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 توربین  در استفاده جهت MEMS شتابسنج حسگر ساخت و طراحی فنی دانش کسب :پروژه عنوان

 فشار و دما مکانیکی، پارامترهای ابزاردقیق توسعه طرح عنوان طرح:

 یروگاهیشرفته نیپ یریاندازه گ یهاستم یس یمرکز توسعه فناور واحد اجرایی:

 ماه 12  :پروژه یاجرا زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

 و قيمت دليل به نيروگاهي ژنراتورهاي و توربين نظير دوار هايماشين از بسياري صحيح عملكرد و سالمت پایش
 سيستم  از آنها خروج و خرابي بروز از قبل باید بطوریكه بوده، اهميت حائز برق نيروي پایدار توليد در آنها اهميت
 وضعيت تشخيص هايسيستم وجود. باشد داشته درستي اطالع عيب بروز علت و آنها وضعيت از برداربهره توليد،

 هايینههز بطوریكه است، الزم و ضروري امري ماشين از صحيح نگهداري و خطا شرایط بينيپيش براي دوار ماشين
 .نمایدمي اقتصادي و پذیر توجيه كامالً را هاسيستم این نصب و اجرا

 هايدستورالعمل طبق بر و گيرندمي نظر در منظمي ايدوره سرویسهاي ماشينهایي چنين براي منظور بدین
 .شوندمي تعویض یا تعمير آنها اجزاء و قطعات برخي برداريبهره
 برخط و پيوسته بصورت ماشينها این تا است الزم كرد، حاصل اطالع لحظه هر در نماشي وضعيت از بتوان آنكه براي

(Online )نصب ماشين از مشخصي و معين نقاط در كه متعددي حسگرهاي توسط وضعيت پایش این. شوند پایش 
 ارتباطي بسترهاي توسط محلي یا مركزي پردازش سيستم یك به شده گيرياندازه مقادیر. گيردمي صورت اندشده

 عيب یا سالمت وضعيت به توانمي مقادیر تحليل از پس و شده منتقل مركزي پردازنده هاي دستگاه به صنعتي
 .    برد پي ماشين

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمي داشت وضعيت تشخيص سيستم یك از توانمي كه انتظاراتي و فواید جمله از
 ماشين عمر افزایش •
 تعميرات هايهزینه كاهش •
 ماشين تعمير حين در احتمالي هايآسيب ریسك كاهش •
 نشده ریزيبرنامه توقف هايدوره افزایش و توليد از خروج زمانهاي كاهش •
 بار فاجعه خطاهاي بروز از جلوگيري و بينيپيش •

 وضعيت پایش هايسيستم از گيريهبهر صورت در تعميرات هايهزینه كاهش ميزان  EERE هايگزارش اساس بر
 :بود خواهد زیر صورت به
 تعميرات هزینه در كاهش درصد 30 الي 25 •
 شبكه از سيستم اشتباه و موقعبي خروج در كاهش درصد 75 تا 70 •
 قطعي زمانهاي در كاهش درصد 45 الي 35 •
 وضعيت پایش هايسيستم در گذاريسرمایه برابري 10 بازگشت •
 دقيق ابزار و گيرياندازه هايسيستم كامل پشتيباني حداقل به دسترسي عدم و كشور كنوني شرایط به توجه با

 كشور ملي هايسرمایه حفظ و نگهداشت براي هاسيستم این بكارگيري لزوم همچنين حوزه، این در مطرح شركتهاي
 .شود گرفته بكار زمينه این در داخل توليد توانمندي و ظرفيت حداكثر از استفاده و فني دانش كسب تا است الزم



 پذیر نفوذ دليل به. است سایبري حمالت خطرات كاهش ها، سيستم این ساخت بومي دانش توسعه مزایاي دیگر از
 هايشركت از هاآن تهيه و برق توليد حساس تجهيزات وضعيت تعيين و كنترل گيري،اندازه در ها سيستم این بودن

 .سازدمي ميسر را واحدها عاتاطال به آنها دسترسي مختلف، شرایط در خارجي
 ساخت فني دانش داشتن و بودن دسترس در. باشدمي آن حسگرهاي وضعيت، پایش سيستم مهم هايبخش از یكي

 و مهم بزرگ، ماشينهاي اكثر در تجهيز این بكارگيري توسعه و سيستم شده تمام قيمت كاهش در تواندمي حسگر
 .نماید كمك بر سرمایه

 و فني دانش كسب نيروگاهي، پيشرفته گيرياندازه هايسيستم فناوري توسعه سند در گرفته صورت مطالعات طبق
 این بودن دارآینده به توجه با، برندمي بهره MEMS و فيبرنوري و فوتونيك فناوري از كه حسگرهایي توسعه

با توسعه  .باشدمي MEMS سنجشتاب حسگر حسگرها، این جمله از. هستند برخوردارساخت  اولویت از ،هافناوري
نيمه  شامل كاهش قيمت تمام شده ساخت و امكان توليد، MEMSفناوري گيري از ساخت این حسگر و مزایاي بهره

 مجهز نمود. توان تعداد بيشتري از تجهيزات حوزه توليد راميدر كشور  انبوه آن
 مراحل مورد انتظار اجراي پروژه به شرح زیر است:

 عاليتهاي تحقيقاتي و صنعتي صورت گرفته و تجهيزات مورد نياز در این زمينهمطالعه و بررسي ف 

 طراحي مفهومي مجموعه حسگر و بخش الكترونيك و قرائت حسگر 

 طراحي تفصيلي مراحل ساخت حسگر و بردهاي الكترونيكي مربوطه 

  ساخت حسگر شتاب سنج با فناوريMEMS  با قابليت نصب بر روي یاتاقان توربين 

  بردهاي الكترونيك و دیجيتال الزمساخت 

 انجام آزمونهاي صحت عملكرد مجموعه در شرایط كاري واقعي 

  نصب و بهره برداري آزمایشي در نيروگاه نمونه و انجام آزمونهاي ميداني 
 
 

 :)خروجی مورد انتظار( ییمشخصات محصول نها

 MEMSحسگر شتابسنج ساخت  يليو تفص يمفهوم يگزارش طراح -

 با مشخصات زیر: و دیجيتال آنالوگ حسگر و بردهاي الكترونيك صنعتي نيمه نمونه ساخت -
 دستگاه: حساسيت خروجي  mV/g 100 

 گيري:  دقت اندازهmg10 

  صفر الي  شتاب : بازه اندازه گيريg40 

  :پهناي باند فركانسيHz 10    اليkHz5 

  : 5حساسيت نسبت به دیگر محورها%<  

 ر تغيير حساسيت با دما د°C 105 5: حداكثر%± 

 هاي آزمایشگاهي و ميداني به منظور صحت عملكرد در شرایط واقعيآزمون گزارش -

 
 

 


