  :4شناسایي رویكردهاي مختلف پایش سالمت در انواع سازههاي جدید به منظور پيشبيني آسيبها و تخمهين عمهر
باقيمانده:
در این پروژه ،رویكردها و روشهاي مختلفي كه در دنيا براي پایش سالمت انواع سازههاي جدید (در حال ساخت) با
هدف پيشبيني آسيبها و تخمين عمر باقيمانده آنها تدوین و توسعه پيدا كرده ،با استفاده از مراجع مختلهف علمهي،
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تحقيقاتي و اجرایي شناسایي شده و بصورت یك مرجع (كتاب دستي) بصورت یكپارجه تدوین ميگردد .رویكردهها و
روشهاي مختلف با تمام جزئيات شامل روندها و الگوریتمهاي ریاضي مربوطه مورد بررسي قرار ميگيرند.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

-

12

مجري

شاخص

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي،

 گزارش پروژه كتاب دستي تخمينعمر در سازههاي جدید

پروژه  :5شناسایي رویكردهاي اكتساب و مدیریت دادهها جهت كاربرد در پایش سالمت سازهها:
در این پروژه ،رویكردها و روشهاي مختلفي كه در دنيا براي گردآوري ،اكتساب و مدیریت دادهها (شامل پردازش و
اصالح ،ذخيره سازي ،دسته بندي ،انتقال و فراخواني) مورد استفاده قرار ميگيرند شناسایي شده و اصول حاكم بر آنها
بررسي و استخراج شده و بصورت یك مرجع (كتاب دستي) تهيه و ارائه ميگردد.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

-

8

مجري

شاخص

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي،

 گزارش پروژه كتاب دستي مدیریت دادهها درپایش سالمت سازهها

پروژه  :6شناسایي ابزارهاي مورد نياز (سختافزار و نرمافزار) براي پایش سالمت سازهها و تأمينكنندگان اصلي آنها در دنيا:
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در این پروژه ،كليه تجهيزات و ابزارهاي مورد استفاده در دنيا براي پایش سالمت انواع سازهها بها انهواع رویكردهها و
الگوریتمها ،اعم از سخت افزاري و نرم افزاري مورد بررسي و شناسایي قرار گرفته و سازندگان و تأمينكنندگان اصلي
آنها در دنيا شناسایي خواهند شد.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

-

8

مجري

شاخص

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي،

 گزارش پروژه كتاب دستي تجهيزاتپایش سالمت سازهها

اقدام  :2تدوین دانش فني پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي موجود و جدید صنعت برق
(در بخشهاي تولید ،انتقال و توزیع)
با استفاده از نتایج و خروجي حاصل از اقدام فني اول ،ميتوان دانش فني مورد نيهاز بهراي انجهام پهایش سهالمت و
مدیریت نگهداري را در مورد هریك از سازههاي صنعت برق (كه فهرست آنها در ادامه ارائه شده است) تدوین نموده
و مورد استفاده قرار داد .در این بخش نيز تفكيك دانش فني به دو حوزه كلي "تشخيص آسيب" و "پيشبيني آسيب
و تخمين عمر" از یك طرف و به دو حوزه كلي "سازههاي موجود" و "سازههاي جدید" از طهرف دیگهر ،تقسهيم
بندي شده و براي هریك از آنها ،دانش فني مورد نياز تدوین خواهد گردید .بدین ترتيب ،ليست كلي فعاليتهاي مورد
نياز در این اقدام در جدول زیر ارائه شده است.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

فعالیت
گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه مورد نظر
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه مورد نظر
طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه مورد نظر و تخمين عمر باقيمانده آن
امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه مورد نظر
ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه مورد نظر بر اساس خروجي سيستم پایش سالمت سازه
اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از سازه مورد نظر بصورت پایلوت
تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه مورد نظر
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فعالیت

بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع
بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع

فهرستي از سازههاي مورد نظر در این اقدام نيز در جدول زیر ارائه شده است.
ردیف

سازه

سازه

سازه یا فونداسيون نگهدارنده تجهيزات اصلي (توربين ،ژنراتور ،ترانس و )...
سازه نگهدارنده بویلر و كوره
سازه نگهدارنده دودكش
تولید

1
2
3
4
5
6
7
8

سازه برج خنككننده

برج و فونداسيون توربين بادي
سازههاي ساختماني نيروگاهها (ساختمان كنترل ،ساختمانهاي حاوي تجهيزات اصلي و
مهم نيروگاه و )...
دكلها و فونداسيون انتقال برق
مقرههاي خطوط انتقال

اجزاي غيرسازهاي پستها (مقره ،بوشينگ و)...
انتقال

*

*
*

*

هاديهاي انتقال
گنتري پستها

گالريهاي بتني و منهولها در خطوط انتقال زميني
سازه و فونداسيون نگهدارنده تجهيزات پستها
سازههاي ساختماني پستها (ساختمان كنترل و )...

سازه
توزیع

ردیف
سازه
18
19
20

پره توربين بادي
مخازن ذخيره سوخت و آب خام

9
10
11
12
13
14
15
16
17

سامانه لولهها (پایپينگ) و اتصاالت آنها

پستهاي هوایي توزیع
پایههاي توزیع برق
پستهاي زميني و زیررميني توزیع

در مورد این اجزا ،تنها مسائل مربوط به مقاومت مكانيكي آنها مورد نظر بوده و سایر مسائل تخصصي (الكتریكهال) در حهوزه ایهن پهروژههها مطهرح
نميباشند.
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این نكته قابل توجه است كه بخشهایي از دانش فني پایش سالمت در حوزه هاي نظري و نرمافهزاري ،ميهان سهازهههاي
مختلف مشترك ميباشند .این موضوع در تخصيص زمان براي پروژههاي تدوین دانش فني در سازهههاي مهورد نظهر در ایهن
بخش ،تا حد امكان مورد نظر قرار گرفته است .بدین ترتيب براي پروژههاي تدوین دانش فني براي سازههایي كه از نظر زماني
دیرتر اجرا ميگردند ،زمان و هزینه كمتري نسبت به پروژههاي مربوط به سازههاي تقریباا مشهابه كهه زودتهر اجهرا مهيشهوند،
تخصيص داده شده است .همچنين در هنگام تدوین شرح خدمات پروژهها توسط مركز توسهعه پهایش سهالمت در سهازهههاي
صنعت برق در زمان اجراي طرح ،باید بخشهاي مشترك دانش فني مشخص شده و از تكرار آنها در پهروژهههاي مربهوط بهه
سازههاي مختلف جلوگيري گردد.
شناسنامه پروژههاي این اقدام به شرح زیر ميباشد:
پروژه  :1گردآوري و تدوین مباني تئوریك موردنياز براي پایش سالمت سازه مورد نظر:
این پروژه ،شامل تهيه و تدوین مباني تئوریك پایش سالمت در هریك از سازههاي مورد نظر با استفاده از خروجهي
اقدام اول ميباشد .در این پروژه ،عمدتاا بخشهاي غيرمشترك از دانش فني پایش سهالمت در هریهك از سهازههها،
مورد نظر بوده و باید توليد و تدوین گردد.
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مشخصات این پروژه (در سازههاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
ردیف

اقدام

زمان

سازه

پیش نیاز

(ماه)

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
3
6
5
2
5
2
3
5
6
2
3
2
2
2
3
4
2
2
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مجري

شاخص
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه

دانشگاهها ،مراكز
تحقيقاتي (پژوهشگاه
نيرو ،پژوهشگاه صنعت
نفت و )...

گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه

پروژه  :2طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي تشخيص آسيبها در سازه مورد نظر:
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت با هدف تشخيص وقوع و تعيين مشخصات آسيبهاي مختلف در سازههاي مورد
نظر ،طراحي ميشود .آسيبهاي وارده بر سازههاي صنعت برق شامل طيف وسيعي از آسيبهاي ناشي از مخهاطرات
طبيعي (مانند سيل و زلزله و پدیدههاي جوي) ،شرایط محيطي و عملكهردي (ماننهد وجهود مهواد خورنهده ،رطوبهت،
حرارت ،ارتعاش) و مخاطرات انساني (مانند حوادث و دزدي) ميباشند كه در طراحي سيستم پایش سالمت باید مورد
نظر قرار گيرند .طراحي سيستم پایش سالمت بطور كلي شامل موارد زیر است:
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 تعيين و تدوین رویكرد و روش مورد استفاده براي اكتساب ،مدیریت و تفسير داده ها؛ تئوريهها ،مهدلهها و
الگوریتمهاي مورد نياز؛ پارامترهاي مورد نياز و ...
 تعيين شبكه سنسورهاي مورد نياز به همراه تجهيزات ،سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نياز آنها
 طراحي روش مناسب براي اعالم و ثبت خروجيهاي سيستم پایش
 طراحي سيستم كاليبراسيون ،ارزیابي ،نگهداري و بروزرساني سختافزارها و تجهيزات
با توجه به اینكه سازههاي مورد نظر در صنعت برق داراي طيف وسيعي از نظر اهميت و اولویت نياز به سيستم پایش
ميباشند ،سيستمهاي سنتي و سادهتر پایش سالمت شامل بازرسي و آرزیابي غيهر مخهرب ( )NDTنيهز عهالوه بهر
سيستم پيشرفته  ،SHMدر این مرحله براي آنها مورد نظر قرار داشته و دانش فني مورد نياز آن تدوین ميگردد.
مشخصات این پروژه (در سازههاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

1

12

2

1

6

3

1

12

4

1

10

5

1

4

6

1

10

7

1

4

8

1

6

9

1

10

ردیف سازه

مجري
دانشگاهها

دانشگاهها ،مراكز
تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو،
پژوهشگاه صنعت
نفت و ،)...
واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي
دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

شاخص
 گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب
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اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

10

1

12

 گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب

11

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب

12

1

6

 گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب

13

1

4

14

1

4

15

1

4

16

1

6

17

1

10

18

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب

19

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب

20

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب

ردیف سازه

مجري

دانشگاهها ،مراكز
تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو،
پژوهشگاه صنعت
نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي
مهندسي

شاخص

 گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه نرم افزار تشخيص آسيب گزارش پروژه -نرم افزار تشخيص آسيب

پروژه :3طراحي سيستم پایش سالمت سازه براي پيشبيني ایجاد و گسترش آسيبها در سازه مهورد نظهر و تخمهين عمهر
باقيمانده آن:
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت با هدف پيشبيني گسترش آسيبهاي مختلف و تخمين عمر باقيمانده سازههاي
مورد نظر ،طراحي ميشود .تخمين عمر باقيمانده كل سامانه (سازه ها و تجهيزات) براي تصميم گيریهاي مهدیریتي،
با توجه به عمر عملكرد اقتصادي سامانه (عالوه بر عمر مفيد سازه ها) صورت خواهد گرفت .ویژگيهها و مشخصهات
پروژه مشابه با پروژه  2است.
مشخصات این پروژه (در سازههاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
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اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

1

18

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

2

1

9

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

3

1

18

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

4

1

14

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

5

1

5

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

6

1

14

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

7

1

5

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

8

1

9

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

9

1

14

10

1

18

11

1

5

12

1

9

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

13

1

5

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

14

1

5

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

15

1

5

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

16

1

9

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

17

1

15

18

1

5

19

1

5

ردیف سازه

مجري

دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي دانش
بنيان ،شركتهاي مهندسي

شاخص

 گزارش پروژه نرم افزار تخمين عمر گزارش پروژه نرم افزار تخمين عمر گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

 گزارش پروژه نرم افزار تخمين عمر گزارش پروژه نرم افزار تخمين عمر گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر
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1

 گزارش پروژه -نرم افزار تخمين عمر

5

پروژه :4امكانسنجي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم پایش سالمت در سازه مورد نظر :
در این پروژه ،امكان سنجي فني و اقتصادي بكارگيري از سيستمهاي پایش طراحي شده (در سه رده بازرسيNDT ،

و  )SHMبراي هریك از سازههاي مورد نظر با توجه به ویژگيهاي خاص آن انجام شهده و سيسهتم پهایش مناسهب
براي سازه مورد نظر انتخاب ميگردد.
مشخصات این پروژه (در سازههاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

1

3

گزارش پروژه

2
3

1
1

2
3

گزارش پروژه
گزارش پروژه

4
5
6

1
1
1

3
1
3

گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه

7

1

1

8

1

2

9

1

3

10
11

1
1

3
1

12
13

1
1

3
1

14

1

1

15
16

1
1

1
3

گزارش پروژه
گزارش پروژه

17
18

1
1

3
1

گزارش پروژه
گزارش پروژه

19

1

1

گزارش پروژه

20

1

1

گزارش پروژه

ردیف سازه

مجري

دانشگاهها ،مراكز
تحقيقاتي (پژوهشگاه
نيرو ،پژوهشگاه صنعت
نفت و  ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

شاخص

گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه
گزارش پروژه

پروژه :5ارائه روشها و راهكارهاي تصميم گيري و مدیریت نگهداري سازه مورد نظر بهر اسهاس خروجهي سيسهتم پهایش
سالمت سازه:

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها

97
ويرايش اول،مهر1394

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

در این پروژه ،با توجه به خروجيهاي حاصل از سيستم پایش انتخاب شده ،روشهها و راهكارههاي تصهميم گيهري
ریسك مبنا و مدیریت نگهداري (كه از اهداف اصلي پایش است) براي سازه مورد نظر تدوین خواهد گردید .در ایهن
پروژه ،روشها و رویكردهاي موجود و نوین در راستاي افزایش طول عمر و بهبود سالمت سازههاي صنعت برق (بها
استفاده از نتایج حاصل از سيستم پایش سالمت) تدوین و ارائه خواهند شد.
مشخصات این پروژه (در سازههاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

1

15

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

2

1

8

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

3

1

15

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

4

1

12

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

5

1

4

6

1

12

7

1

4

8

1

8

9

1

12

10

1

15

11

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

12

1

8

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

13

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

14

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

ردیف سازه

مجري

دانشگاهها،
مراكز تحقيقاتي
(پژوهشگاه
نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و
 ،)...واحدهاي
تحقيق و توسعه
شركتهاي
صنعتي،
شركتهاي
دانش بنيان،
شركتهاي
مهندسي

شاخص

 گزارش پروژه نرم افزار مدیریت نگهداري گزارش پروژه نرم افزار مدیریت نگهداري گزارش پروژه نرم افزار مدیریت نگهداري گزارش پروژه نرم افزار مدیریت نگهداري گزارش پروژه نرم افزار مدیریت نگهداري گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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15

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

16

1

8

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

17

1

12

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

18

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

19

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

20

1

4

 گزارش پروژه -نرم افزار مدیریت نگهداري

پروژه :6اجرا و بهرهبرداري از سيستم پایش سالمت سازه روي دو نمونه انتخابي از سازه مورد نظر بصورت پایلوت:
در این پ روژه ،سيستم پایش طراحي شده روي یك نمونه از سازه مورد نظر بصورت پایلوت اجرا خواهد شد تا كارآیي
آن در عمل مورد آزمون قرار گرفته و كاستيها و موارد اشكال احتمالي موجود در آن مشخص شده و رفع گردد.
مشخصات این پروژه (در سازههاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

1

15

2

1

8

3

1

15

4

1

12

5

1

4

6

1

12

7

1

4

8

1

8

9

1

12

ردیف سازه

مجري

دانشگاهها ،مراكز
تحقيقاتي (پژوهشگاه
نيرو ،پژوهشگاه
صنعت نفت و ،)...
واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي
صنعتي ،شركتهاي
دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

شاخص
 گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت -كارآیي سيستم پایش

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

10

1

15

11

1

4

12

1

10

13

1

4

14

1

4

15

1

4

16

1

10

17

1

12

18

1

4

19

1

4

20

1

4

ردیف سازه

مجري

شاخص
 گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت كارآیي سيستم پایش گزارش اجراي پایلوت -كارآیي سيستم پایش

پروژه :7تدوین دستورالعمل پایش سالمت و مدیریت نگهداري سازه مورد نظر:
در این پروژه ،دانش فني و آموزههاي كسب شده طي فعاليتهاي انجام شده در پهروژهههاي قبلهي بهراي هریهك از
سازهها ي مورد نظر ،در قالب یك دستورالعمل كاربردي تدوین شده و جهت استفاده عملي در اختيار مجریان مربوطه
قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه (در سازههاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

1

18

2

1

9

ردیف سازه

مجري
دانشگاهها ،پژوهشگاه
نيرو

شاخص
 گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه -دستورالعمل پایش سالمت

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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3

1

18

4

1

14

5

1

5

6

1

14

7

1

5

8

1

9

9

1

14

10

1

18

11

1

5

12

1

9

13

1

5

14

1

5

15

1

5

16

1

9

17

1

15

18

1

5

19

1

5

20

1

5

 گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه دستورالعمل پایش سالمت گزارش پروژه -دستورالعمل پایش سالمت

پروژه  :8بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي بارگذاري سازههاي بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع:
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در این پروژه ،استانداردهاي بارگذاري كليه سازهها در بخشهاي توليد ،انتقهال و توزیهع جههت طراحهي سهازهههاي
جدیداالحداث ،بازبيني و به روزرساني خواهند شد .در این بازبيني ،شرایط و ضوابط بارگذاري با وجهود و عهدم وجهود
سيستم پایش مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه (در بخشهاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

توليد

1

24

انتقال

1

24

توزیع

1

24

بخش

مجري
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي
صنعتي،

شاخص
 گزارش پروژه استاندارد بارگذاري گزارش پروژه استاندارد بارگذاري گزارش پروژه -استاندارد بارگذاري

پروژه :9بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي تحليل و طراحي سازههاي بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع:
در این پروژه ،استانداردهاي تحليل و طراحي كليه سازهها در بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع جهت طراحي سازههاي
جدیداالحداث ،بازبيني و به روزرساني خواهند شد .در این بازبيني ،شرایط و ضوابط تحليل و طراحي با وجهود و عهدم
وجود سيستم پایش مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه (در بخشهاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

توليد

1

12

انتقال

1

12

توزیع

1

12

بخش

مجري
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي
صنعتي،

شاخص
 گزارش پروژه استاندارد طراحي گزارش پروژه استاندارد طراحي گزارش پروژه -استاندارد طراحي

پروژه :10بازبيني و بهروز رساني استانداردهاي اجراي سازههاي بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع:

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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در این پروژه ،استانداردهاي اجرا و نصب كليه سازهها در بخشهاي توليد ،انتقال و توزیع جهت طراحهي سهازهههاي
جدیداالحداث ،بازبيني و به روزرساني خواهند شد .در این بازبيني ،شرایط و ضوابط اجرایهي بها وجهود و عهدم وجهود
سيستم پایش مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه (در بخشهاي مختلف) به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

توليد

1

12

انتقال

1

12

توزیع

1

12

بخش

مجري
پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي
صنعتي،

شاخص
 گزارش پروژه استاندارد اجرا گزارش پروژه استاندارد اجرا گزارش پروژه -استاندارد اجرا

اقدام  :3اولویتبندي اجراي پایش سالمت در سازههاي صنعت برق
با توجه به تعداد و تنوع زیاد سازههاي موجود در بخشهاي مختلف صنعت برق كشور و محدودیتهاي منابع (مالي ،انساني،
امكانات و  )...بررسي ميزان نياز سازهها و سامانههاي (یا تأسيسات) مختلف صنعت برق در نقاط مختلف كشور به سيستم پایش
و نگهداري در سط مختلف ،و اولویتبندي آنها براي اجراي آن ،ضروري است .اولویتبندي كلي و اوليه (بدون لحهاظ توزیهع
جغرافيایي و وضعيت موجود سازهها در كشور) از سامانهها و سازههاي صنعت برق در فاز سوم این پروژه انجهام شهده و مبنهاي
تعيين راهبردهاي توسعه پایش سالمت در این سازهها قرار گرفته است .وليكن براي اجراي سيستم پایش سهالمت و مهدیریت
نگهداري در سازههاي مختلف كشور (جهت تحقق چشم انداز و اهداف سند) ميبایست اولویتبندي دقيهقتهري از سهازههها و
سامانههاي مذكور صورت گيرد.
اولویت نسبي نياز یك سازه به پایش و نگهداري به عوامل مختلفي وابسته اسهت كهه در اولهين مرحلهه ایهن اقهدام تعيهين
ميشوند .مهمترین این عوامل عبارتند از:
 وجود و شدت مخاطرات آسيب رسان در منطقه كه سازه در معرض آنها قرار دارد( .شامل انواع مخاطرات طبيعي مانند
مواد خورنده ،پدیده هاي جوي ،سيل و زلزله و مخاطرات غيرطبيعي مانند شرایط محيطي خاص ،آسيبههاي انسهاني
نظير حوادث ،دزدي و )...
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 ميزان آسيبپذیري سازهها در برابر مخاطرات موجود.
 ميزان اهميت نسبي سازه یا سامانه در شبكه برق.
 ميزان ارزش سازه یا سامانه.
 روش و سط پایش مورد نظر و هزینههاي آن.
براي هریك از عوامل فوق و سایر عواملي كه در این اقدام شناسایي مهيشهوند ،شهاخصههایي تعریهف شهده و بها انجهام
اندازهگيريها و بررسيهاي ميداني در سازهها در سط كشور در تركيب با داده هاي موجود ،مقهادیر شهاخصههاي مهذكور در
سط كشور (بصورت پهنهبندي) با استفاده از روشهاي آماري مبتني بر مفاهيم قابليت اطمينان و ریسك (كهه در مرحلهه اول
این اقدام ،تدوین شدهاند ) ،تعيين شده و در نهایت با تركيب آنها با یكدیگر با استفاده از روش مناسب ،شاخص اولویت سازهها و
سامانهها ي مختلف صنعت برق در سط كشور تعيين شده و نتایج حاصله ،در اقدامات بعدي (اجراي سيستم پایش در سازههها)
مورد استفاده قرار ميگيرد.
بدین ترتيب ،ليست كلي فعاليتهاي مورد نياز در این اقدام در جدول زیر ارائه شده است.
ردیف
1
2
3
4
5

فعالیت
تدوین مباني نظري ،ابزارهاي مورد نياز و شاخصهاي كمّي براي اولویتبندي سامانهها و سهازهههاي صهنعت بهرق بهر مبنهاي
قابليت اطمينان و ریسك
شناسایي مخاطرات آسيب رسان به سامانهها و سازههاي صنعت برق و پهنهبندي احتماالتي توزیع مكاني و شدت آنها در سط
كشور
تعيين و پهنهبندي شاخصهاي آسيبپذیري سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در سط كشور
تعيين و پهنهبندي شاخصهاي اهميت نسبي سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در سط كشور
تعيين و پهنهبندي شاخص اولویت سامانهها و سازههاي صنعت برق در سط كشور جهت اجراي سيستم پایش سالمت

شناسنامه پروژههاي این اقدام به شرح زیر ميباشد:
پروژه  :1تدوین مباني نظري ،ابزارهاي مورد نياز و شاخصهاي كمّي براي اولویتبندي سامانهها و سازههاي صنعت برق بر
مبناي قابليت اطمينان و ریسك:
در این پروژه ،مباني نظري مورد نياز براي شناسایي و تعيين شاخصهاي اولویتبندي سازهها و سامانهههاي صهنعت
برق بر مبناي قابليت اطمينان و ریسك به همراه پارامترهاي مؤثر بر آنها و نحوه گردآوري ایهن پارامترهها در سهط
كشور بررسي و تدوین خواهد شد.
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مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

12

مجري

شاخص

دانشگاهها ،پژوهشگاه
نيرو ،واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي صنعتي،

گزارش پروژه

پروژه  :2شناسایي مخاطرات آسيب رسان به سامانهها و سازههاي صنعت برق و پهنهبندي احتماالتي توزیع مكاني و شهدت
آنها در سط كشور:
در این پروژه ،وجود و شدت كليه مخاطرات آسيب رسان به سازههاي صنعت برق در مناطق مختلف كشور كه سهازه
در معرض آنها قرار دارد( .شامل انواع مخاطرات طبيعي مانند مواد خورنده ،پدیدههاي جوي ،سيل و زلزله و مخاطرات
غيرطبيعي مانند شرایط محيطي خاص ،آسيبههاي انسهاني نظيهر حهوادث ،دزدي و  )...شناسهایي شهده و بصهورت
نقشههاي پهنهبندي تهيه و ارائه خواهند شد.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

20

مجري

شاخص

دانشگاهها ،پژوهشگاه
نيرو ،واحدهاي تحقيق و
توسعه شركتهاي صنعتي،

 گزارش پروژه نقشه هاي پهنهبنديمخاطرات

پروژه  :3تعيين و پهنهبندي شاخصهاي آسيبپذیري سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در سط كشور:
در این پروژه ،براي تعيين ميزان آسيبپذیري سازهها در برابر مخاطرات شناسایي شهده در پهروژه  ،2شهاخصههایي
تعریف شده و با انجام اندازهگيريها و بررسيهاي ميداني در سازهها در سط كشور در تركيب با دادهههاي موجهود،
مقادیر شاخصهاي مذكور در سط كشور (بصورت پهنهبندي) با استفاده از روشهاي آماري مبتني بر مفاهيم قابليت
اطمينان و ریسك (كه در پروژه اول این اقدام ،تدوین شدهاند) ،تعيين ميگردند.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
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اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

20

مجري

شاخص

دانشگاهها ،پژوهشگاه
نيرو ،واحدهاي تحقيق
و توسعه شركتهاي
صنعتي،

 گزارش پروژه -نقشه هاي پهنهبندي آسيبپذیري

پروژه  :4تعيين و پهنهبندي شاخصهاي اهميت نسبي سامانهها و سازههاي صنعت برق در برابر مخاطرات در سط كشور:
در این پروژه ،براي تعيين ميزان اهميت نسبي سامانهها و سازههاي موجهود در بخهشههاي مختلهف صهنعت بهرق،
شاخصهایي تعریف شده و با انجام اندازهگيريها و بررسيهاي ميداني در سط كشور در تركيب با دادههاي موجود،
مقادیر شاخصهاي مذكور در سط كشور (بصورت پهنهبندي) با استفاده از روشهاي آماري مبتني بر مفاهيم قابليت
اطمينان و ریسك (كه در پروژه اول این اقدام ،تدوین شدهاند) ،تعيين ميگردند.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

18

مجري

شاخص

دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،

 گزارش پروژه نقشه هاي پهنهبندياهميت

پروژه  :5تعيين و پهنهبندي شاخص اولویت سامانهها و سازههاي صنعت برق در سط كشور جهت اجهراي سيسهتم پهایش
سالمت:
در این پروژه ،با تركيب شاخصهاي تعيين شده در پروژههاي قبلي این اقدام با یكدیگر با اسهتفاده از روش مناسهب،
شاخص اولویت سازهها و سامانههاي مختلف صنعت برق در سط كشور تعيين شده و نتایج حاصله ،در اقدام بعهدي
(اجراي سيستم پایش در سازهها) مورد استفاده قرار ميگيرد.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1

12

مجري

شاخص

دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو،
واحدهاي تحقيق و توسعه

 گزارش پروژه -نقشه هاي پهنهبندي
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شركتهاي صنعتي،

اولویت

اقدام  :4اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت در سازههاي اولویتدار صنعت برق در كشور
در این اقدام ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدید واقع در
تعداد محدود و مشخصي از سامانه هاي مختلف شبكه برق كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اساس خروجي اقهدام سهوم) اجهرا،
پيادهسازي و راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادهها و اطالعات حاصهل از
اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افزایش كارآیي آن در آینده مورد اسهتفاده قهرار
خواهد گرفت.
ليست كلي فعاليتهاي مورد نياز در این اقدام در جدول زیر ارائه شده است.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فعاليت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي بخاري در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي چرخه تركيبي در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  10واحد از نيروگاههاي گازي در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20عدد از توربينهاي بادي در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط انتقال در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %25از پستهاي انتقال در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط فوق توزیع در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %10از پستهاي فوق توزیع در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از خطوط توزیع در كشور به ترتيب اولویت
اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از پستهاي توزیع در كشور به ترتيب اولویت

شناسنامه پروژههاي این اقدام به شرح زیر ميباشد:
پروژه  :1اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي بخاري در كشور به
ترتيب اولویت :
در این پروژه ،نظام (سيستم) پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و
جدید واقع در تعداد  20واحد از نيروگاههاي بخاري در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اساس خروجهي اقهدام سهوم)
اجرا ،پيادهسازي و راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواههد گردیهد .همچنهين دادههها و
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اطالعات حاصل از اجراي این سيستم روي سازهها ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افزایش كارآیي آن
در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

24

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي ،شركتهاي
دانش بنيان ،شركتهاي
مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :2اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي چرخهه تركيبهي در
كشور به ترتيب اولویت :
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در تعداد  20واحد از نيروگاههاي چرخه تركيبي در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اساس خروجي اقهدام سهوم)
اجرا ،پيادهسازي و راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواههد گردیهد .همچنهين دادههها و
اطالعات حاصل از اجراي این سيستم روي سازهها ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افزایش كارآیي آن
در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

24

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :3اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20واحد از نيروگاههاي گازي در كشهور بهه
ترتيب اولویت :

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها
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فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در تعداد  20واحد از نيروگاههاي گازي در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اسهاس خروجهي اقهدام سهوم) اجهرا،
پيادهسازي و راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادهها و اطالعات
حاصل از اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افزایش كارآیي آن در آینده
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

24

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :4اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  20عدد از توربينهاي بهادي در كشهور بهه
ترتيب اولویت :
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
در تعداد  20عدد از توربینهاي بادي در كشور  ،به ترتيهب اولویهت نيهاز (بهر اسهاس خروجهي اقهدام سهوم) اجهرا،
پيادهسازي و راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادهها و اطالعات
حاصل از اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افزایش كارآیي آن در آینده
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
راهكارهاي كاهش آنها

109
ويرايش اول،مهر1394

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

24

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :5اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط انتقهال در كشهور بهه ترتيهب
اولویت:
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در  %5از خطوط انتقال در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اسهاس خروجهي اقهدام سهوم) اجهرا ،پيهادهسهازي و
راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادههها و اطالعهات حاصهل از
اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افهزایش كهارآیي آن در آینهده مهورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

36

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :6اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %25از پستهاي انتقال در كشور به ترتيب
اولویت:
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در  %25از پستهاي انتقال در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اساس خروجي اقدام سوم) اجهرا ،پيهادهسهازي و
راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادههها و اطالعهات حاصهل از

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افهزایش كهارآیي آن در آینهده مهورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

36

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :7اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %5از خطوط فوق توزیع در كشور به ترتيب
اولویت :
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در  % 5از خطوط فوق توزیع در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اساس خروجي اقدام سوم) اجهرا ،پيهادهسهازي و
راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادههها و اطالعهات حاصهل از
اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افهزایش كهارآیي آن در آینهده مهورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

36

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :8اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %10از پستهاي فوق توزیع در كشهور بهه
ترتيب اولویت:

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت

در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در  %10از پستهاي فوق توزیع در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اساس خروجي اقدام سوم) اجرا ،پيادهسازي
و راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادهها و اطالعهات حاصهل از
اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افهزایش كهارآیي آن در آینهده مهورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
زمان

اقدام
پيش نياز

(ماه)

1و2و3

36

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :9اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از خطهوط توزیهع در كشهور بهه ترتيهب
اولویت:
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در  %1از خطوط توزیع در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اسهاس خروجهي اقهدام سهوم) اجهرا ،پيهادهسهازي و
راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادههها و اطالعهات حاصهل از
اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افهزایش كهارآیي آن در آینهده مهورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه رهنگاشت
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

36

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

پروژه  :10اجرا و راهاندازي نظام پایش سالمت و مدیریت نگهداري در سازههاي  %1از پستهاي توزیع در كشور به ترتيب
اولویت:
در این پروژه ،سيستم پایش سالمت و مدیریت نگهداري طراحي شده (در اقدام دوم) براي سازههاي موجود و جدیهد
واقع در  %1از پستهاي توزیع در كشور ،به ترتيب اولویت نياز (بر اساس خروجي اقهدام سهوم) اجهرا ،پيهادهسهازي و
راهاندازي شده و جهت بهرهبرداري به متولي مربوطه تحویل خواهد گردید .همچنين دادههها و اطالعهات حاصهل از
اجراي این سيستم روي سازهها  ،به مرور گردآوري شده و براي به روز رساني و افهزایش كهارآیي آن در آینهده مهورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
مشخصات این پروژه به شرح زیر ميباشد:
اقدام

زمان

پیش نیاز

(ماه)

1و2و3

36

مجري

شاخص

واحدهاي تحقيق و توسعه
شركتهاي صنعتي،
شركتهاي دانش بنيان،
شركتهاي مهندسي

 گزارش اجراي پروژه -كارآیي سيستم پایش

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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پیوست  :3معرفي اجمالي نهادهاي مرتبط با نگاشت نهادي توسعه فناوري
پایش سالمت در سازههاي صنعت برق

سند راهبردي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،روشهاي پيشبيني بروز اشكاالت و ارائه
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وزارت نيرو
وزارت نيرو یكي از مهمترین وزارتخانههاي اقتصادي دولت محسوب ميشود .ميزان اعتبارات ساليانه این وزارتخانه به طهور
طبيعي چند برابر برخي از وزارتخانهها است .اهميت تامين و توزیع آب و برق با كيفيت مطلوب كه از حياتيتهرین نيازههاي
جامعه است ،مهمترین هدف این وزارتخانه محسوب ميشود .اما ميتوان مهمترین اهداف وزارت نيرو را به شرح زیر در چند
محور ذكر كرد:
حفاظت ،نگهداري ،بهرهبرداري و بهبود كمي و كيفي منابع آبهاي سطحي و زیرزميني.
 رضایت و اقناع مردم با تامين ،تصفيه و توزیع مناسب آب بهداشتي سالم و دائمي براي انواع مصارف.
باالبردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحي و اجراي شبكههاي جمعآوري و تصفيهخانههاي فاضالب.
تامين نيازهاي انرژي با كيفيت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصارف شهروندان
دیدگاه بلند مدت (دورنگر) به صيانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسلهاي آینده
وظایف و ماموریتهاي این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر ميباشد:
سياستگذاري ،برنامهریزي ،اجرا و توسعه طرحهاي توليد ،انتقال و توزیع انرژي برق در شههرها و روسهتاهاي سراسهر
كشور
بررسي و تدوین پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها ،سياستها ،برنامهها ،قهوانين و آیهيننامههههاي صهنعت بهرق و
تعرفههاي بهاي مصرف و اشتراك برق به طور ساليانه جهت ارائه به دولت و مجلس و اجراي آنها
برنامهریزي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با فعاليت شركت و هماهنگي و برنامههریهزي آموزشهي
بهمنظور ارتقاء سط علمي كاركنان صنعت برق كشور
جذب سرمایههاي داخلي و خارجي و ایجاد زمينههاي الزم براي مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرحهاي توليد و
انتقال برق درسراسر كشور
عضویت دركميته و كنوانسيونهاي جهاني انرژي و كسب و تبادل اطالعات الزم به منظور اسهتاندارد كهردن و ارتقهاء
فعاليتهاي صنعت برق كشور
هدفمند كردن ميزان مصرف برق و یارانهها برابر استانداردهاي جهاني
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سياستگذاري ،نظارت و هماهنگي بين شركتهاي زیرمجموعه به منظور اجراي به موقع طرحههاي بهرق در راسهتاي
پيشبرد اهداف كالن صنعت برق كشور
معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
وظایف حاكميتي بخش انرژي:
سياستگذاري و برنامهریزي در زمينه صيانت و بهرهبرداري بهينه از منابع انرژي كشور
برنامهریزي كالن انرژي كشور به منظور حصول اطمينان از تأمين و عرضه انرژي مورد نياز بخشهاي گوناگون
سياستگذاري و برنامه ریزي براي شناسایي و در اختيار گرفتن انرژي هاي دست نيافته (انهرژيههاي نهو) و حمایهت و
ترویج كاربرد آن
نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعایت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي كشور
تعيين الگوي مصرف انواع انرژي با رعایت مصال كشور و حفظ حقوق مردم
سياستگذاري و برنامهریزي به منظور مدیریت مصرف انرژي
تدوین استانداردها و مقررات الزم براي توليد ،مصرف و تبدیل انرژي در كليه بخشهاي اقتصادي و اجتماعي
حمایت از توسعه تحقيقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در بخش انرژي
توليد آمار و اطالعات پایه بخش انرژي و تسهيل دسترسي به آنها
برنامهریزي براي اصالح ساختار مصرف انرژي و اعطاي تسهيالت مالي و فني الزم در بخش انرژي
حذف انحصار ،ایجاد و توسعه رقابت و حمایت از بخش غيردولتي براي مشاركت در فعاليتهاي بخش انرژي با ههدف
افزایش كارایي و حفظ حقوق مردم
تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين مرتبط با بخش انرژي
تعيين نرخ انواع انرژي
كاهش ،شفافسازي و هدفمند كردن یارانه
ارزیابي رضایت مشتركين و سياستهاي بهبود آن
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وظایف حاكميتي بخش برق :
سياستگذاري و برنامهریزي كالن و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمينان از تامين برق مورد نياز
تصویب و ابالغ استانداردها و دستورالعمل هاي الزم براي تنظيم اثرات خارجي صهنعت و رعایهت حقهوق مشهتركين و
مصال جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينههاي فني ،زیست محيطي ،ایمني و ارائه خدمات به مشتركين
كاهش ،شفافسازي و هدفمند كردن یارانهها
تصویب تعرفههاي فروش برق
تهيه و تصویب مقررات و آئيننامهها و دستورالعملهاي ناظر بر روابط شركتهاي فعال در بازار برق و نظارت بر اجراي
آنها
ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق كه امكان رقابت در آنها وجود دارد
تشویق و حمایت از سرمایهگذاري بخش غيردولتي در صنعت برق
تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطالعات صنعت برق
نظارت بر اجراي قوانين و برنامهریزي براي تحقق سياستهاي مصوب كشور در رابطه با صنعت برق و تهامين هزینهه
اجراي سياستها و طرحهاي غيراقتصادي از دید بنگاه برق
حمایت از توسعه تحقيقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در صنعت برق
ظرفيتسازي و حمایت از صنایع داخلي
تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط
ارزیابي رضایت مشتركين و سياستهاي بهبود آن
دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
در معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو ،دفتري تحت عنوان دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي
برق و انرژي شكل گرفته است كه با رویكرد حاكميتي و با بهرهگيري از دستاوردهاي گذشته ،به این مهم بپردازد .بطور كلي
نتایج نهایي فعاليتهاي صنعت برق از طریق كارآمدي و اثربخشي كوتاهمدت ،ميانمدت و درازمدت آشكار ميشود و جامعه
و مسئولين آن را از دو طریق درك مينمایند:
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تاثيرگذاري مثبت بركيفيت زندگي مردم
تاثيرگذاري مثبت برتوسعه پایدارملي
براي دستيابي به این نتایج ،امور برق و انرژي وزارت نيرو در موارد زیر بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عاليهه داشهته و
اعمال حاكميت مينماید:
حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق
حفظ پایایي و امنيت سيستم قدرت كشور
بهرهوري بخش عرضه برق
مدیریت تقاضاي برق
تعامالت صنعت برق با محيطزیست
خوداتكایي علمي و فني صنعت برق
بازرگاني برق (بازرگاني داخلي و خارجي)
توازن و پایداري اقتصادي صنعت برق
ابزار معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو براي نظارت عاليه و اعمال حاكميت عبارتند از :سياستگذاريها ،برنامهریزيهاي
ملي ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فني ،نقشههاي راه فناوري ،نظامنامهها ،آیيننامهها ،دستورالعملها ،ایجاد شرایط مناسهب
ملي و بينالمللي.
دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي ،به عنوان یك دفتر از معاونت امور برق و انرژي،
مسئوليت تدوین استانداردها و مقررات فني ،مدیریت ظرفيتسازي براي استقرار و تحقق و نيز نظارت بر اجرا و بهبود مداوم
آنها را ،در تمامي موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاري مستقيم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذكر این نكته ضروري است كه دستيابي شهروندان ،صنایع و سازمآن ها بهه بهرق ،الزامه اا از طریهق شهبكه سراسهري انجهام
نميپذیرد بلكه استفاده از شبكهها و ظرفيت هاي محلي و خصوصي نيز ميتواند كاربرد داشته باشد كه در این زمينههها نيهز
استانداردها و مقررات فني كاربرد گستردهاي دارند
معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي وزارت نيرو
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وظایف حاكميتي بخش برنامهریزي و امور اقتصادي :
مطالعات و آیندهنگري همه جانبه شرایط محيطي و جهاني صنعت آب و برق
تدوین برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو
تلفيق برنامههاي كوتاهمدت و ميانمدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق
تلفيق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نيرو
نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه
تهيه و تدوین گزارش عملكرد برنامه
تدوین سياستهاي تشویقي و حمایت از بخش خصوصي و سرمایهگذاري غيردولتي و خارجي
برنامهریزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصيسازي صنعت
مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق
تدوین سياستهاي توسعه كارآفریني در وزارت نيرو
انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه
نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق
مطالعات و بررسي اقتصاد كالن صنعت آب و برق
مطالعات و بررسي بازار بينالمللي مرتبط با وزارت نيرو
تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو
تدوین سياستهاي تشویقي و حمایتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
تدوین سياستهاي راهبري بازار آب و برق
تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق
تدوین و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق
معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
وظایف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني:
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برنامهریزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق
تدوین سياستها و راهبري منابع انساني
مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزایش انگيزش و كارآمدي منابع انساني
بررسي و تدوین راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان
مطالعات ،برنامهریزي و ساماندهي امر مدیریت و ارائه الگوي مناسب مدیریتي
راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري
مطالعات ،تدوین ،اصالح و استقرار ساختار سازماني ،سيستمها و روشهاي كارآمد در وزارت نيرو
تدوین و ارائه طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهرهوري صنعت آب و برق
تدوین سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق
ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق
تدوین سياستها و استراتژي توسعه فناوري
تدوین و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش
راهبري برنامههاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت
هدایت هياتهاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق
مطالعه و بررسي مستمر فناوريهاي نوین اطالعاتي مورد نياز صنعت
تدوین نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق
تدوین و استقرار نظام آماري و اطالعاتي در وزارت نيرو
مدیریت و راهبري اطالعات علمي ،اسناد و كتابخانه
ایجاد بانك اطالعاتي صنعت و بروزرساني آن
مطالعه و ارائه سيستمهاي مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت آب و برق
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع انساني)
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ماموریت اصلي این دفتر ،توسعه آموزش ،تحقيقات و فناوري در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامهها و وظایف مهرتبط بها
این ماموریت عبارت است از
سياستگذاري و برنامهریزي آموزش ،تحقيقات و فناوري
تسهيل و بهينهسازي فرآیند انجام آموزش ،تحقيقات و فناوري
تعميق و توسعه فعاليتهاي آموزش ،تحقيقات و فناوري
بررسي و تحليل نيازهاي آموزش ،تحقيقات و فناوري
تسهيل و تنظيم تعامالت آموزش ،تحقيقات و فناوري
پایش ،ارزیابي و تحليل وضعيت آموزش ،تحقيقات و فناوري
توانير
موضوع فعاليت شركت توانير :مدیریت سهام و سرمایههاي شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راسهتاي تهأمين
برق مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگي ،عمومي ،صنعتي ،كشهاورزي ،تجهاري و غيهره اعهم از سهرمایهگهذاري،
مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهرهبرداري از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه براي تحقق اههداف شهركت
الزم ميباشد از طریق شركتهاي زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومي توسط خود شركت موارد زیر از
جمله وظایف شركت ميباشد.
بررسي و تدوین پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميان مهدت صهنعت بهرق و
ارایه آن به وزارت نيرو
اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نيرو جهت اخذ مجوز
سرمایهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق
اتخاذ تدابير و راهكارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحي و بهموقع طرحهاي توسهعه و بهينههسهازي
تأسيسات
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راهبري و پایش شبكه سراسري برق از طریق شركتهاي زیرمجموعه و همچنين ایجاد سازوكارهاي الزم براي توسعه
رقابت در امر توليد ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق
تدوین و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو
خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طریق شركتهاي زیرمجموعه
اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضهه اوراق قرضهه و مشهاركت داخلهي و پهيش فهروش
انشعاب و انرژي برق و سایر روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذیربط
مدیریت ،توسعه و تأمين منابع مالي صنعت برق و استفاده بهينه از این منابع از طریهق برقهراري تسههيالت و گهردش
منابع مالي فيمابين شركت و شركتهاي زیرمجموعه
انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمایندگي از طرف وزارت نيرو و همچنين ترویج
فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و كاهش مصارف غيرضروري
بررسي ،مطالعه و سایر اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانهش فنهي و اطهالعرسهاني تهأمين كهاال و سهاخت
تجهيزات موردنياز صنعت برق كشور
حمایت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از برنامههاي
تربيت متخصصان موردنياز صنعت برقكشور.

حمایت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهرهوري صنعت
برق كشور
مدیریت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بين شركتههاي زیرمجموعهه و ههدایت و همهاهنگي آنهها در جههت
سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت
نظارت بر امور مدیریت و نظام مالي شركتهاي زیرمجموعه و انجام بازرسي وحسابرسيهاي الزم
تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينهه از امكانهات و تأسيسهات
صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنها به نماینهدگي
وزارت نيرو
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پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمایهگذاري ،تشكيل شركت ،مشاركتدر مؤسسات و شركتههاي دیگهر كهه
مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعایت مقررات مربوط
مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد
دفتر امور تحقيقات برق (توانير)
شرح وظایف دفتر امور تحقيقات برق :
 حمایت ،هدایت ،راهبري موسسات و مراكز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقيقهات و پهژوهشههاي كهاربردي در
صنعت برق
كمك به توسعه و رشد مراكز تحقيقاتي
ترغيب موسسات و مراكز علمي به تدوین طرحها و پژوهشهاي كاربردي
تدوین نظامهاي اصالح و بهبود فرایندها
سياستگذاري در بخش تحقيقات شركتهاي زیرمجموعه
ارتقاء دانش مدیریت تحقيق و توسعه در شركتهاي زیرمجموعه
استقرار طرحها و پروژههاي تحقيقاتيكاربردي انجام شده در شركتهاي زیرمجموعه
تدوین شاخصها و معيارهاي تحقيقات در زمينه مختلف ( ارزیابي ،كنترل و استاندارد)
نظارت عاليه و راهبردي برشركتهاي زیرمجموعه
تعامل با دستگاهها و سازمآنها براي پيشبرد امور تحقيقات
شناسائي پتانسيلها و ظرفيتهاي ارتقاء و بهبود فرایندهاي پژوهش و تحقيقاتي در شركتهاي موفق داخلي و خارجي
()benchmark
تعامل با مركز پژوهش ملي و بينالمللي
ظرفيتسازي در شركتها براي مدیریت برانجام تحهههههقيقات كهاربردي (پيشهنهاد تقویهت سهاختار  -توانمندسهازي
كاركنان و ) ...
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توسعه و گسترش تبادالت علمي و تحقيقاتي ملي و بينالمللي در صنعت برق
توسعه و بكارگيري سرمایه انساني كارآمد و دانشگرا در بخش تحقيقات صنعت برق
تطبيق سياستهاي صنعت برق با نيازهاي آن
ارزیابي نظامها و فعاليتهاي تحقيقاتي و استاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآیندها
ظرفيتسازي در ستاد و شركتهاي زیرمجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامهها (ایجهاد دانهش ،مههارت ،شهرایط و
قابليتهاي مورد نياز )
مطالعات در زمينه تجارب گذشته و تحليل وضع موجود جهت تنظيم فعاليتهاي آیندهپژوهشي
استقرار نظام یادگيري
پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو به منظور تحقق بخشي از وظایف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي امور آن وزارتخانه ،تاسيس گردید.
پژوهشگاه نيرو سازماني دولتي است كه مسئوليت راهبري تحقيقات وابسته به صنعت برق و انهرژي ایهران را برعههده دارد.

پژوهشگاه نيرو درسال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،توليدنيرو" و "انتقال و توزیع نيرو "از شهوراي گسهترش
آموزش عالي به طور رسمي كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكدههاي "انرژي و محيط زیست"

و "كنترل و مدیریت شبكه" را نيز به مجموعه خود افهزود و در ادامهه بها ایجهاد" مراكزشهيمي و مهواد" "،توسهعه فنهاوري
توربينهاي بادي"و" آزمایشگاههاي مرجع" فعاليتهاي خویش را توسعه بخشيد.

با توجه به نقش زیربنایي صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،پژوهشهگاه نيهرو بها انجهام پهروژهههاي
بنيادي ،كاربردي و توسعه اي به منظور پاسخگویي بهتر و بيشتر به نيازهاي صنعت برق و رفع مشكالت آن و دسهتيابي بهه
فناوريهاي نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیك خود همراستا با خواستهها و برنامههاي استراتژیك وزارت نيهرو و
برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال1387پس از تبيين بيانيههاي ماموریت ،چشمانداز و ارزشهاي سازماني با تحليل
محيط داخل و خارج و همچنين مطالعات تطبيقي در عرصه بينالمللي استراتژي ها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سهال
1389با استفاده از متدولوژي كارت امتيازي متوازن( )BSCبا اجراي برنامه ها و دستيابي بهه اههداف كمهي راه رسهيدن بهه
چشمانداز را هموار نموده است.
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فلسفه وجودي ماموریت پژوهشهگاه نيهرو شهامل ارتقهاء فنهاوري ،توسهعه پهژوهش و نهوآوري جههت افهزایش توانمنهدي،
رقابتپذیري و بهرهوري صنعت برق و انرژي كشور است.

محصوالت وخدمات این ماموریت تكميل چرخه مدیریت نوآوري و فناوري صنعت برق و انرژي ازطریق موارد زیر است.
انجام تحقيقات توسعهاي و كاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق وانرژي
اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،كالن ،بلندمدت و با ریسك باالي صنعت برق و انرژي
مدیریتِ تحقيقات كاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
آیندهنگاري ،سياستپژوهي و برنامهریزي فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
اكتساب فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
تجاريسازي نتایج تحقيقات و بكارگيري در صنعت برق و انرژي
تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهي و ارزیابي كيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق وانرژي
طراحي و توسعه زیرساختهاي مورد نياز جهت ایجاد مراكز و شركتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
ایجاد و توسعه شبكه فناوري ميان دانشگاهها ،مراكزپژوهشي و قطبهاي علمي پژوهشي داخل و خارج كشور درحهوزه
صنعت برق و انرژي
مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو):
از جمله اهداف و ماموریتهاي مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي ،ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:

رفع مشكالت و نيازهاي فني صنعت برق كشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شركتهاي فناور مستعد
فراهم نمودن زمينه ارتقاء كمي وكيفي آنها در جهت تكميل چرخه توسعه فناوري آنها
حاكميت دیدگاه كاربردي ،تفكر تجاريسازي و حركت نتيجه محور در فعاليتهاي علمي و پژوهشي
استقرار چهارچوبهاي مدیریتي و اقتصادي در پروژهها و طرحهاي فني
استفاده از پتانسيل صنعت برق و انرژي كشور در بخشهاي دولتي و خصوصي ،به ویژه پژوهشگاه نيرو
روانسازي مقررات و تسهيل فرآیندهاي كاري و مدیریتي مربوط
ایجاد و راهبري شبكه ملي مراكز رشد مرتبط با حوزه برق وانرژي
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هموار نمودن مسير توسعه كسب و كار بينالمللي
كمك به راهاندازي و مدیریت صندوقهاي حمایت مالي ریسكپذیري
پاركهاي علم و فناوري
یك "پارك علمي" سازماني است كه بوسيله متخصصين حرفهاي مدیریت ميشود و ههدف اصهلي آن افهزایش ثهروت در
جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شركتهاي حاضر در پارك و مؤسسههاي متكي بهر علهم و دانهش
است .اهداف پاركهاي علم و فناوري در ذیل تشری شده است.
گسترش و تقویت روح پژوهش و تفكر علمي در جامعه
تالش منظم و مستمر به منظور رویارویي با نيازهاي حال و آینده
كمك به توسعه هماهنگ بخشهاي مختلف از جمله دانشگاهها و صنایع از طریق برقراري ارتباط سازمان یافته
رشد و پرورش خالقيتها و ایجاد روحيه كارآفریني در فارغالتحصيالن
زمينهسازي مناسب جهت تجاري نمودن تحقيقات
وظایف پاركهاي علم و فناوري
سازماندهي امكانات تحقيق و توسعه براي ایجاد پيوند بين منابع و مهارتهاي دانشگاهها و مراكز علمهي و فنهاوري و
صنعتي
جهت دادن مؤثر جامعه علمي كشور به سوي تحقيق در رشتههاي مورد نياز
برنامه ریزي و ایجاد زمينه مناسب به منظور كاربردي و تجاري كردن نتایج تحقيقات
 ایجاد فضاي مناسب علمي و پژوهشي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور
ارتقاء دانش فني متخصصين براي بروز خالقيتها و نوآوريها در زمينه فناوري
 دستيابي به آخرین اطالعات و دانش فني مورد نياز به منظور كسب و ایجاد فناوري برتر بهه منظهور رقابهت در جامعهه
جهاني
اشاعه فرهنگ و سازماندهي فعاليتهاي جمعي تحقيقاتي و فناوري و استفاده از امكانات پاركها
ایجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدها و مؤسسههاي علمي و فناوري غيردولتي و دولتي در پارك
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 -1مقدمه
هر برنامهريزي نيازمند ارزيابي بوده و بدون آن نميتوان از اجراي برنامه اطمينان حاصل نمود .در سند توسعه فناوري پايش
سالمت در سازههاي صنعت برق نيز نميتوان بدون ارزيابي ،به نحوه عملكرد و اثربخشي اركاان مختلاف ساند (كاه براساا
نقشهراه اين سند صورت ميگيرد) پي برد .به منظور ارزيابي الزم است شاخصهاي عملكردي و اثربخشي تعريف شده تا بتوان
در طول زمان با بررسي وضعيت شاخصها ،ميزان پيشرفت اركان مختلف سند را مشخص كرد .عالوه بار تعياين شااخصهاا،
ميبايست مشخص گردد كه چه ساختارهاي نظارتي ،در چه مقاطع زماني و چگونه باياد ايجااد شاوند تاا پاروهههااي اجراياي
مختلفي را كه براي حصول به اهداف نقشهراه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق صورت ميگيرد مورد ارزيابي قرار
دهند .همچنين با توجه به اينكه نقشهراه يك سند زنده و پويا براي تحركات بخشهاي مختلف صنعت بارق كشاور در ج ات
حصول به اهداف اين صنعت ميباشد ،ضرورت دارد در بازه هاي زماني مشخصي به بازنگري و بروزرسااني ايان ساند پرداختاه
شود .در اين بخش از طرح ،برنامهريزي الزم ج ت انجام اين بازنگريها نيز مشخص خواهد شد .در ادامه به ترتيب ،فرايناااااد
ارزيابي سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق و ساختار نظارت و بهروزرساني آن بررسي شده است.

 -2فرايند ارزيابي سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
مكانيزمي كه در اين سند براي ارزيابي تحقق برنامههاي سند در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصلي زير ميباشد:
 -1تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
 -2شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازهگيري شاخصها
 -3جمعآوري اطالعات و مقايسه با معيارهاي كمّي تعيين شده
 -4تفسير نتايج و ارائه پيشن اد
مرحله اول از مكانيزم ارزيابي سند كه شامل تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي ميباشد قبل از اجرايي شادن ساند
صورت ميپذيرد .در اين مرحله براي اركان مختلف سند كه شامل چشمانداز ،اهداف و اقدامات ميباشد تعدادي شاخص تعريف
ميشود .پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشكيل مركز توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق ،منابع اطالعااتي
كه ميتوان ميزان شاخصها را با كمك آن ا تعيين كرد ،شناسايي شده و طي دورههااي زمااني مشاخص مقاادير شااخصهاا
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اندازهگيري شده و نتايج حاصل از آن مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگريهاي الزم صورت ميپاذيرد .در اداماه
شاخصهاي سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق و نحوه دستيابي به آن ا مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1-2تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
شاخص ،استانداردي است كه دستيابي به آن نشاندهنده نيل به مقصد ميباشاد .جزئياات شااخصهاا تعياينكنناده طارز
اندازهگيري دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهاي مختلف ميباشد .اندازهگيريها ميتوانند كمي ،كيفي و يا رفتاري باشند.
شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردي هستند كه ناظر بر طبق آن ا ميزان تحقق آن ساط را انادازهگياري
مينمايد .از همينرو شاخصها ميبايست ابعاد مختلف سطوح راهبردي را مورد توجه قرار دهند به شكلي كه پيشرفت امور بار
اسا

شاخصها تضمينكننده تحقق كامل اقدامات گردد .در همين راستا شاخصها ميبايد مشخصكننده ابعاد ذيل باشند]: [1
الف) كميت (چقدر)
ب) كيفيت (چگونه)
ج) زمان (چه موقع)
د) محل (كجا)
در برخي از شاخصها ممكن است ابعاد چ ارگانه فوق قابل تعريف نباشند ،به عنوان مثال ممكن است محل در ماورد ياك

شاخص فني تعريف پذير نباشد كه در اين حالت از بررسي اين بعد خاص صرفنظر ميشود.
شاخصها بايد با مالحظه ويژگيهاي زير تعريف شوند:
الف) اساسي بودن :يعني جنبه اساسي يك سط خاص را منعكس نمايد.
ب) واقعي بودن :هر شاخص بايد منعكسكننده يك واقعيت  -و نه تصور ذهني  -بوده و براي همگان مف وم واحدي را القا
نمايد.
ج) قابل قبول بودن :بايد بتوان تغييرات شاخص را به تحقق يا عدم تحقق مقصود منتسب نمود.
د) مبتني بر دادههاي قابل كسب بودن :دادههاي الزم براي اندازهگيري شاخص ميبايست در دستر

باشد[1].
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 -1-1-2تعريف شاخصهاي سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخش شاخصها در دو سط كالن و خرد طراحي شدهاند .باا پيماايش شااخصهااي
كالن ميتوان تحقق چشمانداز و اهداف كالن را بررسي كرده و با تعريف شاخصهاي خرد در سط اقدامات ميتاوان ميازان
تحقق اقدامات را ارزيابي نمود .در ادامه شاخصهاي تعيين شده براي بررسي تحقق چشمانداز ،اهداف و اقدامات در جداول (-2
 )1الي ( )4-2آورده شدهاند:
جدول ( :)1-2شاخص شناسايي شده براي چشم انداز سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
رديف

1

معیار ارزيابي
شاخص
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  20واحد از
نيروگاههاي بخاري در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  20واحد از
نيروگاههاي چرخه تركيبي در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  10واحد از
نيروگاههاي گازي در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  20عدد از
توربين اي بادي در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  %5از خطوط
استقرار سيستم پايش سالمت سازه در
انتقال در كشور به ترتيب اولويت
بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع در پ نه
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  %25از پستهاي
جغرافيايي كشور
انتقال در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  %5از خطوط فوق
توزيع در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  %10از پستهاي
فوق توزيع در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  %1از خطوط
توزيع در كشور به ترتيب اولويت
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي  %1از پستهاي
توزيع در كشور به ترتيب اولويت

جدول ( :)2-2شاخصهاي شناسايي شده براي اهداف کالن سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
رديف
1

شاخص
خرابيهاي سازههاي توليد ،انتقال و توزيع

معيار ارزيابي
از ابتداي سال  1400بايد خرابيهاي سازههاي توليد ،انتقال و توزيع (در سازههايي
پايش سالمت سازه در آن ا اجرايي شده) ساالنه به ميزان  5درصد كاهش يابد
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معيار ارزيابي

شاخص

2

طول عمر سازههاي توليد ،انتقال و توزيع

3

صرفه جويي در هزينه خسارت شبكه برق

از ابتداي سال  1400بايد طول عمر سازههاي توليد ،انتقال و توزيع ( در سازههايي
پايش سالمت سازه در آن ا اجرايي شده) ساالنه به ميزان  10الي  30درصد افزايش
يابد
از ابتداي سال  1400بايد هزينه مورد انتظار خسارت در سازه هاي صنعت برق با توجه
به كاهش خرابي ا ،كاهش يابد .روش محاسبه هزينه مورد انتظار خسارت ميتواند طبق
پيوست  2اين گزارش باشد.

جدول ( :)3-2شاخصهاي شناسايي شده براي اقدامات غیرفني توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
رديف

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شاخص

معیار ارزيابي

 10پايان نامه كارشناسي ارشد درسال
تعداد پايان نامهها و طرحهاي پژوهشي حمايت شده در سال (تا اول سال ششم اجراي  8پاياننامه دكترا در سال
 2طرح پژوهشي در سال
سند)
(تا انت اي سال پنجم)
 20پروهه در سال
تعداد پروهههاي مشترك بين صنعت برق و دانشگاههاي فعال در حوزه پايش سالمت
(تا انت اي سال پنجم)
سازه در سال
تعداد نشستهاي برگزار شده در سال با متوليان پيادهسازي پايش سالمت در سازههاي
برگزاري  4نشست در سال
صنايع ديگر
تعداد كنفرانسهاي تخصصي برگزارشده در سال كه پايش سالمت ساازه در ساازههااي
برگزاري  1كنفرانس در سال
صنعت برق از حوزههاي اصلي آن است
عضويت در يك موسسه بين المللي
تعداد موسسات بينالمللي پايش سالمت سازه كه ايران به عضويت آن ا در آمده است
نرمافزار پايگاه داده طراحي شده
وضعيت بانك اطالعاتي محققين و دستاوردهاي دانشي در حوزه پايش سالمت سازه
تدوين و ابالغ قوانين به تاسيسات اصلي صنعت
وضعيت قوانين و دستورالعملهاي بكارگيري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
برق
تعداد همايشهاي برگزار شده در سال ج ت آگااهساازي ماديران از مزايااي بكاارگيري
برگزاري يك همايش در سال
پايش سالمت سازه
اضافه كردن شاخص اجرايي كردن
وضعيت تاثير شاخص اجرايي كردن دستورالعملهاي پايش ساالمت ساازههااي صانعت
دستورالعملهاي پايش سالمت سازههاي
برق ،در ارزيابي عملكرد مديران تاسيسات مختلف صنعت برق
صنعت برق به فرمهاي ارزيابي عملكرد
برگزاري دو دوره آموزشي در سال
تعداد دورههاي آموزشي برگزار شده در سال براي م ندسين عمران شاغل در صنعت برق
اضافه شدن يك در ميانرشتهاي
وضعيت درو اختياري ميانرشتهاي اضافه شده به درو م ندسي عمران
انجام پروهه مطالعاتي اولويتبندي تج يزات
شناسايي و حمايت از تامين سختافزار و نرمافزار مورد نياز پايش سالمت سازههاي مورد نياز
انجام پروهه تحقيقاتي امكانسنجي مالي تامين
صنعت برق
تج يزات
نرمافزار پايگاه داده طراحي شده
وضعيت بانك اطالعاتي آسيبهاي سازهاي در شبكه برق (توليد ،انتقال و توزيع)
 14ميليارد در سال
ميزان كمك مالي به توسعه فناوري پايش سالمت
برگزاري دو دوره آموزشي در سال (از سال
تعداد دورههاي آموزشي برگزار شده ج ت آشنايي با نحوه بكارگيري سختافازار مرباوط
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شاخص

معیار ارزيابي
ششم)

به پايش سالمت سازهها

جدول (:)4-2شاخصهاي شناسايي شده براي اقدامات فني سند توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
رديف

شاخص

اقدامات فني

كتاب دستي ( )Hand Bookجامع يا
گزارش مروري ( )State of the Artپايش
شناسايي انواع روشهاي پايش سالمت سازه در دنيا
سالمت سازهها
گزارش پروهه ها
تدوين دانش فني پايش سالمت و مديريت نگ داري در سازههاي موجود و جديد صنعت برق
نرم افزار پايش و مديريت نگ داري
(در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع)
اجراي پايلوت
گزارش پروهه ها
اولويتبندي اجراي پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
پ نه بندي اولويت سامانهها و سازهها
اجرا و راه اندازي سيستم پايش و نگ داري
در تعداد مشخص شده در سامانههاي
اجرا و راهاندازي نظام پايش سالمت در سازههاي اولويتدار صنعت برق در كشور
صنعت برق كشور

1

2
3
4

شاخصهاي مربوط به پروهه هاي هريك از اقدامات فوق ،در پيوست شناسنامه اقدامات فني در گزارش مرحلاه پانجم ارائاه
شدهاند.
شاخص كلي پيشرفت سند توسعه ،با وزن دهي به پروهههاي تدوين دانش فني (اقادامات  1و  2و  3جادول فاوق) و اجارا
(اقدام  ) 4بر مبناي هزينه و اولويت هريك از آن ا ،بايد توسط مركز توسعه فناوري پايش سالمت در ساازههااي صانعت بارق،
تدوين و در طول اجراي طرح ،ارزيابي و پايش گردد .فرم كلي شاخص پيشرفت سند  Iبر حسب درصد ،بصورت رابطه زير قابل
بيان است:
N

W P

i

()1-2

i

i 1

100

I

در رابطه فوق Wi ،وزن هريك از پروهه ها به درصد Pi ،درصد پيشرفت هر پروهه و  Nتعداد كل پروهههاي طرح ميباشند.
مقدار مطلوب  Iدر مقاطع زماني مختلف در طول اجراي طرح ،بايد توسط مركز توسعه فنااوري پاايش ساالمت در ساازههااي
صنعت برق مشخص گردد.
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 -3تدوين ساختار نظارت ،به روزرساني و مكانیزم ارزيابي
 -1-3ساختار نظارت و بهروز رساني
همانطور كه اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و كاري انديشيده شده و ساختار نظارتي براي آن تعيين
گردد .وزارت نيرو وظيفه سياست گذاري كالن ،هماهنگي و نظارت كالن بر اجراي ايان ساند را بار ع اده دارد .مركاز توساعه
فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق بر نحوه اجراي اين سند نظارت ميكند و بازنگريهاي الزم در سند و گازارش
كالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به وزارت نيرو ارائه خواهد نمود .اين مركز با ايجاد ساز و كارهاي الزم و اساتفاده از
ن ادهاي مختلف ،ضمن انجام تصميمگيري هاي الزم ،وظيفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت كاار را بار ع اده
دارد .از جمله وظايف اصلي اين مركز ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
سياست گذاري اجرايي ،راهبري ،هماهنگي و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم براي توسعه فناوري پايش ساالمت
در سازههاي صنعت برق و تدوين دستورالعملهاي مربوطه
نظارت و پيگيري اجراي دقيق و كامل مفاد سند
تدوين و پايش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
بررسي طرحها و برنامههاي بخشي و فرابخشي ،و نظارت بر اجراي صحي اقدامات
تصميمگيري براي تخصيص بودجهها به پروهههاي اجرايي
مركز توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در پژوهشگاه نيرو تشكيل ميشود و اعضاي اصلي آن به شرح
زير پيشن اد ميگردند:
نماينده معاون وزير نيرو در بخش برق و انرهي
نماينده معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني
 نماينده مدير عامل توانير
نماينده معاونت پژوهشي پژوهشگاه نيرو
نماينده معاونت فناوري پژوهشگاه نيرو
سه نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزه پايش سالمت سازه از دانشگاههاي برتر كشور با حكم رئيس مركز
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نمايندگاني از بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع صنعت برق
دبير مركز به انتخاب رئيس مركز
ج ت انجام وظايف در نظر گرفته شده براي مركز ،الزم است ساختاري براي مركز در نظر گرفته شود ،كه ايان سااختار در
شكل ( )1-3نشان داده شده است.
مركز توسعه فناوري پايش
سالمت در سازههاي صنعت
برق

كميته آموزش

كميته پژوهش

كميته پشتيباني

شكل ( : )1-3ساختار مرکز توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق

همانطور كه در شكل ( )1-3نشان داده شده است .سه كميته اصلي در ذيل اين مركز ميبايست تشاكيل گاردد ،كاه هار
كميته وظيفه رسيدگي به يكي از حوزههاي مورد نظر مركز را بر ع ده دارند .اين كميتهها عبارتند از:
كميته آموزش
 كميته پژوهش
كميته پشتيباني
در ادامه شرح وظايف هر كدام از كميتهها آورده شده است:
شرح وظايف کمیته آموزش:
نيازسنجي و برنامهريزي آموزشي براي توسعه دانش فني پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
كمك به برگزاري دورههاي آموزشي
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حمايت از برگزاري همايشها و كنفرانسها
شرح وظايف کمیته پژوهش:
تدوين برنامه جامع ج تدهي به فعاليتهاي تحقيق و توسعه و ت يه دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر اجاراي
آن
شناسايي پاياننامهها و طرحهاي پژوهشي كاربردي در حوزه پايش سالمت سازههاي صنعت برق و حمايت از آن ا تا
مرحله عملياتي شدن آن ا
پايش و ارزيابي مستمر وضعيت دانش فني موجود در حوزه پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
نظارت بر انتخاب مشاورين مناسب براي انجام پروهههاي تعريف شده در سند
ارزيابي عملكرد محققين ،پيمانكاران و مشاورين در قبل ،حين و بعد از انجام پروههها
ارائه سيستم جامع ارزيابي مجريان طرحها و پروهههاي و نظارت بر صحت انجام كار
نظارت بر رعايت تمامي استانداردها در اجراي پروههها
تدوين و ارزيابي شاخصهاي عملكردي و اثربخشي چشمانداز ،اهداف و اقدامات
ت يه ،تحليل و بهروزرساني بانكهاي اطالعاتي مورد نياز
جمعآوري و جمعبندي نتايج پروههها
شرح وظايف کمیته پشتیباني:
رايزني با ن ادهاي دولت ج ت انجام اصالحات مورد نياز در قوانين و مقررات مرتبط
رايزني با ن ادهاي سياست گذار ج ت تس يل دسترسي بازيگران توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صانعت
برق
ارتباط با وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به منظور اعمال تغييرات مورد نظر در محتواي آموزشي
پيگيري ابالغ و اجرايي شدن دستورالعملهاي نظام پايش سالمت و مديريت نگ داري سازهها در تاسيسات اصالي
صنعت برق
زمينهسازي همكاري ميان شركتها و مراكز تحقيقاتي داخلي با شركتها و مراكز تحقيقاتي معتبر خارجي
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ايجاد ارتباط بين صنعت برق و دانشگاهها و مراكز علمي-تحقيقاتي
تس يل ارتباط با انجمنهاي بينالمللي ج ت آگاهي از آخرين دستاوردها در زمينه پايش سالمت در سازههاي صنعت
برق
كمك به تأمين مواد و تج يزات مورد نياز ج ت بكارگيري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق
ت يه قرارداد هاي تيپ براي مناقصات
تبصره  :1مصوبات ياد شده در چارچوب اين سند و ابالغ رئيس مركز براي كليه دستگاههاي مرتبط الزم االجرا ميباشد.
تبصره  :2مركز توسعه فناوري پايش سالمت در سازههاي صنعت برق در صورت نياز به اصالح سااختارها و سااز و كارهااي
ن ادي ذيربط ،گردش كار الزم را از طريق مراجع ذيصالح انجام خواهد داد.
تبصره :3با توجه به روند سريع تحوالت الزم است در صورت تشخيص ،ساختار و نحوه فعاليتهااي مركاز ماورد باازبيني و
تجديدنظر قرار گيرد.

 -2-3مكانیزم عملكرد
با توجه به وظايف مطرح شده براي اين كميتهها ،ميبايست مكانيزمي انديشيده شود كه به عناوان چاارچوبي باراي انجاام
فعاليتهاي ارزيابي در نظر گرفته شود .همانطور كه اشاره شد ،از جمله وظايف اصلي اعضاي مركز توسعه پاايش ساالمت در
سازههاي صنعت برق ،نظارت و پيگيري اجراي دقيق و كامل مفاد سند و پايش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي ميباشد .لذا
اعضاي مركز ج ت انجام وظايف درنظر گرفته شده ميبايست جلسات منظم ( 6ماه يكبار) برگزار كرده و در فاصله بين جلسات
از طريق همكاري و اخذ آمار و گزارشها از دستگاههاي متولي حوزههاي مرتبط شاخصهاي تعيين شده را ارزيابي كرده و پس
از ن اييسازي و تلفيق آنها گزارش آن را در دورههاي زماني  6ماهه به وزارت نيرو اعالم نمايد.
اعضاي مركز موظفند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخصها ،اقدامات الزم را ج ت اطمينان از تحقق سند در افق 10ساله،
اتخاذ كنند .مركز در صورت نياز به اصالح ساختارها و ساز و كارهاي ن ادي ذيربط ،از طريق مراجاع ذيصاالح گاردش كاار را
انجام خواهد داد.
همچنين مركز موظف است به رصد فناوريهاي مرتبط و در حال توسعه در حوزه پايش سالمت در سازههاي صانعت بارق
بپردازد و گزارش آن را طي دورههاي زماني  2ساله به وزارت نيرو ارائه نمايد.
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با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،الزم است چ ار سال پس از اجرايي شدن سند با توجه باه نتاايج باه
دست آمده از آمار خرابيها و همچنين نتايج حاصل از پروههاي تدوين دانش فني ،سند مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد.
همچنين در صورتي كه در انت اي هرسال پس از آغاز اجراي طرح ،مقدار شاخص كلي پيشرفت سند ( Iاز رابطه  )1-6بيش
از  %25نسبت به مقدار آن طبق برنامه كاهش داشت ،الزم است كه سند مورد بازبيني قرار گيرد.

 -4منابع ومراجع
[ .]1روش شناسي تدوين اسناد راهبردي توسعه فناوريهاي صنعت برق ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور
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پیوست  :1کاربرد فناوري پايش سالمت سازهها در رفع نیازهاي صنعت
برق
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در اين پيوست ،موارد كاربرد سيستم پايش سالمت آنالين ( )SHMدر رفع نيازهاي بلند مدت و كوتاه مادت صانعت بارق
بطور اجمالي ارائه شده است.
 .1نیازهاي بلند مدت:
 ب ينه سازي مديريت نگ داري و كاهش هزينه ها :كاركرد اصلي سيساتم پاايش ساالمت ،تشاخيص و شناساايي
آسيب اي سازه اي در مراحل اوليه و اقدام به موقع در ج ت رفع آن ا است .در نتيجه از خساارت اي نسابتاس سانگين
اقتصادي ناشي از خرابي سازه ها يا انجام اقدامات غيرضروري نگ داري اجتناب شده و فرآيند ماديريت نگ اداري
بصورت ب ينه و با حداقل هزينه صورت خواهد گرفت( .ميزان تقريبي صرفه جويي در هزينه هاي صانعت بارق در
صورت بكارگيري اين سيستم در پيوست  2ارائه شده است)
 .2نیازهاي کوتاه مدت:
 تشخيص وقوع سرقت در خطوط انتقال  :يكي از معضالت فعلي صنعت برق بخصاوص در خطاوط انتقاال هاوايي،
وقوع سرقت اعضاي خط (بخصوص دكل ا) مي باشد كه منجر به ضعيف شدن دكل و افازايش چشامگير احتماال
فروريختن آن خواهد شد كه نمونه هاي بسياري نيز در نقاط مختلف كشور مشاهده شده است .متأسفانه در شارايط
عادي وقوع سرقت از دكل ا قابل تشخيص نبوده و پس از فروريختن آن در شرايط اعمال بار مشخص ميگردد كه
علت آن سرقت بوده است .با استفاده از سيستم پايش سالمت آنالين ( )SHMميتوان با استفاده از تغييرات ايجاد
شده در الگوهاي رفتاري دكل (در اثر كم شده اعضاي آن) وقوع سرقت را تشخيص داده و قبل از فروريختن دكل
نسبت به ترميم آن اقدام نمود.
 تشخيص سريع آسيب اي حاصل از حوادث طبيعي :پس از وقوع حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله (بخصوص حوادث
با شدت متوسط و كم) ممكن است آسيب اي موضعي و پن ان در سازه ها ايجاد گردد كه در صورت عدم رفع آن اا،
ميتوانند به مرور زمان گسترش يافته و موجب فروريزش و تخريب سازه گردند .با استفاده از سيستم پايش سالمت
(بطور پيوسته يا گسسته و پرتابل) مي توان سازه ها را بعد از وقوع حوادث مورد بررسي قرار داده و آسيب اي احتمالي
ايجاد شده در آن ا را شناسايي و نسبت به رفع آن ا اقدام نمود.
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 تشخيص وقوع نشست و رانش در زمين :وقوع نشست و رانش در انواع زمين ا معموالس بصورت تدريجي اتفاق افتاده
و مي تواند موجب وقوع خسارت در سازه ها و تأسيسات صنعتي گردد .عوامل مختلفي نظير تغيير در پوشش گياهي
و برداشت از سفره هاي آب زيرزميني ميتوانند سبب وقوع اين تغييرات در زمين گردند .يكي از راه هااي مناساب
براي تشخيص و اندازه گيري ميزان و نرخ وقوع تغييرمكان اي زمين ،استفاده از سيستم پايش سالمت در سازه هاا
( )SHMاست.

