
  

 تشريح پروژه واگذاريفرم 

  RFP10‐13 

گاز و بخار با استفاده از روش  يهانيتورب يابي بيو ع تيوضع شيپاسيستم  و پياده سازي طراحي  :پروژه عنوان
 ارتعاشات ليو تحليي نشر آوا يبيترك

  هاي كنترل نيروگاه سيكل تركيبي سيستم يطراحطرح   عنوان طرح:
 هاهاي كنترل نيروگاهيستمسند طراحي س  عنوان سند

  ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
 تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

 سازيادهيو پ ي، طراح"روگاهيكنترل ن يهاستميس يو نقشه راه طراح يسند راهبرد"مربوط به  يپروژهها ياقدامات فن نيتدو يدر راستا
 يو نگهدار راتيعمت. است دهيكنترل مطرح گرد ستميس يتوسعه فناور يهاتياز اولو يكيبه عنوان  يگاهروين زاتيتجه يابيبيع ستميس

بر  نانهيبشيپ راتيتعم يهاستميسي رياست. لذا بكارگ ياتيح اريدارند، بس ينقش اساس هاروگاهين ديكه در پروسه تول يروگاهيدوار ن يهانيماش
 يهاروش يبطور كل  .است يرورها ضفن و هادپمپيفگاز، ژنراتورها، الكتروموتورها،  نيبخار، تورب نيرباز جمله تو روگاهيمختلف ن يهابخش
اجزاء  تي. بطور مثال با مشخص بودن وضعكننديم فايا يروگاهيني واحدها راتيو زمان تعم نهيدر كاهش هز ينقش بسزائ نانهيبشيپ راتيتعم
 ي،ناگهان يهاصورت از توقف نينمود و بد ضيتعو اي ريتعم نيتوقف ماش نياول بل از وقوع شكست، دررا ق وبيمع مهيقطعات ن توانيم نيماش
 يواحدها يهانهيدر هزو  نيو خارج از خط بودن واحد، در طول عمر تورب قطعات ريتعم نهيكرد. لذا با در نظر گرفتن هز يريجلوگ و پرهزينه زائد
و در  است كار كند عمر قطعات آن كمتر يباالتر از طراح يدر دما نياگر تورب نيهمچن .شوديم ييصرفه جو يبه مقدار قابل توجه يگاز

 زيآنالمبتني بر  يهاراستا از روش نيدر ا .گردديبه واحد وارد م يديصدمات شد د،نشو انجام راتيتعم شده نييزودتر از زمان تع كهيصورت
 ،ييقابل شناسا وبيارتعاشات از لحاظ تعداد ع روش .شودي(صوت) استفاده ميينشر آوا يبر مبنا زيلو آنا ريتصو زيآنال ،يعملكرد زيآنال ارتعاشات،
مورد  نانهيبشيپ راتيتعم يهاروش رينسبت به سا ي قابل توجهيبرتر وب،يع صيتحت پوشش، دقت و زمان زودهنگام تشخ يهانيانواع ماش

 تيوضع شيپا گريمتداول د يهاراهساير از . قرار دارد تيدر اولو نيماش تيد و وضعاطالع از صحت كاركر يدارد و برا استفاده در صنعت
بر  ديسنسورها با ،يارتعاش يريگ. در اندازهاست ريو پردازش تصو يينشرآواآناليز  هاي مبتني براستفاده از روش ،يآالت صنعت نيو ماش زاتيتجه
شود. اما در يم يبررس نيماش تيوضع ،شودمي انجامي افتيدر يهاگناليس يكه رو يليها نصب شوند و بر اساس تحلنيسطح ماش يرو

و در روش  را انجام داد تيوضع شياز دستگاه پا يدر فاصله مناسب توانيو م ستيسطح ن يها رودوربينبه نصب  يازين يريتصو يريگاندازه
ضمن اينكه روش نشر آوايي  .نيستند هارتعاشي قابل نصب در آن محلنصب كرد كه سنسورهاي ا هاييتوان سنسورها را در مكاننشر آوايي مي

تركيب  بيترت ني. به اتوان محل عيوب را نيز شناسايي نموداي ميهم قابليت تشخيص عيوب در مراحل اوليه را دارد و هم با طراحي آرايه
شناسايي عيوب بيشتر به صورت  امكانشايد گاز و بخار  يهانيتورب مانند يدر موارد يريو تصو نشر آوايي ي ارتعاشات،هااستفاده از روش

هاي ارتعاش، نشرآوايي و تصوير صورت براساس اين موضوع و اهميت آن تحقيقات مفصلي در مورد بكارگيري سيگنال زودهنگام را فراهم نمايد.
 ،شودشناخته مي Big Dataهاي بزرگ يا همان دادههمچنين بررسي جامعي در مورد چگونگي تحليل اين حجم از داده كه با عنوان  ه وپذيرفت

هاي ارتعاش و نشرآوايي به صورت همزمان جهت تشخيص عيب در يك بكارگيري سيگنال و سازيپياده طراحي،اين پژوهش،  در . وجود دارد
  :خواهد بود ليپروژه به شرح ذ نياهم اهداف دنبال شده در ا نيروگاه مشخص مورد توجه است.

هاي گوناگون، عيوب گوناگوني همانند نابالنسيزيرا برداري قرار گرفته است. ه وفور در ماشين آالت دوار مورد استفاده و بهرهارتعاش ب -1
همواره عملكرد ماشين آالت دوار را ها عيوب ژورنال بيرينگ و راستايي، رزونانس، ترك، لقي، سايش شفت، سايش پرهشفت، ناهمخميدگي 

، شاك پالس) يا RMSهاي زماني (مثل هاي مبتني بر ويژگيتحليلدر تحليل ارتعاشات اين است كه نكته مهم  با اخالل مواجه ميكند.
گيرند و اين موضوع يبه صورت جداگانه مورد بررسي قرار ممعموال (مثل فوريه، اسپكتروم، اربيت شفت، انولوپ و ...)  يفركانسهاي ويژگي

و  EMDفركانس (همانند موجك، آنتروپي،  –هاي زمان آناليز ويژگي بايد شود. لذاباعث ايجاد مشكالتي از قبيل مدوالسيون فركانسي مي
 ...) مورد بررسي و تحليل قرار گيرد تا ابزاري مناسب جهت حل مشكل مدوالسيون را ارايه نمايد. 

شود واحد تعميرات زمان كافي جهت رسيدگي و عيب در مراحل اوليه بسيار ضروري است و باعث مي همانطور كه بيان شد، تشخيص -2
هاي تشخيصي، توانايي آشكارسازي بسيار زودتر را داراست. اين پيشگيري داشته باشد. سيگنال نشر آوايي نسبت به ارتعاش يا ساير سيگنال

 افزايش طول عمر گردد.ها و تواند باعث كاهش شديد هزينهتشخيص سريع مي

اند و مانند تئوري ارتعاشات به يك هاي تحقيقاتي ارائه شدهبيشتر در قالب مقاله ،استفاده از نشرآوايي يا همان امواج آكوستيكتا كنون   -3
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گاز و بخار با استفاده از روش  يهانيتورب يابي بيو ع تيوضع شيپاسيستم  و پياده سازي طراحي  :پروژه عنوان
 ارتعاشات ليو تحليي نشر آوا يبيترك

  هاي كنترل نيروگاه سيكل تركيبي سيستم يطراحطرح   عنوان طرح:
 هاهاي كنترل نيروگاهيستمسند طراحي س  عنوان سند

سنسورهاي نشر آوايي و اضافه شدن اين پژوهش اند. لذا در ي بخار و گاز منتشر نشدههااستاندارد بين المللي در حوزه شناسايي عيوب توربين
 يابي تركيبي و كارآمد تبديل شود. تا در كنار روش ارتعاشات به يك سامانه عيبمد نظر خواهد بود  هاهاي آنپردازش روي سيگنال

مورد يد بابه عنوان ابزاري سريع، قدرتمند، دقيق و مناسب در تشخيص و تحليل حجم زياد داده ارايه راهكار يادگيري عميق در اين پژوهش  -4
هاي ارتعاش، تواند در تحليل حجم زياد داده. اين ابزار با توجه به توانايي خوب در يادگيري با مربي و يادگيري بدون مربي ميگيرداشاره قرار 

يق و توليد هاي يادگيري عميق توانايي تلفاين نكته از آن جهت حايز اهميت است كه روشبرداري قرار گيرد. نشر آوايي و تصوير مورد بهره
تواند با دقت باال و حجم داده داراي برچسب كم هايي را دارند كه تشخيص عيب و انحرافات توربين را به سرعت و به راحتي ميويژگي

تواند از نكات مثبت آن باشد. منظور از آموزش بدون مربي آن است كه مثال عيب انجام دهد. همچنين درصد موفقيت بسيار باالي آن مي
هاي ابتدايي توسط نسي كه هنوز در توربيني واقع نشده است و توربين در حالت سالمت است، به محض انحرافي كوچك در همان زماننابال

  ها بدون آموزش قابل تشخيص خواهد بود.اين روش
ها است. كه مي تماين سيس (Transfer Learning)يكي ديگر از داليل بكارگيري بستر يادگيري عميق در تشخيص يادگيري انتقالي  -5

نيز  GANها با حداقل خطا استفاده نمود براي اين مهم ساختار هاي مستقر در ساير بخشتوان از آن جهت بكارگيري در ساير توربين
 بايستي در توربين انتخابي پياده سازي شود. 

  . بايد باشد LabViewو در نهايت  MATLABنويسي پيشنهادي براي اين موضوع پايتون، زبان برنامه -6
  .استفاده كرد با قابليت پردازش مناسبي هاGPUاز  بايد Real Timeسازي سخت افزار به صورت جهت پياده -7

 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
 در نيروگاه ي و نشرآواي ، پردازش تصويرنيروگاهي مبتني بر ارتعاشهاي گاز و بخار توربينسيستم تشخيص عيب سازي طراحي و پياده

  پايلوت
 هاي تحليل ارتعاشات، پردازش تصوير و نشرآوايي و تلفيق آنها در نيروگاه منتخب به همراه تحليل عيوب گزارش كامل بررسي داده

 شناسايي شده

 وبافزاري تشخيص عيب نيروگاهي مبتني بر ارتعاشٍ، پردازش تصوير و نشرآوايي جهت تشخيص برخي عيافزاري و نرمسيستم سخت  
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
  اطالعات تماس:

  :4476 داخلي 88079400تلفن 

 آدرس پست الكترونيكي :PCSD@nri.ac.ir 
  


