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در دشتهد برد شت بیر ی ی آبهدی زیرزمي ی م جر ب فر نشست پی دکلهد میشود ک ین مر م جر

ب ذيير در ميز ن ش ،جدب جدیی بطور ک ی ظرفيت در سدز ی دکل کدبلهد میشود ممکن ست بد گذشت زمدن بد ث س يم
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بدر فر نشست

ح يل آن ب م ظور قل مدت پيشگير ن

آمددگی ز هميت بسيدری برخورد ر میبدشل .در ین گز رش ب م ظور

بررسی ثر فر نشست زمين بر دکلهدی نتقدل نير ب مر ری بر مطدلعدت پيشين پرد خت شل ک ز آنهد می و ن نتيج گرفت ک
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گذشت ب نجدم مللسدزی یک خط نتقدل نير

ح يل نتدیج حدصل ز آن پرد خت شل ست.
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ح يل آن ب م ظور قل مدت

برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
پيشگير ن
ز م دبع

آمددگی ،ضر رت مییدبل .ش دخت درك ميز ن خطرپذیرى در ین ندحي می و نل زیرسدخت م دسبی
طال دت ر بر ی ملیر ن مجریدن در ر ستدی پيشگيری ز فدجع فر هم آ رد.

ب د ب عریف یونسکو ،فر نشست بدرت ست ز فر ریزش ید نشست سطح زمين ک ب

تهدی متفد ی

در مقيدس بزرگ ر ی میدهل .ب طور معمول ین صطالح ب حرکت قدئم ر ب پدیين سطح زمين ک می و نل بد
برد ر نلك فقی همر بدشل ،گفت میشود .ین عریف ،پلپل هدیی همچون زمين لذزشهد ر ب دليل ی ک حرکت
همچ ين نشست در خدكهدی دستی ر ک د ر ی مکدنيسم متفد ی

آنهد د ر ی برد ر فقی قدبل وجهی ست
میبدشل ر شدمل نمیشود.]1[ ،

و مل متعلدی بد ث یجدد ین پلپل میشونل زجم
آب زیرزمي ی
آبشلگی یخهد

نفت

گدز ،برد شت

ین مو رد می و ن ب

م يدت نسدنی نظير برد شت

ستخر ج مو د معلنی ،زمينهدی کشد رزی ،ب ي هدی بزرگ

ص عتی،

ر کم نهشت هد ،حرکت آر م زمين خر ج گل ز  ،ریزش سدز هدی زیرزمي ی مدن ل ونلهد

یجدد حفر هد در ثر نحالل الی هدی آهکی ید گچ نمک شدر نمود.]2[ ،
ز مهم رین و مل یجدد خسدرت در دکلهدی نتقدل نير فر نشست میبدشل ک ین پلیل ممکن ست بد ث
یجدد ذيير در ميز ن ش ،جدب جدیی

بطور ک ی ظرفيت در سدز ی دکل

کدبلهد میشود

ممکن ست بد

گذشت زمدن بد ث س يم شلن سدز هدی فوالدی ید حتی فر ریختن دکلهدی نتقدل نير شود .ز آنجدیی ک شلت
فر نشست در برخی دشتهدی یر ن ز جم
وسع یدفت ی جهدن ست ،فر نشست

هر ن دست کم  9بر بر بيشتر ز بحر نی رین شر یط در کشورهدی
دثير آن بر یم ی

م کرد خطوط ،هميت د چ ل ن پيل میک ل.

ر یکردهدی موجود نمی و ن ل حدشي یم ی دکل ر ب طور دقيق رصل ک ل

م کرد سيستم دکلهدی نتقدل برق

حت بهر برد ری در شر یط فر نشست ب خوبی ش دخت نشل ست ک ین مر موجب لم رزیدبی دقيق ظرفيت
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لم آمددگی آنهد بر ی حمل بدر فر نشست میشود .ب دبر ین ین گز رش دستد ردهدی

طر حی ین سدز هد

آن ز هميت ب سز یی در جهت ش دسدیی نقدط مبهم م کرد فر نشست بر ین سدز هد مهم

یمن

حي د ی

سدزی آنهد در مقدبل فر نشست برخود ر میبدشل.
بررسي مطالعات پیشین:
در سدلهدی خير ،مکدنيسم خر بی دکلهدی نتقدل حت بدرهدی یخب ل ن

بدد سيستمد يک بر سدس ملل

جز ی محل د در شبي سدزی دکل مورد مطدلع قر ر گرفت ست ،در حدلی ک عل د کمی ز آنهد یژگیهد شر یط
دکلهد حت فر نشست پی ر مطدلع کرد نل .فر نشست بد ث یجدد نير در فونل سيون دکلهد شل
نتقدل ین نير ب پدی

سپس بد

سدز ی دکل ممکن ست موجب ذيير شکل خر بی ضدی ضعيف ر حتی فر ریختن

کل سدز گردد.]2 1[ ،
بطور ک ی ب م ظور بلست آ ردن مقل ر دثير نشست بر پدر مترهدی مخت ف ز جم

ش ،برش خمش هر

یک ز جز ی دکل ز س ر ش پدیش ،1ملل فيزیکی معددالت جز ی محل د ستفدد میشود .در ر ش پدیش
بد ستفدد ز دستگد هدی نظدرت آنالین ر د رهد نصب آنهد بر جز ی مخت ف دکل ،مقل ر هر یک ز پدر مترهدی
ملنظر قر ئت میشود .ین ر ش بست ب دقت دستگد هد ملت پدیش هزی بر خو هلبود .در ر ش ملل فيزیکی
بتل یک ملل ز دکل در مقيدسهدی کوچکتر محل د ر حت شر یط مشدب

قعيت سدخت میشونل .سپس بد

مدل شر یط فر نشست مقيدس شل  ،نحو ی م کرد ملل مورد پدیش قر ر میگيرد .ین ر ش نيز ب دليل ستفدد
ز جهيز ت مشدب

دستگد هدی مخصوص نيدزم ل صرف هزی ی زیددی میبدشل .در ر ش جز ی محل د بد

ستفدد ز معددالت دیفر نسي ی ،ب یک مقل ر لدی قریبی پس ز حل معددالت فر نشست میرس ل .ب م ظور

Monitoring
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ح يل فر نشست دکل ز ر ش جز ی محل د می و ن ز نرم فز رهدی موجود مدن ل ... ANSYS ،SAP 2000
ستفدد نمود .در ین بخش سدبق مطدلعدت صورت گرفت بد ستفدد ز ر شهدی ذکر شل درمورد رفتدر دکل هدی
نتقدل نير حت فر نشست مورد بررسی قر ر میگيرد .کدئو-شدن

1

شن -ین 2در سدل  2009بد نجدم پدیش بر

دکلهدی نتقدل نير در محل د معددن ستخر ج ذغدل س گ بد ستفدد ز ژئوفون ضبط حرکدت زمين مشدهل
کردنل پیهدی بت ی در مقدبل ین نير هد ضعيف ر ز پیهدی فوالدی مل میک ل .]4 3[ ،جدنگ

3

همکدر ن در

سدل  2020بد نجدم پدیش بر ر ی یک خط نتقدل نير بد لتدژ بدال ک خدك در زیر یک دکل کششی موجود در
ین خط دچدر فر نشست شل ست ،مقل ری ذيير شکل در ضدی موجود در صفح ی فقی صدل پدی ب سدز ی
ص ی مشدهل کردنل ک ین نتدیج بد نتدیج حدصل ز نجدم ملل سدزی در نرم فز ر  ANSYSیکسدن بود .]5[ ،ز
ح يل نتدیج بلست آمل ک خطری دکل ر حت شر یط فر نشست قعی در کو د ملت ب دليل فر ی بودن
ضدی ذيير شکل یدفت هلیل نمیک ل مد در شر یط فر ریختن دکل ،کثر لمدنهدی موجود در صفح ی لين
يذ هدی متصل ب پدی جدری خو هل شل ک حتمدل شکست مکدنيکی در ین حدلت ر فز یش میدهل .ژ نگ-
کی

4

ن-کيدنگ 5در سدل  2009بد ستفدد ز معددل کدبلهد پدیل ری شکمد دگی

ش کدبل دک ی ک حت

دثير فر نشست ندشی ز معلن قر ر د رد ر بررسی کردنل .مشدهل شل ک فر نشست یک و خت دکل دثير کمی
بر ش

شکمد دگی کدبلهد د رد لی شيب

میشود .]5[ ،لی

6

وجدج فونل سيون موجب لم عددل در جل ک ل هدی مع ق

همکدر ن در سدل  2012بد بررسی فر نشست پی م فرد دکل ندشی ز م طق ی ستخر ج ذغدل

س گ مشدهل کردنل ک نشست مودی یکسدن ثر ندچيزی بر شهدی موجود بر ضد د رد مد ذيير دهدن ی

1
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فونل سيون

نشستهدی بزرگ ندمسد ی ذيير زیددی در ش ضد در نزدیک رین دیدفر گم یجدد می ک ل.

همچ ين مهدرب لهدی فقی در نزدیک رین دیدفر گم دچدر خمش آشکدر

ضدی خرپدیی پدیي ی دچدر ش بسيدر

زیددی شلنل .]6[ ،ستفدد ز پی مرکب ب جدی م فرد ب م ظور مقدب بد نشستهدی ندمتقدرن بزرگ پيش هدد گردیل
چر ک ین پیهد در صورت ذيير در سطح زمين هد حرکدت چرخش هدی ص ب یجدد میک ل خطر ژگونی
ب دليل ذيير کم در نير ی د خ ی جز  ،کدهش پيل میک ل .ز مطدلعدت گذشت چ ين می و ن نتيج گرفت ک
مقل ر فر نشست پدی هدی دکل دثير سدسی در ذيير ش بطور ک ی پدیل ری جز ی دکل نتقدل نير د رد
مقل ر مقد مت پدی

فونل سيون ثر ب سز یی در یم ی ین سدز هد حت فر نشست د رد .]7[ ،ز دیگر و مل

دثيرگذ ر می و ن ب ج س خدك

نوع فونل سيون مورد ستفدد شدر کرد .ب دليل کمبود در ميز ن حقيقدت

نجدمشل درك درستی ز نحو ی م کرد دکلهدی نتقدل نير حت فر نشست زمين جود نل رد .]8[ ،ب دبر ین
ر ئ ی یک چهدرچوب بر ی بررسی حل خطر (ید پدیل ری دکلهدی نتقدل نير

حت ثر پلیل ی مخرب

فر نشست حدئز هميت بسيدر میبدشل.
ضوابط آییننامهاي و چارچوبهاي موجود براي بررسي حد خطرپذیري سازهها:
ب م ظور بررسی نحو ی ذيير

ثرگذ ری فر نشست بر پدر مترهدی مخت ف ز جم

ذيير مکدن هر یک ز جز ی سدز ی دکل
چدرچوبهدی مربوط

درك ین پلیل

ش ،برش ،خمش

دثير آن بر پدیل ری دکلهدی نتقدل نير  ،یدفتن

ک ترل هریک ز پدر مترهدی درگير بد ضو بط آیينندم ی ز هميت بسيدری برخورد ر

میبدشل .ضو بط مختصری در خصوص چدرچوب پدر مترهدی مر بط بد ثر فر نشست دکلهدی نتقدل نير وسط
آیينندم هد ر ئ شل ست .یکی ز مهم رین ین چدرچوبهد ،ضو بط حل خر بی گسيختگی پی خطوط نتقدل
نير میبدشل ک در آیينندم  BS EN 60826ب آن پرد خت شل
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در جل ل  1قدبل مشدهل میبدشل.

برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
جدول  .1حل د خر بی گسيختگی پی دکلهدی نتقدل نير
پیهد
حل خر بی

حل گسيختگی

معين بودن
حرکدت ز لحدظ
ستد يکی

نيدز ب
حرکت ر ب بدال خدرج ز صفح ی بيش ز
نل ز (صفح ی ملنظر ز س کي گد دیگر
شکيل شل (در مقيدس  5لی  10سدنتيمتر
میبدشل.

ظيم کشش در مهدرهد

 %5کدهش در مقد مت کي گد
 1درج چرخش کي گد

 y/500بد مقل ر حل کثر 2

نوع

کي گد

ب

مهدر

خير

شل

ب

ذييرمکدن مودی غير
یک و خت بر بر بد  y/300د

نوع

بدالآملگی

خود
خير

یستدیی

سدنتيمتر
ذييرمکدن هم رز بد  %5کدهش
نشست خدرج ز صفح ی بيش ز نل ز
(صفح ی ملنظر ز س کي گد دیگر شکيل
شل (در مقيدس  5لی  10سدنتيمتر میبدشل.

در مقد مت کي گد

ب

ذييرمکدن مودی غير

مدمی

یک و خت بر بر بد  y/300د

نو ع

 y/500بد مقل ر حل کثر 2

خير

فشدر

سدنتيمتر
 2درج چرخش کي گد
چرخش بيش ز نل ز در مقيدس  5لی 10

چرخش هم رز بد فز یش 10

درج

درصلی ل گر کل ک ب دليل

ب
خير

ستونی

ل گرهد(چرخش

خر ج ز مرکزیت رخ ميلهل.
مالحظدت:
 .1نلرک ش بين کي گد

فونل سيون درنظر گرفت شود.

 .2یک حرکت معين ز لحدظ ستد يکی حرکتی ست ک الش د خ ی در سدز یجدد نمی ک ل .ب

و ن مثدل جدبجدیی یک پی ز یک

کي گد س پدی یک حرکت معين ست ،در حدلی ک ذيير مکدن یک پی ز کي گد چهدر پدی یک حرکت ندمعين ست.
 y .3فدص ی فقی بين فونل سيونهد می بدشل.
 .4برخی ز فونل سونهدی ص ب (مدن ل شمعهد ممکن ست نيدزم ل محل دیدت پدیين ری بدش ل.

بد وج ب جل ل  1مقل ر فر نشست مجدز بر ی دکلهدی نتقدل نير ب م ظور لم یجدد گسيختگی ضد
در آنهد  5سدنتيمتر در نظر گرفت میشود .همچ ين ضر یب طمي دن وصي شل وسط ميرهوف در سدل  1982در
جل ل  2آ رد شل ست.
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جدول  .2ذيير پذیری ضر یب طمي دن نسبی []8

در مبحث هفتم مقرر ت م ی نيز ضر یب طمي دن مودهدی مخت ف پدیل ری وصي گردیل ک در جل ل  3قدبل
مشدهل ست.
جدول  .3ضر یب طمي دن وصي شل در مبحث  7مقرر ت م ی

کنترلها

ضرایب مقاومت

پدیل ری ک ی

0/66

ظرفيت بدربری

0/45

ژگونی

0/5

لذزش

0/8

فشدر مقد م خدك

0/45
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
مدلسازي عددي یك خط انتقال نیرو و بررسي اثر فرونشست زمین بر پي آن:
بد وج ب ضو بط ذکر شل مکدن بررسی ثر فر نشست بر دکلهدی نتقدل نير ز طریق مللسدزی لدی
ب ر ش جز ی محل د ميسر میبدشل .در ین بخش بد مللسدزی یک خط نتقدل در نرم فز ر  SAP 2000ب بررسی
ین موضوع پرد خت میشود 5 .دکل نتقدل نير ب صورت شکل  1در یک خط فرض گردیل ست:

شکل  .1موقعيت دکلهدی ملل شل در خط

دکل  Aدر مبل مختصدت قر ر د رد بد وج ب شکل مقددیر فو صل بين دکلهد یکسدن در مللسدزی نجدم
شل  300متر فرض شل ست .در هر دکل در پالن فونل سيون س حدلت مشخص شل در شکل  2بر ی مدل
فر نشست جود د رد .محلهدی مشخص شل نشدن ده ل ی نقدطی هست ل ک فر نشست ب صورت کدهش
سختی خدك زیر پی در کي گد مربوط بر آنهد مدل شل ست .بد رکيب عل د حدالت مدل فر نشست بد محل
دکلهدیی ک فر نشست در آنجد مدل شل  ،مللسدزی نجدم شل ست.
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شکل  .2حدالت مدل فر نشست بر فونل سيون هر دکل

بر ی ح يل نتدیج حدصل ز ین مللسدزیهد ز د عریف ضریب کدهش سختی

1

نسبت ش ضدفی

2

ستفدد شل ست .ضریب کدهش سختی نسبت سختی خدك حت فر نشست ب سختی خدك لي بل ن
فر نشست میبدشل

ین ضریب ب صورت درصل الم میشود .در مللسدزیهدی نجدم شل سختی خدك لي

بل ن مدل فر نشست  400 ton/mدر نظر گرفت شل ست .م ظور ز نسبت ش ضدفی ،نسبت ش یجدد
شل در هر یک ز ضد ندشی ز فر نشست ب
نسبت ش ضدفی  24000 ton/m2لحدظ شل

ش س يم فوالد میبدشل .ش س يم فوالد ب م ظور محدسب ی
نتدیج حدصل ز مللهد بصورت شکل  3بلست میآیل.

( لف

(ب

شکل  .3لف نسبت ش ضدفی حل کثر ب فر نشست حل کثر بر حسب ميز ن کدهش سختی خدك

)Stiffness Reduction Factor (S.R.F
)Over Stress Ratio (O.S.R
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
بد وج ب چدرچوبهدی ذکر شل  ،حل گسيختگی ضدی دکل ندشی ز فر نشست  5سدنتيمتر

مقل ر

حل کثر مجدز بر ی نسبت ش ضدفی  %35در مللسدزی در نظر گرفت شل ست .همدنطور ک در شکل 3
مشخص میبدشل ،در مللسدزیهدی نجدم شل نسبت ش ضدفی حل کثر یجدد شل در ضدی دکلهدی ز
مقل ر مجدز  % 35جد ز نمیک ل مد مقددیر فر نشست مت دظر در ین مللهد ز مقل ر مجدز  5سدنتيمتر بيشتر شل
ست.
جمعبندي و نتیجهگیري:
پلیل ی فر نشست در کشور یر ن پس ز زلزل  ،سيالب خشکسدلی ز مهم رین شدیع رین مخدطر ت ب
شمدر می آیل .مصرف ر ز فز ن ز م دبع آب زیرزمي ی ب بع آن کدهش بسيدر زیدد سطح آب زیرزمي ی موجب
وسع ی بيش ز پيش فر نشست زمين شل  ،ب گون ی ک شلت فر نشست در برخی ز دشتهدی یر ن ز جم
هر ن دست کم  9بر بر بيشتر ز بحر نی رین شر یط در کشورهدی وسع یدفت در جهدن ست .ین موضوع خطری
جلی بر ی خطوط نتقدل نير ب دليل بور ین خطوط ز م دطق مستعل فر نشست ب حسدب میآیل .ب دليل
کمبود در ميز ن حقيقدت نجدمشل در جهدن

لم جود حقيقد ی در ین زمي در یر ن ،درك درستی ز نحو ی

م کرد دکلهدی نتقدل نير حت فر نشست ر بط بين پدر مترهدی مخت ف ز جم

ش

ذييرمکدن بد مقل ر

فر نشست جود نل رد .ب دبر ین نجدم حقيقدت گسترد ر همدن ل مللسدزی نظدرت بر خطوط نتقدل موجود
در م دطق د ر ی فر نشست ب م ظور ش دخت دثير ین پلیل ی مخرب بر دکلهدی نتقدل نير لز می میبدشل.
تقدیر و تشکر:
ین گز رش قسمتی ز نتدیج یک پر ژ حقيقد ی ست ک
نویس لگدن ،مر ب قلرد نی خود ز پژ هشگد نير ر الم ميل رنل.
12

وسط پژ هشگد نير حمدیت شل ست.
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طراحي بهینه پایههاي شبکه توزیع بر مبناي ارزیابي چرخه عمر
علي اصغر ذکاوتي ،1محمدعلي جعفري صحنهسرائي

2

چکیده :پدی هدی شبک وزیع درصلی قدبل مالحظ ز سرمدی گذ ری شبک ر ب خود ختصدص می ده ل .ز آنجدئيک طول مر
پدی هد متدثر ز د

دمل ذ ی بير نی بود

ز طرفی هزی

دمين آنهد بد هم فد ت چشمگيری د رنل ،ب دبر ین نتخدب بهي نوع
مر" ر

پدی بد دیت ب طول مر مورد نتظدر ز شبک  ،ک هم لز مدت ف ی ر پوشش دهل هم ز لحدظ قتصددی "هزی چرخ

حل قل نمدیل ،هميت پيل می ک ل .د ک ون بلليل در دسترس نبودن م دبع دمين پدی هدی مخت ف ،لز می ب بررسی مقدیس قتصددی
بين پدی هد ب نظر نمی رسيل

در غ ب مو رد ز پدی بت ی بعضدً در مو رد محل دیت هدی ف ی

جر ئی ز پدی چوبی ید فوالدی

در شبک هدی فشدر متوسط ستفدد می شل ست .لذ وصي می شود ه گدم طر حی ،بد دیت ب شر یط ق يمی م طق
طال دت ،سو بق

جربيدت موجود "هزی چرخ مر" بر ی پدی هدی شبک  ،محدسب

نوع پدی م دسب ر نتخدب ،د هم " هزی چرخ

مر " کدهش یدفت

رجوع ب

بد دیت ب طول مر مورد نتظدر ز شبک ،

هم ميز ن قدب يت طمي دن ب شبک بد فز یش مر پدی

آسيب

پذیری کمتر آنهد فز یش یدبل.

کلیدواژه :طراحي بهینه ،قابلیت اطمینان ،چرخه مر ،د ر بدزگشت ،عمير نگهل ری ،م کرد سدز

مقدمه
مفهوم چرخ

مر هزی چرخ

مر بر ی سدز هد بطور خدص بر ی پدی هدی وزیع کدربردهدی آن در

حوز هدی مخت ف ،در بخشهدی قب ی گز رش و ن گردیل .بطور ک ی می و ن گفت ک ح يل

رزیدبی چرخ

مر LCA( 3یک سدز ب م ظور فر هم کردن طال دت ر دی بر ی صميمگيری در حوز هدی مخت ف مر بط
در طول د ر مر سدز ( صطالحدً ز گهو ر د گور 4بود

ب

بدرت دیگر یک بز ر پ شتيبدن صميم سدزی

 1کارشناس ارشد سازهazekavati@nri.ac.ir ،
 2استادیار گروه پژوهشی سازههای صنعت برقmjafari@nri.ac.ir ،
)3 - Life Cycle Assessment (Analysis
4 - From cradle-to-grave
5 - Decision Support tool
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
سدددت .در خصدددوص مبدحث مر بط بد طر حی سددددز هد نيز ،سدددتفدد ز هزی چرخ
صميمگيری ک ی بر ی ظيم ضو بط معيدرهدی جزئی ر ،مطرح شل
محد سب هزی چرخ

مر ب

و ن یک معيدر

در حدل گ سترش ست .ب دليل ی ک

مر (بخ صوص بد لحدظ هزی هدی ری سک خ سدر ت محتمل ند شی ز شک ستهدی

سدز ی ند شی ز حو دث مخدطر ت محيطی بد ستفدد ز مللهدی حتمدال ی ب سيدر م شکل پيچيل بود
بز رهدی الزم بر ی نجدم م ی ین ح يلهد ه وز وسع نيدفت نل ،طر حی سدز هد بر سدس چرخ

مر ه وز در

بخشهدی مه ل سی رد ن شل ست .ليکن در بخش حقيقدت ،فعدليتهدی گ سترد ی در ین خ صوص نجدم
شددل

ز ی ر  ،وسددع بز رهدی الزم بر ی محدسددب هزی چرخ

مر لحدظ آن در طر حی سدددز هد در آی ل

بسيدر محتمل خو هل بود.
طراحي پایهها بر مبناي ارزیابي چرخه عمر
ب دبر نتدیج برر سیهدی نجدم شل در [ ]1ک خال ص آن در شکل  1ن شدن د د شل  ،در س ده گذ شت
مطدلعدت محل دی در زمي
یدفت دنيد ( ر پد ،آمریکد
مذکور ،رزیدبی چرخ

رزیدبی چرخ
ستر ليد نجدم شل

مر پدی هدی نتقدل

وزیع (بد هل ف مخت ف در کشورهدی وسع

ین حوز مطدلعد ی در دنيد ر نل ر ب رشلی د رد .ب د ب گز رش

مر پدی هد در کشورهدی در حدل وسع ( د دریخ آن مطدلع دیل نشل ست.
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شکل  :1تعداد مطالعات انجام شده در حوزه ارزیابی چرخه عمر پایههای انتقال و توزیع در دنیا []1

حوز هدی مخت فی بر ی بکدرگيری طال دت حد صل ز ح يل هزی چرخ

مر سدز هد جود د رنل ک در

بخشهدی قب ی گز رش و ن شددلنل .در حوز هدی مر بط بد طر حی سدددز هد ( بطور خدص در مورد پدی هدی
وزیع  ،هزی چرخ

مر ر می و ن در س حوز ک ی شدمل نتخدب پدی م د سب (ب لحدظ نوع م صدلح بر

ح سب شر یط محيطی م طق ی ،عيين سطح بهي قدب يت طمي دن ( ید پدر مترهدی طر حی مر بط بد آن بر ی
طر حی مقد متی سدددز

طر حی سددتر ژی بهي نگهل ری

عمير ت سدددز در طول د ر بهر برد ری ز آن ،ب

کدر برد .هر یک ز مو رد مذکور ،بد و ن طر حی سدز بر سدس چرخ
وجهی در ف سف طر حی سدز هد د شت

مر ندميل شل

در آی ل  ،جدیگد قدبل

بد وسع بز رهدی الزم ،کدربرد م ی خو ه ل یدفت .شدیدن ذکر ست

ک یک چهدرچوب جدمع بر ی طر حی سدددز هد بر سدددس هزی چرخ

مر بدیل هرس د حوز فوق ر بصددورت

همزمدن یکپدرچ بد هم ،در بر د شت بدشل .در د م  ،وضيحدت بيشتری در خصوص حوز هدی فوق لذکر ر ئ
شل ست.
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
انتخاب بهترین پایه توزیع بر اساس کمینهسازي آثار محیطي و هزینه چرخه عمر
یکی ز کدربردهدی مهم متل ل ح يل هزی چرخ

مر ،نتخدب گزی بر ر ب لحدظ قتصدددددی ميدن

گزی هدی مخت ف در د سترس ز نو ع مخت ف پدی (ب لحدظ نوع ،م صدلح ...

ست .مب دی ین نتخدب بطور

ک ی ین ست ک سدز (ید پدی ی ب لحدظ قتصددی م دسبتر ست ک هزی هدی چرخ

مر کمتری د شت بدشل.

در ر ل متل ل فع ی ک ز زمدنهدی گذشددت ر یج بود  ،بر ی نتخدب قتصددددی ميدن گزی هدی مخت ف ،هد ز
هزی سدخت

حل ث ستفدد می شود بر ین سدس ،گزی هدیی نتخدب می شونل ک هزی سدخت پدیين ری

د رنل .ین در حدلی ست ک ممکن ست گزی بد کمترین هزی سدخت ،در زمدن بهر برد ری در طول مر خود
ب مر ب هزی هدی بي شتری (ب لحدظ نگهل ری ،یجدد آ سيبهد خ سدر ت ک
ست ،سقدط  ...ب صدحبدن د ر یی حميل کرد
بر ی نتخدب گزی بر ر قت صددی مطرح شل
سددت .بد سددتفدد ز ح يل هزی چرخ

ب ست ب شر یط محيطی م طق

بهي نبدشل .بر ین سدس ،یل ستفدد ز هزی چرخ

فعدليتهدی حقيقد ی گسترد ی نيز در ین خصوص نجدم شل

مر می و ن ال بر هزی هدی سدددخت نصددب ،مدم و م ی ک در

طول د ر بهر برد ری ز پدی یجدد هزی می ک ل (مدن ل فعدليت هدی نگهل ری ،رميم
خ سدر ت محتمل ،جدیگزی ی

سقدط پدی هدی فر سود

 ...ر ب ست ب شر یط محيطی

نسدددنی در م طق مورد نظر ،در نتخدب بهترین گزی دخدلت د د
ال بر ین ،بد ح يل چر خ

مر

عمير آسددديب هد
ق يمی جذر فيدی

ز ین طریق بهترین صددميم ر خدذ نمود.

مر می و ن آ ثدر زیسدددت محيطی 1بهر برد ری ز پد ی هدی مخت ف ر نيز در

صميمگيری بر ی نتخدب بهترین پدی لحدظ نمود .در د م  ،نمون هدیی ز مطدلعدت حقيقد ی نجدم شل در ین
حوز هد ،ر ئ شل نل.

1 - Environmental Impact
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نمون ی ز کدربرد هزی چرخ

مر در نتخدب گزی بر ر قت صددی در [ ]2ر ئ شل ست .در ین نمون ،

نتخدب ميدن س گزی مخت ف بر ی طرح ر ی آسفدلتی یک بزرگر بد ستفدد ز هزی چرخ مر هریک ز آنهد
صورت گرفت ست .نتيج ح يل هزی چرخ

مر بر ی س گزی موردنظر در شکل  2نشدن د د شل ست.

شکل  :2مقایسه هزینه چرخه عمر برای سه گزینه رویه آسفالتی []2

مطدلع ی در خ صوص نتخدب بهترین گزی
سدس ح يل آثدر محيطی آنهد در چرخ

ز ميدن د نوع پدی ر ش دیی (فوالد گدلو نيز

فدیبرگالس بر

مرشدن ( 1 LCIAدر [ ]3ر ئ شل ست .آثدر محيطی مورد نظر در ین

مطدلع شدمل  11مورد ست ک ز ميدن آنهد می و ن ب مقل ر گدزهدی گ خدن ی ،خریب غيرزی ستی ،2پتدن سيل
ر فيکد سيون ،3پتدن سيل سيلی شلن ،4پتدن سيل گرمدیش جهدنی ،5پتدن سيل م سموم سدزی ن سدنی

6

پتدن سيل

خریب الی زن 7شدر نمود .مطدلع م شدب دیگری در خ صوص ر ئ ر شی بر ی نتخدب پدی م د سب در ميدن

1 - Life Cycle Impact Assessment
2 - Abiotic depletion
3 - Eutrophication Potential
4 - Acidification Potential
5 - Global Warming Potential
6 - Human Toxicity Potential
7 - Ozone Layer Depletion Potential
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
پدی هدی فوالدی ،بت ی ،چوبی کدمپوزیتی بر سدس ح يل آثدر محيطی آنهد در چرخ

مر  50سدل  ،در [ ]4ر ئ

شل ست .بر سدس نتدیج حدصل ز ین مطدلع ک در شکل  3نشدن د د شل  ،پدی بد چوب آغشت ب کرئوز ت

1

بهترین نتخدب بود

پدی هدی کدمپوزیتی بت ی در رد هدی بعلی قر ر میگيرنل .در مطدلع مشدب دیگری نيز ک

در [ ]5ر ئ شددل

نتدیج آن در شددکل  4نشدددن د د شددل  ،پدی چوبی ب لحدظ کمترین آثدر زیسددت محيطی در

چرخ

مر ،ب

و ن پدی بر ر نسبت ب پدی هدی بت ی ،فوالدی گدلو نيز

کدمپوزیتی ش دخت شل ست.

شکل  :3آثار محیطی انواع پایهها در چرخه عمر (با فرض عمر بهرهبرداری  50ساله) []4

شکل  :4مقایسه آثار زیست محیطی پایههای مختلف در چرخه عمر []5

1 - creosote impregnated wood
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نتيج مشدب مب ی بر بر ری پدی چوبی ب لحدظ آثدر محيطی ،در [ ]6نيز ر ئ شل ست.
ر شدددی بر ی محدسدددب هزی چرخ

مر پدی هدی وزیع بد لحدظ خسددددر ت محتمل رد بر آنهد حت ثر

هدریکن (بر سدس ح يل قدب يت طمي دن ب ست ب زمدن بد ستفدد ز م ح یهدی شک لگی در [ ]7ر ئ شل
سددت .در ین مطدلع بد سددتفدد ز ر ش مذکور ،هزی چرخ
آیو

ف وریل در طول  60سدل محد سب شل

مر بر ی د نوع پدی چوبی فوالدی در م دطق

نتدیج آن (بر ی ف وریل در شکل  5ن شدن د د شل ست .بر

سدس نتدیج حد ص  ،پدی فوالدی در ین م طق د ر ی هزی چرخ

مر کمتر ن سبت ب پدی چوبی (در مقدی س بد

حدلت بل ن  CPDست.

شکل  :5ارزش فعلی هزینه چرخه عمر پایههای توزیع در منطقه فلوریدا []7

در مطدلع دیگری ک در [ ]8ر ئ شل  ،مقدی س ی ميدن پدی هدی بت ی ،فوالدی کدمپوزیتی ز نوع  VBC1ب
لحدظ هزی چرخ

مر آثدر محيطی آنهد در چرخ

مر بد لحدظ لم قطعيتهدی موجود در آنهد نجدم شدددل

سدددت .نتدیج حدصد د حدکی ز بر ری پدی کدمپوزیتی بر سددددس هر د معيدر (هزی

آثدر بر محيط سدددت.

1 - Veneer-based composite
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
مقدیس ی ميدن هزی چرخ

مر یک خط وزیع شدمل  100لد پدی چوبی (در  5کالس مقد متی

فوالدی در

شمدل آمریکد در طول  50سدل ،بد لحدظ هزی محتمل شک ست آنهد حت بدرهدی آب هو یی بد ستفدد ز
ح يل قدب يت طمي دن بسددت ب زمدن ( بد لحدظ ز ل مقد مت پدی هد در طی زمدن در [ ]9نجدم شددل سددت.
نمون ی ز نتدیج حدصدد در شددکل  6نشدددن د د شددل ک حدکی ز بر ری پدی چوبی کالس  2بد جود هزی
سدخت نصب بدال ر آن ست.

شکل  :6ارزش فعلی ( )NPVهزینه چرخه عمر پایهها (نرمال شده به هزینه پایه متداول چوبی کالس ]9[ )4

مطدلعدت مشدددب دیگری نيز بد دیلگد هدی مخت ف در حوز رزیدبی چرخ

مر سدددز هد نجدم شددل ک ب

و ن نمون می و ن ب [ ]10لی [ ]13شدر نمود.
در د خل کشددور نيز مطدلعدت محل دی در زمي

رزیدبی چرخ

مر پدی هدی وزیع نجدم شددل سددت .ب

و ن نمون می و ن ب مطدلع ر ئ شل در [ ]14شدر نمود ک بد محدسب هزی چرخ

مر س نوع پدی چوبی،

بت ی چلنی در شددر یط ق يمی مخت ف ،بر ری قتصددددی سددتفدد ز پدی چلنی ر در م دطق د ر ی پتدنسدديل
خوردگی سيکلهدی یخ زدن آب شلن نشدن د دنل .همچ ين مقدیس قتصددی ميدن شبک هدی وزیع زمي ی
هو یی بد لحدظ هزی هدی سدخت ،نگهل ری

عمير ت مربوط ب حو دث در [ ]15ر ئ شل ست.
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طراحي بهینه پایههاي شبکه توزیع بر مبناي ارزیابي چرخه عمر

طراحي استراتژي بهینه نگهداري و تعمیرات بر اساس کمینهسازي هزینه چرخه عمر
سدددز هد همو ر در طول مر بهر برد ری خود ب دليل قر ر گرفتن در معرض شددر یط محيطی مخدطر آميز
دچدر نو ع آسيبهدی لریجی ندگهدنی بد شلتهدی مخت ف ميشونل .ز ل 1لریجی خو ص مصدلح ندشی ز
و مل محيطی مدن ل خوردگی ،خزش خسددتگی در طی زمدن بد ث فت مقد مت سددختی ضدددی سدددز هد
میشددونل .ین موضددوع در مورد سدددز هدی نمدیدن 2مدن ل پدی هدی وزیع بيشددتر نمود پيل میک ل .بر ین سددس،
نجدم فعدليتهدی نگهل ری

عمير ت بر ی حفظ قدب يت طمي دن کدرکرد مط وب سدددز هد در طول مر مورد
وسع ر یکردهدی نوین در نگهل ری

نظرشدن جت دب ندپذیر ست .ز طرف دیگر بد معرفی

عمير ت (مدن ل

 ... CBM ،RCMک بد هلف ثربخشی بيشتر هزی کمتر نجدم می شونل ،مبدحثی نظير بهي سدزی هزی هد
لحدظ لم قطعيتهدی مؤثر بد مللهدی حتمدال ی نيز در برندم ریزی ملیریت نگهل ری

عمير ت رد شددل

ست .خدذ صميمدت بهي در خ صوص حفظ ید ر قدء قدب يت طمي دن کدرکرد سي ستمهدی سدز ی هد ز
طریق یک برندم ریزی ملیریت یکپدرچ ریسدددک در یک چهدرچوب جدمع 3رزیدبی چرخ
ست .فعدليتهدی ص ی ین چهدرچوب شدمل رزیدبی پيشبي ی م کرد سدز
طر حی ،بدزرسددی ،پدیش ،نگهل ری

مر قدبل دسدددتيدبی

بهي سدزی ستر ژیهدی

عمير ت میبدش د ل .نمون ی ز م ح ی م کرد یک سدددز در طول زمدن

ذيير ت آن در ر سددتدی فز یش مر بد نجدم فعدليتهدی نگهل ری

عمير ت ،بصددورت شددمد يک در شددکل 7

نشدن د د شل ست.

1 - Deterioration
2 - Expose
3 - Comprehensive Framework
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سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

شکل  :7اثر زوال تدریجی و نگهداری بر منحنی عملکرد سازه ( )aو هزینه نگهداری (]16[ )b

یکی ز بز رهدی صددد ی بر ی طر حی برندم ریزی سدددتر ژی بهي بر ی نجدم فعدليت هدی نگهل ری
عمير ت ،هزی چرخ

مر (بد لحدظ هزی هدی نگهل ری بر سددددس ح يلهدی حتمدال ی بسدددت ب زمدن

سدددت .بر ین سددددس ،برندم نگهل ری
عمير ت در صورت قوع حو دث
ک هزی چرخ

مر آن کمي

عمير ت (شددددمل زمدنب لی بدزدیلهد ،فعدليتهدی عمير ی د ر ی،

عيين زمدن م د سب بر ی خریب ید سقدط سدز ب نحوی عيين می شود

شود .بد وج ب ر نل ر ب ر شل وج ب مبدحث نگهل ری

نتظدر میر د ک در آی ل مبدحث مر بط بد حوز طر حی سددتر ژی بهي نگهل ری
طر حی سدز هد (قبل ز سدخت و سط طر ح نجدم

ر ئ شل

عمير ت سدز هد

عمير ت ،در همدن مر حل

بد خذ طال دت د ئمی پيو ست ز ضعيت

سدز (مثال ز طریق ستقر ر سيستم پدیش سالمت سدز  SHMطی د ر بهر برد ری ز آن ،ب ر ز شود .مفدهيم
می چهدرچوبهدی ین حوز بر ی سدددیر سدددز هد (بخصددوص پلهد ل ین شددل ليکن مللهد

بز رهدی

کدربردی محدسددبد ی بر ی سددتفدد م ی در بخش مه لسددی ه وز وسددع نيدفت نل .نمون ی ز یک چهدرچوب
یکپدرچ جدمع بر ی ملیریت چرخ

مر سدددز در شددکل  8نشدددن د د شددل سددت .نمون هدیی ز فعدليتهدی
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حقيقد ی در مورد طر حی چهدرچوب ،ر یکرد
سدس رزیدبی چرخ

ملل هدی ح ي ی بر ی بهي سددددزی نگهل ری

عمير ت بر

مر در [ ]17لی [ ]22ر ئ شل نل .همچ ين مر ری بر هم فعدليتهدی حقيقد ی در ین

حوز نيز در [ ]23ر ئ شل ست.

شکل  :8چهارچوب حوزههای مدیریت یکپارچه چرخه عمر سازه []16

تعیین پارامترهاي طراحي پایهها بر اساس کمینهسازي هزینه چرخه عمر
یکی ز کدربردهدی مهم هزی چرخ

مر ،عيين سدددطح بهي بر ی قدب يت طمي دن مورد نظر در طر حی

سدز هد ست ک ب آن سطح قدب يت طمي دن هلف 1نيز گفت می شود .بر ین سدس ،در طر حی سدز هد بر سدس
قدب يت طمي دن ،سطح قدب يت طمي دن هلف بدیل طوری نتخدب شود ک هزی چرخ
فع ی هزی هدی محتمل مورد نتظدر ند شی ز خر بی 2سدز در حدالت حلی مخت ف (ک

مر سدز بد لحدظ رزش
ب ست ب سطح قدب يت

1 - Target Reliability Level
2 - Expected Cost of Failure
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طمي دن ید حتمدل خر بی ست کمي شود .ین مفهوم بطور شمد يک در شکل  9نشدن د د شل ست .بد د شتن
قدب يت طمي دن هلف ،سدددیر پدر مترهدی طر حی ز قبيل د ر بدزگشددت بدرهد ید ضددر یب طمي دن قدبل عيين
خو ه ل بود.

شکل  :9تعیین سطح بهینه قابلیت اطمینان هدف بر اساس هزینه چرخه عمر

در حدل حد ضر ،طر حی سدز هدی مومی بر سدس قدب يت طمي دن در سطح آئينندم نجدم می شود .بلین
مع ی ک عيين سطح بهي قدب يت طمي دن پدر مترهدی طر حی وسط نهددهدی حدکميتی
نتدیج آن در قدلب د ر بدزگ شت بدرهد
طر حی ر ئ

حقيقد ی نجدم شل

ضر یب طمي دن ب صورت الزم الجر در آئينندم هد

ستدنل ردهدی

وسددط مه لسددين طر ح ،سددتفدد میشددونل .در عيين سددطح بهي قدب يت طمي دن بر ی برخی ز

سدز هد بصورت ک ی ز مفهوم هزی چرخ

مر ستفدد شل ست .ب

و ن نمون  ،ستدنل رد  IEC 60826بر ی

عيين سطح قدب يت طمي دن (د ر بدزگشت بدرهدی محيطی بهي بر ی طر حی مکدنيکی سدز ی خطوط نتقدل
برق ،د حل دی ز مفدهيم بهي سدزی هزی چرخ

مر بر سدس حقيقدت نجدم شل وسط غ وم [ ]24ستفدد

کرد ست .در ین خصوص ،یک ر یکرد دیگر ین ست ک سطح بهي قدب يت طمي دن در هر پر ژ خدص ،بر
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سدس ح يل هزی چرخ

مر همدن پر ژ

و سط مه ل سين طر ح عيين شود .ین ر یکرد در حدل حد ضر

متل ل نبود  ،لی نتظدر میر د ک در آی ل ر ج بي شتری پيل ک ل .نمون ی ز طر حی سدز هدی خطوط نتقدل
بد ین ر یکرد در [ ]25ر ئ

نتدیج آن در شکل  10ر ئ شل ست.

شکل  :10تعیین دوره بازگشت بهینه بارها بر اساس کمینه سازی هزینه چرخه عمر برای طراحی سازههای یک خط انتقال
[]25

در خ صوص پدی هدی وزیع ،در حدل حد ضر سطح قدب يت طمي دن هلف بر ی طر حی سدز ی ،بر سدس
نطبدق بد پدی هدی طر حی شل در گذ شت طبق  NESCک

م کرد ن سبتدً م د سبی د شت نل ،عيين

کدليبر شل

سددت ]26[ .ین ر یکرد يرغم ی ک یم ی نسددبتدً مط وبی ر یمين خو هل کرد ليکن لز مدً م جر ب یک طرح
بهي

قتصددددی ب لحدظ هزی چرخ

مبت ی بر بهي سدزی هزی چرخ

مر نخو هل شددل .بر ین سدددس نتظدر میر د ک در آی ل  ،ر یکردهدی

مر بر ی عيين سطح قدب يت طمي دن هلف پدی هدی وزیع نيز مورد ستفدد

قر ر گيرنل.
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فعدليت هدی حقيقد ی متعلدی نيز در خصدددوص عيين سدددطح قدب يت طمي دن طر حی سددددز هد بد هلف
بهي سدزی هزی چرخ

مر آنهد نجدم شل ست .ب

و ن نمون می و ن ب مطدلع ر ئ شل در [ ]27شدر

نمود ک در آن ،سطح یم ی بهي بر ی یک پل کدب ی بد لحدظ لم قطعيتهدی مؤثر در آن ،عيين نتيج حدص
در شکل  11ر ئ شل ست.

شکل  :11تعیین شاخص ایمنی بهینه بر اساس هزینه چرخه عمر برای یک پل کابلی []27

در مطدلع دیگری ک در [ ]28ر ئ شل  ،مفدهيم سطح قدب يت طمي دن بر سدس کمي سدزی هزی چرخ
مر ر شهدی محد سب آن بر ی یک سدز نگهل رنل مو د ه ست ی ر ئ شل ک بخ شی ز نتدیج حد ص در
شکل  12ن شدن د د شل ست .همچ ين مفدهيم ،چهدرچوبهدی ک ی مللهدی محد سبد ی بر ی طر حی
ملیریت چرخ

مر سدز هد در [ ]29لی [ ]32ر ئ شل نل .در مطدلع ر ئ شل در [ ]34نيز ،ضر یب طمي دن

طر حی پدی هدی وزیع بد لگوگيری ز مبدنی ر ئ شل در ستدنل رد طر حی خطوط نتقدل ( IEC 60826محدسب
شل

ن شدن د د شل ک پدی طر حی شل بد ستفدد ز ضر یب پي ش هددی ،د ر ی هزی چرخ

نسبت ب طرحهدی ستدنل رد فع ی ست.
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شکل  :12تعیین سطح ایمنی بهینه بر اساس هزینه چرخه عمر برای یک سازه نگهدارنده مواد هستهای []28

بد وج ب مطدلب ر ئ شل در ین بخش می و ن نتيج گرفت ک در آی ل  ،ستفدد ز ح يل هزی چرخ
مر در حوز هدی مخت ف مر بط بد طر حی پدی هدی وزیع در قدلب یک چهدرچوب یکپدرچ

و سع بز رهدی

کدربردی مورد نيدز آن ،بسيدر محتمل خو هل بود.
شددیدن ذکر سدت ک

ال بر طر حی پدی هد بد ف سدف کمي سددزی هزی چرخ

مر (ک می و نل م جر ب

ذيير در معيدرهدی طر حی شدددود می و ن بد لحدظ معيدرهدی فع ی طر حی نيز پدی هد ر بصدددورت بهي طر حی
نمود ک در ین خ صوص ،مطدلع ر ئ شل در [ ]33ک در آن ،طر حی پدی هدی ستدنل رد فع ی بد لحدظ صالح
طرح ختالط بتن مصرفی بهي شل  ،قدبل شدر میبدشل .همچ ين طر حی پدی هد در بر بر آثدر حدصل ز زلزل
طر حی در بر بر پيچش ب همر ب ر زرسدنی ستدنل ردهد دستور لعملهدی مربوط نيز ،ز حوز هدیی هست ل ک
نيدز ب نجدم فعدليتهدی حقيقد ی در آی ل د رنل .نمون ی ز مطدلعدت نجدم شل در ین حوز هد ( شدمل عيين
ضریب رفتدر لرز ی پدی هدی بت ی  ،در []35

[ ]36قدبل مشدهل میبدش ل.
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نتیجه گیري
در ین مطدلع بد برر سی طر حی بهي پدی هدی وزیع بر مب دی چرخ

مر ن شدن د د شل ،چرخ

مر یک

بز ر صميم گيری مبت ی بر محد سبدت قت صدد مه ل سی ست ک بد ستفدد ز آن می و ن ب برر سی
مدمی هزی هدی آشکدر پ هدن یک د ر یی در طی چرخ

ح يل

مر آن پرد خت .بد نجدم آندليز  LCCپيش ز صميم

گيری در زمي خریل جدیگزی ی یک جهيز ،می و ن س دریوهدی مخت ف ر برر سی نمود هزی هدی پ هدنی
ک سدزمدن در آی ل بد آنهد ر ب ر خو هل بود ر ش د سدیی برآ رد کرد بهترین گزی ر ز بين س دریوهدی
موجود نتخدب نمود در نتهد نيز زمدن م دسب بر ی عویض جدیگزی ی جهيز ر ب دست آ رد
محدسب هزی چرخ

مر نشدن د د  ،فر ی ل آندليز قتصددی بر ی رزیدبی مجموع هزی هدی یجدد ،نگهل ری

دفع یک محصول ست .ین محد سبدت می و نل ب کل چرخ

مر ید بخ شی ز آن مدل شود .هلف ص ی

ز محد سب هزی چرخ

مر فر هم آ ردن د د هدی ر دی بر ی فر ی ل صميم گيری در هر یک ز ق سمتهدی

مر ید کل چرخ

مر بر ی

چرخ

مر یک محصول ست .صميم گيریهدی مهمی ک محدسبدت هزی چرخ

آنهد د د ر دی فر هم میآ رد بدر ل ز :
-

رزیدبی مقدیس ر شهدی طر حی جدیگزین گزی هدی دفع

-

رزیدبی د م قتصددی پر ژ هد محصوالت

 ش دسدیی مشدرکت ک لگدن در هزی-

رزیدبی

پيشرفتهدی مقر ن ب صرف

مقدیس ر هبردهدی جدیگزین بر ی ستفدد ز محصول ،بهر برد ری ،آزمدیش ،بدزرسی،

نگهل ری ...
-

رزیدبی مقدیس ر شهدی مخت ف جدیگزی ی ،بهبود ،فز یش مر بدزنشست کردن محصوالت قلیمی

-

ختصدص د دن بودج ب

-

رزیدبی معيدرهدی ضمين محصول ز طریق آزمدیشهدی دیيل صحت

لویتهدی وسع

بهبود محصول

 -برندم ریزی ب ل ملت مدلی
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اولویتبندي مخاطرات محیطي جوي مؤثر بر سازههاي صنعت برق و رهنگاشت شناسایي و
پهنهبندي آنها
محمدعلي جعفري ،1علي اصغر ذکاوتي

2

چکیده :در ین گز رش پژ هشی ،فعدليتهدی نجدم شل ب م ظور عيين مخدطر ت محيطی جوی لویتد ر ک بر سدز هد سدمدن هدی
ص عت برق یثيرگذ ر هست ل ،ر ئ شل ست .فعدليتهدی مذکور در ر ستدی ل ین س ل ر هبردی ش دسدیی په ب لی مخدطر ت
محيطی جوی صورت گرفت ست .ب م ظور عيين ر هبردهد

قل مدت مورد نظر در س ل

بد وج ب محل دیتهدی م دبع،

لویتب لی مخدطر ت محيطی بر ی ش دسدیی ،جت دب ندپذیر ست .ین لویتب لی طبق یک متللوژی طر حی شل بر سدس
ر یکرد صميمگيری چ لمعيدر

چ لشدخص

بد ستفدد ز معيدرهدی مؤثر عيين شل  ،نجدم شل ست .جهت عيين متيدزهدی

مورد نيدز بر ی کمیسدزی شدخصهد ،ز نظر خبرگدن ستفدد شل ک وسط پرسش دم هدی طر حی شل  ،خذ گردیل نل .بر سدس
لویتب لی نجدم شل  ،مخدطر ت لویتد ر مؤثر بر سدز هدی ص عت برق ،ب فکيک در حوز هدی وليل ،نتقدل
ر ئ شل نل .در نهدیت ،ر نگدشت قل مدت مورد نيدز بر ی ش دسدیی

وزیع مشخص

په ب لی ین مخدطر ت لویتد ر نيز هي

ر ئ شل

ست.
کلیدواژه :مخاطرات محیطي جوي ،سازههاي صنعت برق ،اولویتبندي ،تصمیمگیري چندمعیاره ،رهنگاشت

مقدمه
سدز هد

سدمدن هد در طول مر بهر برد ری خود در معرض نو ع مخدطر ت قر ر د رنل .در ر ستدی یمين قدب يت

طمي دن

یم ی نرژی کدهش نو ع صلمدت خسدر ت حدصل ز خریب ید لم م کرد سدز هد سدمدن هدی

صد د عت برق ،طر حی سددددز هدی جلیل بر ی پدیل ری د م در بر بر مخدطر ت مخت ف

رزیدبی سددددمدن هد

سدز هدی موجود بر ی حفظ سطح یم ی آنهد ضر ری ست .بلین م ظور ،ش دسدیی نو ع مخدطر ت آسيب رسدن

 1استادیار پژوهشی  ،پست الکترونیکی ()mjafari@nri.ac.ir
 2کارشناس پژوهشی ،پست الکترونیکی ()azekavati@nri.ac.ir

34

اولویتبندي مخاطرات محیطي جوي مؤثر بر سازههاي صنعت برق و رهنگاشت شناسایي و پهنهبندي آنها

ب سدز هد

سدمدن هد

عيين یژگیهد م شخ صدت آنهد ب صورت کمی ،مورد نيدز میبد شل .ز طرف دیگر ،بد

وج ب پتدنسدديل یجدد شددر یط بحر نی ندشددی ز قوع مخدطر ت محيطی ،شد دسدددیی

عيين مشددخصدددت نو ع

مخدطر ت پيشبي ی آنهد در آی ل د ر نزدیک ب م ظور برندم ریزی بر ی نجدم فعدليت هدی مر بط بد ملیریت
بحر ن ،ضر ری ست .مخدطر ت محيطی ،1پي شدملهدی ندگهدنی ید لریجی بد خد ستگد طبيعی ید ن سدنی ب شمدر
میر نل ک متیثر ز آنهد ،سالمت

م يتِ گستر زیست ،سکدن بشر ص عت بد خطر مو ج می شود .مخدطر ت

محيطی د ر ی نو ع مت و ی ( ز نظر م شدددی ،نوع یثير  ...می بدشددد ل .یکی ز مهمترین نو ع ک ی م خدطر ت،
مخدطر ت محيطی جوی سددت ک شدددمل پلیل هدی جوی نظير بدد ،طوفدن گردبدد ،برف ،یخ ،بدرش ،سدديل ،دمد،
رطوبت ،آلودگی محيطهدی خورنل مصدددلح  ...میبدشدد ل .ز آنجد ک غ ب مخدطر ت محيطی د ر ی مدهيت
صددفی میبدش ل ،مشخصدت آنهد مدن ل زمدن قوع ،بزرگی ،ملت زمدن  ...نيز ز نوع کميتهدی صددفی بود
در صورت جود د د هدی آمدری کدفی ،بد ستفدد ز مللهدی آمدری م د سب بيدن می شونل .برخی ز پلیل هد نيز
ک د ر ی مدهيت قطعی ه ست ل ،و سط مللهدی رفتدری م د سب بيدن می شونل .مل پلیل هدی جوی یثيرگذ ر بر
سدز هد در سدلهدی گذ شت مورد مطدلع قر ر گرفت

برخی ز پدر مترهدی م شخ ص آنهد نيز عيين در سطح
ق يمی

ک شور په ب لی شل نل .مد بد وج ب گذ شت سدلهد ده هد ز ین برر سیهد ،یجدد ذيير ت محيطی

ب همر ح صول د نشهد د د هدی جلیل ز آنهد ،لز م بدزبي ی بر ز ر سدنی مطدلعدت گذ شت ر در ک در نجدم
مطدلعدت جلیل ،ن شدن میدهل .بر ین سدس ،طرحی در گر

سدز هدی ص عت برق مورد نظر قر ر گرفت ک در

هلف ز آن ،ش دسدیی نو ع مخدطر ت جوی در ر بدط بد سدز هدی ص عت برق ،ش دسدیی مدهيت هریک ب همر
مللهدی رفتدری آمدری م د سب بر ی بيدن پدر مترهدی م شخ ص آنهد ،گردآ ری د د هدی مورد نيدز در نهدیت،
ر ئ مقددیر کمی پدر مترهدی مشخص آنهد در سطح کشور (بصورت نقش هدی په ب لی میبدشل .بد وج ب ی ک

Environmental hazards
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
نجدم طرح مورد نظر ،نيدز ب حوز هدی مخت فی ز د نش می ف ی ،خصدددص ف د ری د رد ،جود برندم ی
جدمع بر ی همده گ سدزی جهتدهی فعدليتهدی مورد نيدز ذی فعدن مخت ف

فز یش کدر یی

ثربخ شی آنهد،

ضر ری می بد شل .بلین م ظور در گدم نخ ست ز جر ی ین طرح ،ب ل ین س ل ر هبردی نق ش ر پرد خت
شل ست .س ل ر هبردی ،مجمو

ی ز چ شم نل ز ،هل ف ،سيد ستهد ،ر هبردهد ،قل مدت برندم هدی سدختدر

یدفت ی ست ک ب دنبدل و سع د نش ف د ری بد مل خ هو شم ل ن د لت بود
مط وب ز و سع

بد پ شتيبدنی ز نوآ ری ،آی ل

م سير ر سيلن ب آن ر در ک شور م شخص میک ل .جود یک س ل ر هبردی نق ش ر جدمع

سبب هل یت صحيح فعدليتهد

سرمدی مورد نيدز بر ی و سع د نش ف د ری نيل ب هل ف آن خو هل شل.

در ین گز رش ،بخشی ز مهمترین خر جیهدی س ل مورد نظر ک شدمل عيين لویتهدی مخدطر ت جوی مؤثر
بر سدز هد سدمدن هدی ص عت برق ر نگدشت قل مدت پر ژ هدی الزم جهت حقق هل ف مورد نظر هست ل،
ر ئ شل نل.
متدلوژي اولویتبندي مخاطرات محیطي جوي
نو ع مخت ف مخدطر ت محيطی جوی مؤثر بر سددددمدن هدی صددد عت برق سددددز هدی آنهد ک در ین
لویتب لی مورد نظر قر ر د رنل ،در  4دست ک ی ب شرح جل ل زیر میبدش ل:
جل ل :1نو ع مخدطر ت محيطی مؤثر بر سدز هدی ص عت برق
ردیف

مخاطره

گروه اصلي

1

بارش

باران سنگین ،سیالب ،برف سنگین ،بهمن ،یخ جوي ،باران اسیدي ،تگرگ ،رعد و برق ،مه ،رطوبت

2

باد

باد و توفان ،توفان گرد و غباري ،بوران برف

3

آلودگي

آلودگي هوا ،ریزگرد ،تابش فرابنفش خورشید ()UV

4

دما

امواج دمایي ،خشكسالي ،یخبندان
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در لویتب لی مخدطر ت ب

ت جود چ لین معيدر

شدخص ز ر ش صميمگيری چ ل معيدر

چل

شدخص ستفدد میشود .بلین م ظور ،پس ز عيين معيدرهدی مورد نيدز بر ی لویتب لی شدخصهدی مربوط
ب هریک ز آنهد ،مقددیر متيدز بر ی کمی کردن شدخصهد م ظور شل
(ک بد پرسددشدد دم خذ گردیل

عيين شددل

متيدز ت هریک بر سدس نظر خبرگدن

در نهدیت ،مطدبق بد متللوژی مورد نظر ،لویتهدی مخدطر ت

مشخص شل نل .مالحظدت حدکم بر طر حی متل لوژی ب س دست زیر قسيمب لی شل نل:
 زمدنی ( فق ب لملت کو د

ميدنملت

 مالحظدت جبر نی غيرجبر نی
 جدمعنگری در بعدد مخدطر ت بر سدس معيدرهد
ین مالحظدت مر حل متل لوژی مورد نظر در نمود ر زیر نشدن د د شل نل.

شکل :1متللوژی طر حی شل بر ی لویت ب لی مخدطر ت جوی
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
بد وج ب طال دت مخدطر ت ب د ست آمل ز گذ شت مو ردی ز جم
خریب ،حجم

حتمدل قوع ،ميز ن

شلت دثير

ر کم م طق جذر فيدیی محل قوع  ...مالحظدت زمدنی مدل میشود .ین بخش در شکل1

بد شمدر  1ن شدن د د شل ست .مدم مخدطر ت مورد برر سی بد وج ب معيدرهدی ش د سدیی مالحظ زمدنی ز
ین پدالیش بور میک ل .پس ز مدل ین مالحظ مخدطر ت ب د د ست کو د

ميدنملت ب لملت ق سيم

می شونل .فق ب ل ملت ( شمدر  2در شکل 1ن شدن ده ل مخدطر ت بدلقو بود ک بر ی پي شگيری ز صلمدت
آنهد در آی ل  ،برندم ریزی الزم صورت میگيرد .مد مخدطر ت در فق کو د

ميدنملت (شمدر  3در شکل 1ب

ت حفظ ضعيت موجود ز هميت بدالیی برخود ر میبد ش ل .آن د ست ز مخدطر ت ک مخدطر ت حدل حدضر
کشدددور هسدددت ل در ین گر قر ر میگيرنل .بر ی مخدطر ت ب لملت بد وج ب آی ل نگری صدددورت گرفت
سيدستگذ ری می شود؛ مد مخدطر ت فق کو د
ب

لویتب لی د رنل ک

ميدنملت مشکل ص ی قی شل

بر ی برندم ریزی مؤثر نيدز

رد مرح بعل یع ی پدیش غيرجبر نی میشونل.

بد وج ب شکل 1مر حل  5 4ن شدنده ل پدیش غيرجبر نی مخدطر ت کو د ملت

سدز هد ست .پدیش

غيرجبر نی در قع برر سی شرط الزم بر ی مخدطر ت

سدز هد ر بر ی ح ضور در مر حل بعل بر هل د رد

ندظر بر پر س ش دم هدی ل د م ش د سدیی مخدطر ت

سدز هدیی ست ک ز خبرگدن ب د ست آمل ست .در

ین مرح

رزیدبی نحو یثير نو ع مخدطر ت شد دسددیی شدل بر بخشهدی مخت ف سددمدن هدی صد عت برق

مؤلف هدی آنهد (شدمل سدز هد

جهيز ت ص ی مورد نظر ست " .سدبق

ید پتدنسيل قوع ب همر خسدرت

جلی" موضوع مهمی ست ک در ین قسمت ب آن پرد خت می¬شود .ميز ن شلت ،گستردگی خسدر ت ندشی
ز مخدطر ت جوی مخت ف در سدل هدی پي شين ،متفد ت بود ست .در ین پدیش سعی بر آن ست د مخدطر ی
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ک دک ون در کشددور مشددکالت جلی ر ب

جود آ رد نل ،ش د دسدددیی گردنل د در د م ب صددورت یژ مورد

بررسی قر ر گيرنل.

پدیش جبر نی ،آخرین مرح

ز مر حل لویتب لی مخدطر  -سدز ست ک ندظر بر پرسش دم سوم حدصل

ز خبرگدن میبدشل .مرح  8ز شکل( 1نهدیی سدزی مخدطر ت

لویتب لی آنهد

لویت مخدطر  -سدز هد ر

بر سدس معيدر جبر نی نهدیی میک ل .در ین پدیش بد ستفدد ز معيدرهدی گفت شل ليست نهدیی مخدطر -سدز هد
ستخر ج می شود .مقصود ز معيدرهدی جبر نی ،معيدرهدی نهدیی بر ی لویتب لی ز ج سدز مخدطر ت ست .بد
وج ب طال دت بلسدددت آمل ز مر حل قبل

زن معيدرهد ،هر ز ج مخدطر بد ح يل د د هد بد سدددتفدد ز

ر شهدی  AHPید  ANPلویتب لی میشددونل .بد وج ب شددکل( 1شددمدر  9برخی مخدطر ت ب صددورت
مستقيم رد مرح نهدیی شل
در بعدد جتمد ی

ب صورت یژ بررسی میشونل .ین مخدطر ت ب

م يتی ،هميت د رنل .ز جم

ت دثير ت لحظ ی بزرگ

ین حو دث ميتو ن ب طوفدن گرد غبدر بهمن مد سدل  95در

هو ز شدر کرد .در سد ت  4.30صبح ر ز  23بهمن  ، 1395بر ز پلیل گرد غبدر غ يظ و م بد م بد ث شل
د بيش ز  80درصل خطوط برق فشدر قوی ب بع آن خطوط فشدر متوسط فشدر ضعيف در ستدن خوزستدن
ز مل ر خدرج شود .ین پلیل موجب قطع برق  11شهر ستدن خوز ستدن همچون خرم شهر ،آبدد ن ،شددگدن
هو ز  ...شل.

شکل :2صویری ز طوفدن گرد غبدر بهمن  -95هو ز
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
در مرح  7ز شکل 1لویتب لی مخدطر  -سدز نجدم میگيرد .در بتل هر مخدطر بد وج ب ثر خود در
ص عت برق ب هر سدز مر بط می شود پس ز آن ب صورت ز ج مخدطر  -سدز برر سی می شونل .سپس
لویتب لی بر سدددس معيدرهدی قسددمت  6صددورت میگيرد .بر ی آن ک مهترین مخدطر ت ش د دسدددیی شددود،
لویتب لی شددونل .یثير مخدطر ت مخت ف بر

میبدیسددت ین مخدطر ت ز لحدظ معيدرهدی مخت ف مقدیسدد

سدز هدی ص عت برق ر می و ن ز بعدد مخت ف ( قت صددی ،ف ی ،زی ست محيطی  ...مورد برر سی قر ر د د
در هر بعل معيدرهدی مخت فی می و نل مطرح بدشد ل .بعدد معيدرهدی بررسددی در ین مرح در جل ل زیر آمل
ست.
جل ل :2بعدد معيدرهدی جدمع لویتب لی مخدطر ت
ردیف

ابعاد

1

اقتصادي

2

عمومي

3

فني

4

زیستمحیطي

معیار
ميز ن خسدر ت مستقيم (در ن ص عت
ميز ن خسدرت غيرمستقيم ( یثير بر قتصدد م ی
عل د جمعيت حت یثير
ميز ن ثرگذ ری قطع م کرد یسيسدت در یجدد ختالل در شبک
ملت زمدن بدزگشت ب

آسيبهدی حتمدلی ب محيطزیست در صورت قوع خر بی در یسيسدت

پس ز نهدییسددددزی لویتب لی ،بد وج ب
11 10

ضعيت ددی

جود ید لم جود متولی په ب لی مخدطر ت (شدددمدر

طال دت حد صل ز آنهد قل مدت الزم بر ی یجدد زیر سدخت ید همده گی در ن ید بير ن ص عت

نجدم میشود.

40

اولویتبندي مخاطرات محیطي جوي مؤثر بر سازههاي صنعت برق و رهنگاشت شناسایي و پهنهبندي آنها

پرسشنامههاي اولویتبندي مخاطرات محیطي جوي
بر ی د ستيدبی ب

لویتب لی مخدطر ت همدن طور ک در بخش قبل گفت شل نظر خبرگدن ین ص عت نيدز

ست .بر ی ین م ظور  3پرسش دم طر حی شل

وسط خبرگدن ب ر يب زیر کميل شل ست:

 .1پرسش دم

لویتب لی مخدطر ت -جهيز ت (قسمت ل (ش دسدیی مخدطر ت

 .2پرسش دم

لویتب لی مخدطر ت -جهيز ت (قسمت د م (ش دسدیی معيدرهدی لویتب لی

 .3پرسش دم

لویتب لی مخدطر ت -جهيز ت (قسمت سوم ( لویتب لی مخدطر ت بر سدس معيدرهد

در پرسش دم
برق

ل ،رزیدبی نحو یثير نو ع مخدطر ت ش دسدیی شل بر بخشهدی مخت ف سدمدن هدی ص عت

سدمدن هدی آنهد ( شدمل سدز هد

جهيز ت ص ی مورد نظر می بد شل " .سدبق

ید پتدن سيل قوع ب

همر خسدرت جلی" موضوع مهمی ست ک در ین پرسش دم ب آن پرد خت شل ست.
در پرسددشدد دم د م ،الش بر ین بود د بد وج ب ليسددت هي شددل ز معيدرهد ،بد بهر گيری ز نظر ت
خبرگدن صدحبنظر ن ،معيدرهد نهدیی شونل .ز خبر محترم خو ست شل د مو فقت ید لم مو فقت خود ر در
ر بط بد سددتفدد ز هر یک ز معيدرهدی پيشدد هددی جهت لویتب لی مخدطر ت ،در سددتون مربوط مشددخص
نمود

چ دنچ معيدر(هدی دیگری ر در نظر د شت ک ز هميت بدالیی برخورد ر میبد شل در جل ل مربوط

بيدن نشل  ،در قسمت "سدیر" یددد شت ک ل.
پرسش دم سوم در س بخش ظيم
نهدیی شل نل ب

ر ئ شل ست .در بخش ل ،معيدرهدی ک در پرسش دم هدی پيشين

و ن معيدرهدی ص ی در ین پر س ش دم معرفی

ال بر زن هر معيدر ضعيت مخدطر ت-

جهيز ت ص ی ش دسدیی شل در قسمتهدی پيشين نيز نسبت ب آنهد عيين می شود .در ین پرسش دم ز خبر
محترم خو ست شل د هميت

زن ن سبی هر یک ز معيدرهدی نهدیی شل ر بد ل د  1د  10م شخص نمدیل.
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
در بخش د م ،مخدطر ت -جهيز ت ص ی نتخدب شل در پر س ش دم هدی پي شين در نظر گرفت شل

ز خبر

محترم خو سدت شدل د در هر خدن بد عيين لدی بين  1د  10ضدعيت هر مخدطر  -جهيز ر نسدبت ب معيدر
مورد نظر م شخص ک ل :1( .ب سيدر کم هميت :10 -ب سيدر پر هميت  .در ین بخش ز پر س ش دم ز خبر محترم
خو ست شل د بر ی هر یک ز سو الت زیر ،پدسخ ر بصورت متيدز در جل ل مربوط درج ک ل.
 .1ميز ن خسدرت مستقيم (در ن ص عت بر ثر مخدطر ت جوی بر جهيز ت چقلر ست؟ ( 1د 10
 .2ميز ن خسدرت غيرمستقيم ( یثير بر قتصدد م ی مثل قطع برق بخشهدی وليلی ،ص عتی خلمد ی بزرگ
بر ثر مخدطر ت جوی بر جهيز ت چقلر ست؟ ( 1د 10
 .3عل د جمعيت حت یثير ندشی ز ثر مخدطر ت جوی بر جهيز ت چقلر ست؟ ( 1د 10
 .4ميز ن ثرگذ ری قطع م کرد یسيسدت در یجدد ختالل در شبک ندشی ز ثر مخدطر ت جوی بر جهيز ت
چقلر ست؟ ( 1د 10
 .5ملت زمدن بدزگشت ب

ضعيت ددی بر ثر قوع مخدطر ت جوی بر جهيز ت چقلر ست؟ ( 1د 10

 .6مکدن قوع ب ک ت در شبک ندشی ز ثر مخدطر ت جوی بر جهيز ت چقلر ست؟ ( 1د 10
 .7آس ديب هدی حتمدلی ب محيطزیسددت در صددورت مخدطر ت جوی

قوع خر بی در یس ديسدددت چقلر

ست؟( 1د 10
در بخش سددوم ،ز خبر محترم خو سددت شددل د در جل ل مربوط  5مخدطر  -جهيز صدد ی بد بيشددترین
فر گيری

شلت ثر ر م شخص نمدیل .معيدر "فر گيری" بيدن ک ل شلت ثر حوز ثرگذ ری مخدطر  ،یثير

آن در تبدر مومی ص عت برق نزد جدمع

بعدت سيدسی جتمد ی همر آن می بدشل مخدطر ت -جهيز ی

ک بر سدس ین معيدر فر گيری بدالیی د رنل ب طور مستقيم رد لویت ص ی میشونل.
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نتایج اولویتبندي مخاطرات محیطي جوي
بر سدددس نتدیج حدصددل ز پرسددشد دم هدی کميل شددل وسددط خبرگدن ،بتل ميز ن زن نسددبی

هميت

معيدرهدی مورد نظر در لویتب لی عيين در نمود ر زیر نشدن د د شل ست:

شکل :3زن نسبی

بد وج ب

هميت معيدرهدی لویتب لی مخدطر ت جوی

زن معيدر هدی ب د ست آمل  ،ز ج مخدطر ت

ح يل قر رگرفت .نتيج

سدز هد و سط نرم فز ر بد ر ش  AHPمورد

ليتب لی در بخش مخدطر ت جوی سددد حوز وليل ،نتقدل

وزیع مورد رزیدبی

قر ر گرفت نتدیح لي حدصددل ز ین فر ی ل حدصددل شددل .در د م  ،ین لویتب لی لي طی مصدددحب ز
خبرگدنی ک در سطوح کالن حوز ص عت برق مشذول ب فعدليت هست ل کميل مستحکم گردیل .در ین ر ستد
طی ج سد ی ک بد خبرگدن مخت ف برگز ر گردیل نتدیج نهدیی لویتب لی ب شرح ذیل لقيق گردیل:
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جل ل :3نتدیج لویتب لی مخدطر ت محيطی جوی مؤثر بر سدز هد در بخشهدی مخت ف ص عت برق

مخاطرات جوي اولویتدار

ردیف

حوزه تولید

حوزه انتقال

حوزه توزیع

1

طوفان (توربین بادي ،نیروگاه هاي حرارتي و فتوولتائیك)

طوفان و باد

طوفان (خط و پست)

2

طوفان گرد و غبار (توربین بادي)

3

سیل (توربین بادي ،نیروگاه هاي حرارتي و فتوولتائیك)

ریزگرد (خط و پست) برف سنگین (خط)
برف سنگین (خط) ریزگرد (خط و پست)

4

-

سیل

سیل

5

-

بهمن

-

رهنگاشت شناسایي و پهنهبندي مخاطرات محیطي جوي اولویتدار
نتيج نهدیی آخرین گدم در فر ی ل برندم ریزی م يد ی ل ین ر نگدشت ست .ر نگدشت ،نمدیش کالنی ز
ر ش پيمودن مسددير حقق هل ف ر در زمدن مشددخص بيدن میک ل .ر نگدشددت نمدیدنگر رکدن سدددسددی فرآی ل
پيدد سدزی ستر ژی خر جی فر ی ل برندم ریزی م يد ی میبدشل .نمدیش ک ي سطوح ر هبردی ز چشم نل ز د
فعدليتهد ،قلم

یخر حدکم در سطوح مخت ف ب یژ در سطح قل مدت ،زمدنب لی حقق هر سطح ب همر

م دبع ختصدددص یدفت

در نهدیت معرفی متوليدن هر یک ز سددطوح جز ی شددکيلده ل ر نگدشددت میبدشد ل.

ر نگد شت ش د سدیی په ب لی مخدطر ت محيطی جوی مر بط بد ص عت برق په ب لی پدر مترهدی م شخ ص
آنهد در سطح کشور در فق زمدنی  5سدل رسيم در شکل زیر نشدن د د شل ست.

44

اولویتبندي مخاطرات محیطي جوي مؤثر بر سازههاي صنعت برق و رهنگاشت شناسایي و پهنهبندي آنها

 ر نگدشت قل مدت مورد نيدز در جهت ش دسدیی په ب لی مخدطر ت محيطی جوی لویتد ر در ص عت برق:4شکل

مراجع
[1]. D. Hyndman, D. Hyndman, Natural Hazards and Disasters, Cengage Learning, 2010.
.1392  آذر،  پژ ه شگد نير.1  ر ه مدی شمدر، ر ش ش د سی ل ین س دد ر هبردی و سع ف د ریهدی ص عت برق.]2[
.یر یش د م
1391 ، مرکز حقيقدت سيدست می کشور، ر شش دسی س دد م ی ر هبردی.]3[
.1385 ، دفتر پژ هشهدی فره گی: هر ن. دست دم برندم ریزی ستر ژیک. سيل محمل ر بی.]4[
[5]. Voogd, H. “Multicriteria evaluation with mixed qualitative and quantitative data.” Environment and
Planning B 9 (1982): 221-236.
[6]. Attribute weighting methods and decision quality in the presence of response error: a simulation
study,Journal of Behavioral Decision Making, 1998
[7]. Artur Pinto, Institute for the Protection and Security of the Citizen Joint Research Centre, The
Workshop “Elaboration of maps for climatic and seismic actions for structural design in the Balkan
region”, (2015).
[8]. P. Formichi, General Principles of the Elaboration of Maps for Climatic and Seismic Actions, in,
2015.

45

برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

فعالیتهاي آزمایشگاه سازههاي انتقال نیرو در تابستان و پاییز 1399
آرش یگانه فالح

1

چکیده :آزمدیشگد سدز هدی نتقدل نير پژ هشگد نير  ،بزرگترین مجهز رین آزمدیشگد آزمون دکل در خد رميدن میبدشل
ک نجدم آزمون نو ی بر ر ی نو ع سدز هدی نتقدل نير ر بر طبق لز مدت ستدنل رد  IEC 60652-2002ب نجدم میرسدنل.
آزمدیشگد سدز هدی نتقدل نير پژ هشگد نير  ،قع در نزدیکی شهر ر ك ،ب

و ن یکی ز آزمدیشگد هدی مرجع ز رت نير

هد آزمدیشگد آزمون نو ی دکلهدی نتقدل وزیع نير مورد ییيل در یر ن میبدشل .در ین گز رش ب معرفی جمدلی
فعدليتهدی صورت گرفت تابستان و پاییز 1399در ین آزمدیشگد بيدن میگردد.
واژگان کلیدي :آزمون نوعي ،آزمایشگاه مرجع ،دکل مشبك و تلسکوپي.

فعالیت هاي انجام شده
در پدیيز  1399د آزمون نو ی دکل نتقدل نير نجدم پذیرفت ک مشخصدت ین د دکل مطدبق بد جل ل
 1میبدشل ،ک شکل  1لی شکل  6صد یری ز دکل برپد شل  ،نحو

مدل نير ب دکل وسط کدبلهد

ذيير

شکل دکل پس ز نجدم آزمون نو ی ر نمدیش می دهل.
جل ل  .1مشخصدت دکل هدی ست شل
وزن
ردیف

نام دکل

طبق

ارتفاع

تعداد

قرارداد

(متر)

مدار

تاریخ
کارفرمای آزمون

نوع برج

انجام
تست

(تن)

تصویر از
دکل

1

KZS4-3

14.44

48.6

4 * 132

مشبک

شرکت سازه های فلزی یاسان 99/08/05

شکل  1لی 3

2

G30-2T

12.5

52.3

2*230

مشبک

99/09/25

شکل  4لی 6

شرکت آفتاب نیروی سبز گام

همچ ين در پدیيز  99عل د بيست پ ج آزمون نو ی پدی چلنی وزیع برق ر ش دیی نجدم پذیرفت ک
خالص ی ز مشخصدت ین پدی هد در جل ل  2ر ئ شل ست .شکل  7لی شکل  12صد یری ز پدی هدی
ر ش دیی برپد شل

پس ز نجدم آزمون ر نمدیش میدهل.

 1استادیار و عضو هیات علمی ،گروه پژوهشی ساز های صنعت برق پژوهشگاه نیروAyeganeh@nri.ac.ir ،
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جل ل  .2مشخصدت پدی هدی ر ش دیی
ردیف

وزیع چلنی شرکت هدمونندیز ست شل در پدیيز 99
وزن تقریبی(کیلوگرم)

نوع محصول

1

پایه مخروطی دوازده متری کالس 400

368

2

پایه مخروطی دوازده متری کالس 600

472

3

پایه مخروطی نه متری کالس 400

267

4

پایه مخروطی نه متری کالس 600

350

5

پایه مخروطی هفت و نیم متری کالس 400

223

6

پایه مخروطی هفت و نیم متری کالس 600

289

7

پایه استوانه ای دوازده متری کالس 200

235

8

پایه استوانه ای دوازده متری کالس 400

331

9

پایه استوانه ای هفت ونیم متری کالس 200

135

10

پایه استوانه ای هفت و نیم متری کالس 400

185

11

پایه استوانه ای نه متری کالس 200

169

12

پایه استوانه ای نه متری کالس 400

235

13

پایه مخروطی پانزده متری کالس 200

490

14

پایه مخروطی پانزده متری کالس 400

690

15

پایه مخروطی هجده متری کالس 200

676

16

پایه مخروطی هجده متری کالس 400

989

17

پایه های روشنایی گرد  4متری

49

18

پایه های روشنایی گرد  5متری

61

19

پایه های روشنایی گرد  6متری

73

20

پایه های روشنایی گرد  7متری

87

21

پایه های روشنایی گرد  8متری

107

22

پایه های روشنایی گرد  9متری

115

23

پایه های روشنایی گرد  10متری

137

24

پایه روشنایی گرد  11متری

165

25

پایه های روشنایی گرد  12متری

176
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شکل  .1دکل  KZS4-3در حدل مونتدژ فقی

شکل  .2نمون ی ز نحو مونتدژ مودی دکل KZS4-3
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شکل  .3نمون ی ز نحو صدل کدبلهدی مدل نير بر ر ی دکل KZS4-3

شکل  .4دکل  G30-2Tدر حدل مونتدژ فقی
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شکل  .5نمون ی ز نحو سيم کشی بر ر ی دکل G30-2T

شکل  .6ذيير شکل دکل  G30-2Tپس ز آزمون خریب

50

فعالیتهاي آزمایشگاه سازههاي انتقال نیرو در تابستان و پاییز 1399

شکل  .7نحو

مدل نير ب پدی ر ش دیی چلنی

شکل  .8نحو

مدل نير ب پدی ر ش دیی  9متری
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شکل  .10خریب پدی چلنی

شکل  .9خریب پدی چلنی

فعالیتهاي انجام شده در حوزه آزمایشگاه:
 بررسی س دد مل رك آزمدیشگد شرکت ص عتی گدم ر ك بدزدیل ز آزمدیشگد ین شرکت درمرد د .1399
 بررسی س دد مل رك آزمدیشگد شرکت پدرس دکل گستر بدزدیل ز آزمدیشگد ین شرکت درآذر .1399
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بازدید و ارزیابي وضعیت سازه برج خنكکن نیروگاه بیستون
نير گد بيستون در حل د  25کي ومتری شهر کرمدنشد

قع بود

حل بخدر بد ظرفيت وليل

دری د

ک ی  640مگد ت میبدشل .در شکل ( 1نمدی ک ی نير گد نشدن د د شل ست.
در دریخ  99/04/30درخو ستی در خصوص رزیدبی ضعيت برجهدی خ ککن نير گد بيستون دریدفت
گردیل .بر ی بررسی دقيق ر موضوع ،پس ز نجدم همده گیهدی الزم بد ملیریت نير گد  ،یک يم  4نفر ز
گر سدز هدی ص عت برق بد خصصهدی سدز (بتن  ،زلزل (مقد مسدزی

ژئو ک يک در دریخ 99/05/06

جهت بدزدیل ب محل نير گد بيستون ز م گردیل.
در شکل ( 2نمدیی ز برج خ ککن مورد بررسی نشدن د د شل ست .برج خ ککن مورد نظر ز نوع ر
بد سدز بت ی مس ح بود ک  2لد ز ین نوع برج خ ککن (مربوط ب د

حل بخدر در نير گد موجود

میبدشل .سدز برج خ ککن ز ج س بتن مس ح می بدشل ک حل د  30سدل پيش (سدل  1991ميالدی طر حی
سدخت شل ست .طر ح سدز شرکت  Ansaldoیتدليدیی می بدشل.
يم ف ی پس ز بدزدیل بررسی هدی الزم ،نشستی خصصی بد ملیریت نير گد
ب م ظور رزیدبی دقيق

کدرش دسدن مر بط د شت

ر ئ گز رش بدزدیل مست ل ت (نقش هد  ...مورد نظر ر خذ نمودنل.
برج خنککن مورد بررسی

شکل  -2نمدیی ز برج خ ککن مورد بررسی

شکل  -1نمدی ک ی ز نير گد بيستون
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انتشارات علمي اعضاي گروه در مجالت و کنفرانس هاي بین المللي و ملي
در ین بخش ،د ین مقدالت

نتشدر ت پژ هشی ضدی گر پژ هشی سدز هدی ص عت برق ر ئ میگردد:

 )1مقاالت کنفرانسی:

]1[ F. Jafarzadeh, A. A. Garakani, (2020, Nov.) Using Earth Pressure Instrument Data to
Examine the Safety of Earth Dams against Arching and Shear Failure, ICOLD Symposium
on Sustainable Development of Dams and River Basins, 2021, New Delhi

 )2کتاب:EBOOK/
[ ]1ا .اکبري گرکاني ( ، 1399د نش ف ی طر حی مکدنيکی ،جر

آزمون شدددمعهدی مدرپيچ (بد یکيل بر م کرد

آن در پی دک هدی نتقدل نير  .نتشدر ت پژ هشگد نير DOI: 10.30503/nripress.2020.002،

[ ]2ا .اکبري گرکاني ( ، 1399سدز هد

جهيز ت ص عت برق ( وليل ،نتقدل

وزیع  .نتشدر ت پژ هشگد نير ،

DOI: 10.30503/nripress.2020.005

 )3سخنرانی در مجامع علمی:
[ ]1جعفري ،محمدعلي " ، 1399( .ح يل ریسک پستهدی نتقدل نير در بر بر زلزل " .جش و ر مجدزی پژ هش
ف د ری ز رت نير  ،پژ هشگد نير  ،هر ن ،یر ن.
[ ]2ا .اکبري گرکاني ( " ، 1399ل ین د نش ف ی طر حی مکدنيکی ،جر

آزمون شمع هدی مدرپيچ در دک هدی

مشبک  63کي و لت " .پژ هشگد نير  16 ،ير  1399هر ن ،یر ن.

[ ]3ذکاوتي ،علي اصغر ( " ، 1399طرح حقيقد ی کر س آرم کدمپوزیتی خرپدیی دکل  132کي و لت " .ر یل د آنالین
ر ئ محصوالت حقيقد ی ،پژ هشگد نير  20 ،آبدن  1399هر ن ،یر ن.
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در ین بخش ،خالص ی ز پر ژ هدی جدری گر پژ هشی سدز هدی ص عت برق ،پر ژ هدی صویب شل
پدیدن یدفت گر سدز در بدز زمدنی دبستدن پدیيز  ،1399همکدریهدی ضدی گر در پر ژ هدی جدری
پژ هشگد نير

همچ ين خالص ی ز همکدریهدی سد يل دیگر د نشگد هد بد گر (طرح بهتدم

در د م ،

محورهدی خصصی گر  ،ر ئ میشونل.
پروژه های جاری گروه پژوهشی سازه های صنعت برق

عنوان پروژه :ل ین د نش ف ی ش دسدیی ثر فر نشست زمين بر م کرد فونل سيون جهيز ت سدز هدی شبک نتقدل
فوق وزیع
کدرفرمد :پژ هشگد نير

نوع پر ژ  :آزمون یل

معد نت مربوط  :معد نت پژ هشی
همکدر ن پر ژ  :مير کبری گرکدنی – محمل ی جعفری
صح سر یی – مهلی کالنتری – بهدر حيلری – سحر

ملیر پر ژ  :مير کبری گرکدنی

مختدری جوز نی – مهسد فر هدنی – فرشت طریقت
مجری پر ژ  :ی صذر ذکد ی

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %72 :99

دریخ شر ع پر ژ 98/7/1 :

دریخ پدیدن پر ژ 1400/3/31 :

عل د مر حل پدیدن یدفت  :مر حل  3 2 1در نتظدر شکيل کميسيون ف ی
خالص  :پس ز ص عتی شلن جو مع

گسترش ص عت

ک ولوژی ،نيدز جو مع نسدنی ب ستخر ج آب ب م ظور دمين نيدزهدی

کشد رزی ص عتی فز یش یدفت ست .ین ستخر ج بيش نل ز

و م شلن آن بد د ر ن خشکسدلی کدهش نز الت جویی ،سبب

شل ک دیگر حت شر یط طبيعی مکدن ذذی م دبع آبی زیرزمي ی جود نل شت بدشل .ین موضوع سبب نشست ندحي ی زمين در
بسيدری ز م دطق شهری شل ب گون ی ک در بسيدری ز نو حی ،پدیين آملن سطح زمين ب

ت پمپدژ بيش ز نل ز آب زیرزمي ی

حت و ن "فر نشست زمين" گز رش شل ست .فر نشست در بسيدری ز مو رد می و نل بد ث یجدد ثر ت مخرب زیست محيطی
قتصددی مدن ل یجدد رکهد شکدفهدی سطحی ،ز بين رفتن زمي هدی کشد رزی ،ذيير در ر ز شيب آبر ه هد ،کدندل هد زهکشی
هد ،خر بی شریدنهدی حيد ی مدن ل خطوط نتقدل برق ،پ هد ،ر ههد ،لول هدی فدضالب ،کدندلهد خدکریزهد همچ ين شکست لول چدههد
شود .مر ز م دطق بسيدری ز ستدن هر ن ،ز جم م دطق ج وب غرب شهریدر دشت ر مين دچدر فر نشست شلیل شل نل ب
مو ز ت وسع

فز یش بهر برد ری ز م دبع آب زیرزمي ی ین مشکل ب گون ی ر ز فز ن د م گير م دطق بيشتری نيز می شود.

در ین پر ژ  ،الش ميشود ک بر مب دی ئوری هد

ک يکهدی موجود در وم ژئو ک يک ،ژئولوژی ،هيلر ژئولوژی د رس جی بد

وج ب د د هدی موجود ،یک ر ش یکپدرچ جهت ش دسدیی ،ح يل پيش بي ی ميز ن فر نشست در یک م طق ر ئ شود .سپس بد
وج ب محل د نرمدل محتمل ذيير ت نرخ فر نشست زمين ،م کرد فونل سيون سدز هدی بحر نی خطوط نتقدل فوق وزیع
بررسی شل

حل خطر بر ی آنهد معين گردد .در ین ر ستد ،در صورت مکدن یک محل د جذر فيدیی کوچک نيز نتخدب خو هل شل

مطدلعدت فوق ب صورت پدی وت در آن محل د صورت خو هل گرفت.
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

عنوان پروژه :صحت س جی مدنيتوری گ م کرد شمع هدی نرژی در خدك هر ن (مطدلع موردی – موقعيت جذر فيدیی
پژ هشگد نير
کدرفرمد :پژ هشگد نير

نوع پر ژ  :آزمون یل

معد نت مربوط  :معد نت پژ هشی

ملیر پر ژ  :مير کبری گرکدنی

همکدر ن پر ژ  :مير کبری گرکدنی – محمل ی جعفری
صح سر یی – آرش یگدن فالح – سپيل سفری

مجری پر ژ  :ی صذر ذکد ی

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %20 :99

دریخ شر ع پر ژ 99/04/15 :

دریخ پدیدن پر ژ 1401/04/15 :

عل د مر حل پدیدن یدفت  :مر حل  2 1در نتظدر شکيل کميسيون ف ی
خالص  :ک يک ستفدد ز شمعهدی نرژی جهيز شل بد مبللهدی زمي ی یک ر ش م دسب ستفدد ز نرژی هدی زمين گرمدیيست ک
ستفدد ز آن کدهش مصرف نرژی هدی سوختی ،دمين قسمتی ز نرژی هدی الزم در مصدرف ص عتی ،ذخير نرژی ،دمين و مدن
گرمدیش سرمدیش در کدربردهدی ص عتی کدهش آلودگی
هدی متعلد کوچک مقيدس شهری (مدن ل سدختمدنهدی مسکونی

نتشدر دی کسيلکربن ر ب دنبدل د رد .ز ین ک يک دک ون در پر ژ
بزرگ مقيدس ص عتی در کشورهدیی نظير مریکد ،کدندد  ،سوئل

یتدليد

ستفدد شل ست .در پر ژ حدضر ،بد جر ی د شمع نرژی یک چد مدنيتوری گ حر ر ی در مقيدس قعی در پژ هشگد نير  ،الش
ميشود د ر بط ح ي ی آندليزهدی لدی نجدم شل درپر ژ پيشين ،صحت س جی شود فرضيدت لقيق گردد .ز نتدیج رزشم ل
ین پر ژ ی ست ک پس ز جر یی نمودن یل ستفدد ز شمع هدی نرژی در سدختمدن فن آ ری ،ز د نش ،ک ولوژی
دست آمل ز آن ميتو ن ب

طال دت ب

و ن د د هدیی رزشم ل بد نقشی عيين ک ل ب کدر گيری ز آن در سدیر پر ژ هد ستفدد نمود .مخصوصد

ی ک بسيدری ز حقيقدت لدی صورت گرفت ر ميتو ن ز ین طریق مورد صحت س جی قر ر د د .در ین ر ستد هلف آنست د ز
نجدم ین پر ژ  ،ب مو رد زیر دست یدفت شود:





صحت س جی و مدن ح يل ،آندليز لدی نتدیج آزمون هدی برجد در م کرد بدربری
بررسی ثر چيلمدن لول هدی نتقدل سيدل بر م کرد شمع هدی نرژی در مقيدس قعی
بررسی ثر دبی سيدل بر م کرد شمع هدی نرژی در مقيدس قعی
بررسی ثر حر رت ر دی بر م کرد شمع هدی نرژی در مقيدس قعی
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ذيير شکل پذیری شمعهدی نرژی

پروژهها ،فعالیتها و محورهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق

عنوان پروژه :شناسایي راهکارها و فناوري هاي نوین به منظور افزایش کیفیت و عمر مفید پایه هاي شبکه توزیع
کدرفرمد :معد نت پژ هشی – پژ هشگد نير

نوع پر ژ  :آی ل پژ هی

معد نت مربوط  :معد نت پژ هشی

ملیر پر ژ  :ی صذر ذکد ی

همکدر ن پر ژ  :محمل ی جعفری ،آقدجدن ز د

مجری پر ژ  :مسعود حس ی مرز نی

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %95 :99

دریخ شر ع پر ژ 98/07/01 :

دریخ پدیدن پر ژ 99/10/07 :

هل ف نتدیج ب دستآمل ید محتمل ز پر ژ :
هلف ص ی ین پر ژ ال بر بررسی خر بی هد ف د ری هدی جلیل

ر ئ ر هکدرهدی ک ی ب م ظور فز یش کيفيت

مر مفيل

پدی هدی شيک وزیع ،عيين لویت ب لی د ین پر ژ هد برندم هدیی ست ک پيدد جر یی شلن آنهد م جر ب بهبود پدی هدی
شبک وزیع گردد .مل مو رد نتدیجی ک در ین پر ژ مورد بررسی حدصل میگردد شدمل مو رد ذیل خو هل بود.
)1

بيين مبدنی مطدلعدت فز یش کيفيت

مر مفيل پدی هدی شبک وزیع

در ین بخش ضر رت فز یش مر کيفيت پدی هدی شبک وزیع مورد بررسی شل بعدد موضوع محل د مطدلعدت مشخص
خو هل شل .ال برآن مست ل ت حوز فز یش مر کيفيت پدی هدی شبک وزیع مورد مطدلع قر ر می گيرد.
گردآ ری نو ع آسيب هدی رد ب پدی هدی هو یی شبک وزیع دالیل کدهش مر کيفيت
)2
در ین بخش سو بق موضو ی ستفدد ز نو ع پدی هدی در د خل کشور جمع آ ری مورد بررسی قر ر خو هل گرفت آسيبهدی
رد ب نو ع پدی هدی هو یی بررسی

ل کدهش مر مورد رزیدبی قر ر ميگيرد.

بررسی مست ل ت دستور لعمل هدی بالغی ش دسدیی کدستی هد
)3
در ین بخش دستور لعمل هدی بالغی دست ب لی شل  ،کدستی هدی موثر بر فز یش مر کيفيت پدی هدی ستخر ج می شود در
نهدیت د ین دستور لعمل هدیی ک نيدز ب ر ز رسدنی ید ل ین د رنل بد ر ئ محتو هدی ک ی ر ئ می شونل.
در حقيقت در بخش د م سوم ش دخت ضعيت موجود نجدم میشود.
)4

ف د ریهد د نشهدی مر بط بد فز یش مر کيفيت پدی هدی شبک وزیع

در ین بخش حوز هدی ف د ر ن مر بط بد فز یش مر کيفيت پدی هدی شبک وزیع (مصدلح جلیل ،سدختدرهدی نوین  ...در سدخت
پدی هدی شبک وزیع شتدسدیی شل زیرسدختهدی الزم مورد نيدز بر ی حقق ستفدد ز ین نوع مصدلح طبق ب لی میشود
آی ل هدی محتمل بر ی ف د ریهدی مر بط نيز مورد ک کدش قر ر خو هل گرفت.
طرح هد پر ژ هدی پيش هددی مر بط بد فز یش مر کيفيت پدی هدی شبک وزیع
)5
بد وج ب مطدلعدت ف ی بخش هدی قبل ،در ین بخش ر هکدرهدی فز یش مر کيفيت پدی هدی شبک وزیع مبت ی بر فرآی لهدی
صالحی ضعيت موجود
پر ژ هدیی بد چ

ستفدد ز ف د ری هدی نوین ر ئ خو هل شل در نهدیت مشخص خو هل شل ک چ پر ژ ید مجمو

لویت ب لیی بدیل جر گردد د در صورت جر ی ین پر ژ هد بتو ن طمي دن حدصل کرد ک قل مدت م يد ی مورد

بحث در حوز بهبود ر قد پدی هدی شبک وزیع ب بدر نشست نل

هل ف ر هبردهد حقق یدفت نل .سطح جزئيدت عيين قل مدت

در ین بخش ک ی میبدشل صرفد شدمل د ین محتو ی ک ی پر ژ هدی جر یی بد عيين لویت ب لی ست.
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
عنوان پروژه :ارزیابي ریسك هاي موجود در سازه هاي انتقال کشور و برآورد میزان تغییرات مورد انتظار ریسك از
طریق پیادهسازي سیستم پایش سالمت سازه
کدرفرمد :معد نت ف د ری – پژ هشگد نير

نوع پر ژ  :ر هبردی

معد نت مربوط  :معد نت ف د ری
همکدر ن پر ژ  :محمل ی جعفری ،آرش یگدن فالح ،آرمدن

ملیر پر ژ  :ی صذر ذکد ی

دال یز ،مير محمودی؛ محملصددق یوبی ر د
درصل پيشرفت پر ژ د آذر %100 :99

مجری پر ژ  :محمل ی جعفری صح سر یی
ملیر حل مجری :يرضد ره ورد

دریخ پدیدن پر ژ 99/09/15 :

دریخ شر ع پر ژ 98/09/01 :
هل ف نتدیج ب دستآمل ید محتمل ز پر ژ :

هلف ص ی ز نجدم ین پر ژ  ،خمين برآ رد ریسکهدی موجود در سدز هدی نتقدل کشور ندشی ز نو ع مخدطر ت هلیلک ل آنهد
میبدشل .در د م پس ز رزیدبی ریسکهدی موجود ،یثير ستقر ر پيدد سدزی سيستم پدیش سالمت سدز بر کدهش آنهد بد ستفدد ز
ر شهدی فوق لذکر

مفر ضدت م طقی رزیدبی گردیل

ریسک هدی موجود در د حوز نتقدل ،مطدلع شل
در صميمسدزی

نتخدب ستر ژیهدی کدهش ریسک

دثير پيدد سدزی سيستم پدیش سالمت سدز ب ر یکردهدی مخت ف بر

ریسک آن بد وج ب هزی هدی وسع

جر  ،مورد بررسی قر ر می گيرد د

فز یش یم ی در سدز هدی شبک نتقدل مورد ستفدد قر ر گيرد.

هم مو رد نتدیجی ک در ین پر ژ بررسی حدصل می شود شدمل مو رد ذیل ست.
 )1بررسی دبيدت ف ی موضوع گردآ ری سو بق موضو ی رزیدبی ریسک سدز هد
در ین بخش ،سو بق گذشت
سدز هد
)2

مست ل ت موجود ( م ز کتدب ،گز رش ،ستدنل رد مقدالت در زمي

رزیدبی ریسک بد نگد یژ ب

جهيز ت ص عت برق پدیش سالمت جمعآ ری بررسی میشود.

ش دسدیی معرفی ر شهدی رزیدبی ریسک در سدز هد

در ین بخش پس ز خذ طال دت مورد نيدز ز شرکتهدی برق م طق ی  ،نو ع ر شهدی رزیدبی ریسک بد وج ب پدر مترهدی
سدسی موثر ،در حوز نتقدل بررسی گزی بر ر نتخدب می شود..
)3

رزیدبی

ح يل ریسکهدی موجود در سدز هدی نتقدل

در ین مرح  ،بد ستفدد ز طال دت کلهدی هي شل در مرح قبل ،ریسکهدی موجود در سدز هدی نتقدل  ،ب فکيک شرکتهدی
برق م طق ی رزیدبی میشود.
 )4بررسی یثير پيدد سدزی سيستم پدیش سالمت سدز بر ریسکهدی موجود
در ین مرح  ،دثير پيدد سدزی سيستم پدیش سالمت سدز ب ر یکردهدی مخت ف بر ریسک هدی موجود در حوز نتقدل ،مطدلع شل
ریسک آن بد وج ب هزی هدی وسع

جر  ،مورد بررسی قر ر می گيرد .بطوریک بد وج ب دست ب لی سدز هدی شبک نتقدل،

مودهدی خر بی مخدطر ت مؤثر بر آنهد

طال دت گرد ری شل  ،ح يل ریسک بد لحدظ دثير پدیش سالمت بر ی آن بد ستفدد ز

لگوریتم طر حی شل نجدم شل

ميز ن صرف قتصددی پيدد سدزی پدیش سالمت سدز  ،بد وج ب آثير آن بر ر ی ضعيت ریسک

هزی هدی مورد نتظدر آن ،برآ رد میگردد.
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پروژهها ،فعالیتها و محورهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق

عنوان پروژه :طراحي ،ساخت و آزمون بتن خود ترمیم شونده به منظور استفاده در مخازن صنعت برق
نوع پر ژ  :آزمون -یل

کدرفرمد :پژ هشگد نير
معد نت مربوط  :پژ هشی

ملیر پر ژ  :آز د گودرزی

همکدر ن پر ژ  :مدئل ذ کرصدلحی ،صددق خدنمحملی

مجری پر ژ  :ی صذر ذکد ی

درصل پيشرفت پر ژ %39 :

دریخ شر ع پر ژ 98/05/01 :

دریخ پدیدن پر ژ 1400/05/01 :

بتن یکی ز مصدلح پرکدربرد در سدز هدی مر بط بد ص عت برق در حوز ی وليل ،نتقدل

وزیع برق میبدشل .ز طرفی ،پدیل ری

د م سدز هدی بت ی ب سط ی ركهدیی ک در بتن یجدد میشود ،کدهش مییدبل .ز مهمترین مسدئ ی ک ز رت نير بد آن درگير
میبدشل ،می و ن ب ركخوردگی خریب در بتن سدز هدی بت ی بخش وليل ،نتقدل وزیع نير بالخص سدز مخدزن نير گد هدی
حر ر ی شدمل مخدزن زمي ی هو یی آب سوخت شدر کرد .ب م ظور کدهش هزی هدی عمير نگهل ری سدز هدی مخدزن نير گدهی
بخش وليل برق ،ستفدد ز بتن خود رميمشونل می و نل ب و ن گزی ی م دسب در نظر گرفت شود.
در ین پر ژ  ،کدر یی بتن خود رميمشونل بر ی ستفدد در مخدزن ص عت برق بد طی مر حل زیر مورد بررسی قر ر میگيرد:
 ش دسدیی معرفی نو ع بتنهدی خود رميمشونل گردآ ری دبيدت ف ی سو بق موضو ی بررسی ضعيت مخدزن بت ی




ص عت برق کشور
بررسی مکدن س جی وليل نو ع بتنهدی خود رميمشونل نتخدب م دسبترین سيستم بد وج ب شر یط ق يمی کشور
مکدنس جی ف ی بکدرگيری بتنهدی خود رميم شونل بد سدخت ،آزمون بررسی نمون هدی آزمدیشگدهی
مکدنس جی قتصددی ستفدد ز بتن خود رميمشونل پيش هددی ب م ظور بکدرگيری در سدز هدی مخدزن بخش وليل ص عت
برق
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

عنوان پروژه :امکان سنجي ساخت و توسعه مسکن اجتماعي با تاکید بر بهره وري انرژي
کدرفرمد :معد نت پژ هشی – پژ هشگد نير

نوع پر ژ  :آی ل پژ هی

معد نت مربوط  :معد نت پژ هشی
همکدر ن پر ژ  :آز د گودرزی ،رضد رمضدنی ،ی برزگر،

ملیر پر ژ  :مدئل ذ کرصدلحی

فهيم شدهپوری

مجری پر ژ  :ی صذر ذکد ی

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %65 :99

دریخ شر ع پر ژ 98/11/05 :

دریخ پدیدن پر ژ 1400/03/30 :

هل ف نتدیج ب دستآمل ید محتمل ز پر ژ :
م سکن جتمد ی ب نوع خد صی ز م سکن طالق می شود ک

سد سد و سط د لتهد بد هلف خدن د ر کردن گر هدی کم درآمل

صورت میگيرد .بد وج ب جربيدت مطدلعدت متعلد نجدم شل در ین زمي  ،ین نتيج حد صل شل ست ک برندم ریزی بر ی
طر حی

سدخت م سکن جتمد ی بدیل بد وج ب مدمی ج ب هدی ف ی ،زی ست محيطی ،قت صددی ،جتمد ی ،فره گی نيز دیلگد

کالن سيد ستگز ر ن ک شور نجدم شود .در ین ر ستد ،وج

دکيل بر م سدل بهر ری نرژی بر ی سدخت

و سع م سکن جتمد ی

بر ی قشدر کم درآمل موضو ی ست ک در سدلهدی خير مورد وج محققدن در کشورهدی پيشرفت جهدن قر ر گرفت ست نيدز ب
پژ هش در ین زمي

ر ئ لگوهدی م د سب در ک شورمدن نيز ب شلت ح سدس می شود .دليل ین مر آن ست ک ز یک م ظر،

وج ب کدهش مصددرف نرژی ز طریق ب کدرگيری ک يک هد ر ش هدی بهر ری نرژی در بخش سدددختمدن ز دیلگد کالن ب
مر ب هزی کم ری نسدددبت ب هزی هدی وليل ،نت قدل

وزیع نرژی خو هل د شدددت ک م جرب مز یدی مل ی در بخش هدی

قتصدددی ،جتمد ی زیسدت محيطی نيز میگردد .ز م ظر دیگر ،کدهش هزی هدی نرژی بر ی قشددر کم درآمل ،سدتطد ت آنهد ر
بر ی جدر ید خریل ین نوع م سکنهد بهبود میبخ شل .ب گون ی ک در دنيد ز م سکن جتمد ی بد مفهوم "خدن قدبل ستطد ت" ن
صدددرفد "خدن رز ن قيمت" عبير میگردد بل ن شدددک هزی هدی نرژی در طول زمدن سدددکونت ،فدکتور دثير گذ ری بر ی مکدن
ستمر ر سکونت ق شدر مخدطب ین طرح نيز و ندیی د لت بر ی دمين کمکهدی الزم در ین زمي خو هل بود .بد در نظر گرفتن
مو رد ذکر شل  ،هلف ز ین پر ژ  ،مکدن س جی سدخت

و سع م سکن جتمد ی بد دکيل بر م سدل بهر ری نرژی در ک شور

میبدشل .بر ی ین م ظور بتل ب بررسی نمون هدی جر شل ز مسکنهدی جتمد ی در سطح دنيد کشور ،لز مدت
موجود در ین حوز
معمدری هدی جر شل

ستدنل ردهدی

نيز مطدلعدت حقيقد ی ب ر ز پرد خت خو هل شدددل .در گدم بعلی پر ژ  ،مصددددلح ،ر یکردهد ،ک ولوژیهد
در د ست مطدلع ک ب م ظور بهبود م صرف نرژی در پر س وليل ،سدخت بهر برد ری ز سدختمدنهد

و سع یدفت مورد برر سی قر ر خو هل گرفت .در د م پر ژ نيز ج ب هدی ف ی ،قت صددی ،جتمد ی ،فره گی زی ست محيطی بر ی
وسع مسکنهدی جتمد ی بد دیلگد بهر ری نرژی مورد بررسی قر ر گرفت
مطدلع مز ید معدیب

سپس بد ش دسدیی مهم رین پدر مترهدی دثيرگذ ر ،ب

نتخدب م د سب رین گزی ه د بد وج ب شر یط ک شور پرد خت خو هل شل .سپس پي ش هددهدیی نيز بر ی

طرحهد پر ژ هدی آ ی در زمي سدخت مسکن جتمد ی بد دیلگد بهر ری نرژی ر ئ خو هل شل.
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عنوان پروژه :به کارگیري فناوري هاي نوین آزمایشگاهي براي ارزیابي عملکرد سازه هاي صنعت برق
نوع پر ژ  :آی ل پژ هی

کدرفرمد :پژ هشگد نير
معد نت مربوط  :معد نت پژ هشی

ملیر پر ژ  :آرش یگدن فالح

همکدر ن پر ژ  :خدنم دکتر مدئل ذ کر صدلحی ،آقدی مه لس
ی صذر ذکد ی ،خدنم مه لس پگد نددرپور شدد

مجری پر ژ  :مدئل ذ کرصدلحی

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %78 :99

دریخ شر ع پر ژ 98/09/10 :

دریخ پدیدن پر ژ 1400/03/10 :

عل د مر حل پدیدن یدفت  :مر حل س در حدل مدم
همو ر رزیدبی م کردی سدددز هدی صدد عت برق ب سددبب عيين قدب يت طمي دن آنهد در ين حدل بهي شددلن هزی هدی وليل،
نگهل ری

فز یش مر آنهد ز هميت بدالیی برخورد ر میبد شل .ر شهدی رزیدبی م کرد سدز هد بطور ک ی ب س د ست

صی

قسيم میگردد :ر شهدی لدی ،ر شهدی مبت ی بر آزمدیش ر شهدی رکيبی .بد ستفدد ز ین ر شهد ید رکيب آنهد می و ن
م کرد سدز هدی ص عت برق ر حت نو ع مخت ف لگوهدی بدرگذ ری آیين ندم ی ید بدرهدی نهدیی مورد بررسی قر ر د د .هر یک
ز ر شهدی رزیدبی رفتدر سدز هد د ر ی مز ید معدیبی ب شرح زیر میبدش ل ک بد وج ب نوع پر ژ

مکدندت در دسترس می و ن

نسبت ب نتخدب ر ش م دسب قل م نمود :ر شهدی لدی ،د ر ی بيشترین کدر یی بر ی رزیدبی رفتدر سدز هد بد صرف زمدن هزی
ن سبتد پدیين می بد شل؛ لی ب دليل سدد سدزیهدی ر ش هدی لدی ب سيدری ز شر یط مکدنيکی م صدلح

سدز در ملل سدزی ،ب

خ صوص ملل سدزی رفتدرهدی پيچيل سدز ی ،دیل نمی شود .ز طرفی آزمونهدی آزمدی شگدهی قع گر یدن رین ر ش بر ی ک سب
طمي دن ز نحو م کرد سدز هد خصوصد مصدلح سيستمهدی نوین سدز ی می بدشل ،لی مهمترین ضعف آزمونهدی آزمدیشگدهی،
هزی بدالی آن محل د بودن نجدم عل د آزمونهدیی ک می و ن نجدم د د می بدشدددل .در مقدبل ین د ر ش ،ر ش شدددبي سددددزی
هيبریل بد مکدن رزیدبی سدز در د ید چ ل بخش مجز سبب شل د در سدلهدی خير وج زیددی ر بخود ج ب ک ل .ر ش هيبریل
ک مکدن ستفدد مو زی ز مکدندت چ لین آزمدی شگد

نرم فز ر ر فر هم می آ رد ،ب صورت هيبریل آزمدی شگدهی–آزمدی شگدهی،

آزمدیشگدهی -لدی

لدی– لدی دست ب لی میگردد .هرچ ل ر شهدی هيبریلی مکدن س جش م کرد سدز ر بصورت دقيق ر

ز ر ش هدی لدی

رز ن ر ز ر شهدی آزمدیشددگدهی فر هم میآ رنل ،مد بسددت ب نوع آن زیرسدددختهدی سددخت فز ری نرم

فز ری لي خدصی ر میط بل ک نيدز ب دقت هزی بدالیی د رد .هلف ص ی ین پژ هش ب صورت زیر میبدشل:





ش دسدیی مطدلع دبيدت ف ی ،سو بق موضو ی در مورد ف د ریهدی نوین جهت رزیدبی م کرد سدز هد ،بخصوص سدز -
هدی ص عت برق ،ش دخت آزمدیشگد هد شرکتهدی فعدل در ین زمي
جمع آ ری طال دت در مورد ف د ریهدی مورد ستفدد در آزمدیشگد هدی مرجع سدز هدی ص عت برق دنيد
بررسی مکدن س جی ستفدد ز ین ف د ریهدی نوین در ص عت برق کشور
رزیدبی آزمدیشگد سدز هدی ص عت برق ر ك ز لحدظ پتدنسيلهدی موجود ر ئ ر یکردهدی پيش هددی در ر بدط بد فز یش
بهر ری ین آزمدیشگد
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399
عنوان پروژه :بازنگري سند راهبردي و نقشه راه پایش سالمت سازه هاي صنعت برق ،روش هاي پیش بیني بروز
اشکاالت و ارائه راه کارهاي کاهش آن ها
کدرفرمد :معد نت ف د ری – پژ هشگد نير

نوع پر ژ  :ر هبردی

معد نت مربوط  :معد نت ف د ری
همکدر ن پر ژ :

ملیر پر ژ  :محمل ی جعفری

يرضد ره ورد،

ی صذر ذکد ی ،مير

کبری گرکدنی

مجری پر ژ  :يرضد ره ورد

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %95 :99

دریخ شر ع پر ژ 98/02/01 :

دریخ پدیدن پر ژ 99/4/31 :

عل د مر حل پدیدن یدفت 6 :
در ر ستدی حقق مدموریت

هل ف پژ هشگد نير در خصوص ملیریت پژ هشهدی کدربردی در ص عت برق ،س ل

ر هبردی "پایش سالمت سازههاي صنعت برق روشهاي پیشبیني بروز اشکاالت و ارائهي راهکارهاي کاهش آنها"
در گر سدز هدی ص عت برق در سدل  1394ل ین گردیل .پس ز آغدز فرآی ل جر یی شلن س ل ز دی مد  1396طی
عدمل بد شرکتهدی مددر خصصی ص عت برق (در قدلب کميت ر هبری س ل
د نشگد هد  ،ذيير ت مل ی در طرحهد پر ژ هدی زیرمجمو
گرفت .بر ین سدس ،ضر رت بدزنگری ک ی در محتو

ک شگر ن می

ف ی (شرکتهد

س ل ز ج ب هدی مخت ف ف ی ،زمدن بودج آنهد صورت

قدلب س ل جود د رد .ذيير ت مورد نيدز در س ل بطور ک ی مر بط

بد و مل مخت فی ب شرح زیر میبدش ل:
یجدد ذيير ت محيطی ز م ظر قتصددی ملیریتی در سدختدر ص عت برق شدمل مسدئ ی ز قبيل:

.1


لز م ذيير در نحو یمين م دبع مدلی جر ی س ل نوسدندت قدبل وج قيمتهد در سدلهدی خير



جل شلن بخش وليل ز شرکت و نير



لز م نجدم فعدليتهدی قدبل وج (در حل پر ژ هدی مستقل جهت وجي ضر رت جر ی س ل بر ی شرکت-
هدی مددر خصصی


.2

ذيير در رکيب ضدی کميت ر هبری س ل
الم نيدزم لیهد



لویتهدی جلیل در ص عت برق مدن ل:

ضر رت پرد ختن ب رزیدبی ،بهسدزی ،نگهل ری

عمير ت سدز هدی ص عت برق در بر بر مخدطر ت مخت ف

نظير زلزل  ،فر نشست زمين  ...بصورت پر ژ هدی مستقل


.3

لز م نگرش محصول محور در عریف پر ژ هدی س ل
لویتب لی س دد پر ژ هدی آنهد وسط شرکتهدی مددر خصصی
جود مشکالت در فرآی ل جر ییسدزی نقش هدی ر شدمل مسدئ ی ز قبيل:



لز م بدزنگری در د ین شرح خلمدت پر ژ هدی س ل طبق نيدز ص عت نظر کميت ر هبری



مشکالت مربوط ب یمين م دبع مدلی جهت جر ی س ل
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بر ین سدس طبق دستور لعمل

ر ه مدی بالغی معد نت ف د ری در خصوص بدزنگری س دد وسع ف د ری ،مر حل

شش گدن ل ین س ل پدیش سالمت در ص عت برق ،بر سدس جربيدت حدصل ز عدمالت صورت گرفت بد شرکتهدی
مددر خصصی همچ ين نظر ت خبرگدن سدیر ذی فعدن بد لحدظ فصول مشترك بد سدیر س دد ب جهت جت دب ز نجدم
فعدليتهدی کر ری ،مورد بدزنگری سدسی شفدفسدزی قر ر خو هل گرفت .همچ ين مطدبق بد نيدزم لیهدی جلیل ص عت
برق در حوز سدز هد ،پر ژ هدی مت دسب بد آنهد نيز ب س ل ضدف خو هل گردیل.
عنوان پروژه :تدوین سند راهبردي شنا سایي مخاطرات محیطي زمین مرتبط با صنعت برق و پهنه بندي پارامترهاي
مشخصه آنها در سطح کشور
کدرفرمد :پژ هشگد نير
معد نت مربوط  :پژ هشی
همکدر ن پر ژ  :مير کبری گرکدنی ،محمل ی جعفری ،ی
صذر ذکد ی

نوع پر ژ  :آی ل نگدری
ملیر پر ژ  :يرضد ره ورد
مجری پر ژ  :مسعود حس ی مرز نی

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %85 :99

دریخ شر ع پر ژ 96/01/23 :

دریخ پدیدن پر ژ 99/12/15 :

هل ف نتدیج ب دست آمل ید محتمل ز پر ژ :



ش دسدیی ک ی نو ع مخدطر ت زمي ی موجود در کشور دست ب لی آنهد



بررسی سو بق موجود نيدزس جی در خصوص عيين پدر مترهدی مشخص مخدطر ت زمي ی در کشور په ب لی آنهد





 عيين ضعيت آسيب پذیری شبک برق در بر بر مخدطر ت زمي ی بصورت کيفی
 عيين قل مدت

سيدستهدی مورد نيدز

هي برندم

نقش ر بر ی ش دسدیی ،نل ز گيری

په ب لی پدر مترهدی مشخص

مخدطر ت زمي ی در کشور

عنوان پروژه :تدوین سند راهبردي ارزیابي و مقاوم سازي سازه ها و تجهیزات صنعت برق در برابر مخاطرات لرزه اي
نوع پر ژ  :آی ل نگدری

کدرفرمد :پژ هشگد نير
معد نت مربوط  :پژ هشی

ملیر پر ژ  :س مدن رضدز د

همکدر ن پر ژ  :محمل ی جعفری

مجری پر ژ  :يرضد ره ورد

درصل پيشرفت پر ژ د آذر %95 :99

دریخ شر ع پر ژ 96/06/01 :

دریخ پدیدن پر ژ 99/12/15 :

هل ف نتدیج ب دست آمل ید محتمل ز پر ژ :


عيينضر رت رزیدبی مقد مسدزیلرز یسدز هدیص عتبرق 



مرزب لیف ی ش دسدیی نو عسدز هد  جهيز تص عتبرق 



ل ین ر هبردهدی رزیدبی مقد م سدزی لرز ی سدز هدی ص عت برق
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

همکاری اعضای گروه سازههای صنعت برق در پروژههای جاری پژوهشگاه نیرو
اعضای

عنوان پروژه/طرح

گروه
يرضد
ره ورد

واحد مجری/کارفرما

ل ین د نش ف ی پيدد سدزی سدمدن جدمع رزیدبی،
پدیش سالمت مقد م سدزی سدز هدی نتقدل برق
رزیدبی ریسکهدی موجود در سدز هدی نتقدل کشور
برآ رد ميز ن ذيير ت مورد نتظدر ریسک ز طریق
پيدد سدزی سيستم پدیش سالمت سدز
ش دسدیی ر هکدرهد ف د ریهدی نوین ب م ظور فز یش

محمل ی
جعفری

کيفيت

مر مفيل پدی هدی شبک وزیع

بررسی ر یکردهدی طر حی

معد نت ف د ری
س ل پدیش سالمت سدز هدی
ص عت برق
گر سدز هدی ص عت برق

سمت در
پروژه
مجری س ل

همکدر

همکدر

ر ئ ضر یب رکيب بدر

نقش هدی په ب لی کدربردی ب م ظور بدرگذ ری سدز

گر سدز هدی ص عت برق

همکدر

هدی خطوط هو یی نتقدل
طر حی م يدت جر یی وربين بددی مشتمل بر مونتدژ،
ست ،حمل ،نصب ،ر نل زی ،بهر برد ری نظدرت بر

مرکز وربين بددی

جر ی آن
مدئل
ذ کرصدلحی

بررسی ف ی

قتصددی ثر ت فر نشست دشت هدی

طرح پدیش سالمت سدز هدی

م طق شتهدرد

صالح پلیل

ص عت برق/معد نت خصصی

ر مين برخطوط نتقدل
فر نشست

فالح

برآ رد ميز ن ذيير ت مورد نتظدر ریسک ز طریق
پيدد سدزی سيستم پدیش سالمت سدز

گرکدنی

ل ین د نش ف ی رزیدبی مر بدقيمدنل دکل هدی نتقدل

ص عت برق

همکدر

ص عت برق (بخش نتقدل

طرح

ج وگيری ز خسدر ت ندشی ز فر نشست زمين در سدز

س ل پدیش سالمت سدز هدی

نمدی ل ملیر

هدی خطوط پستهدی نتقدل فوق وزیع

ص عت برق (بخش نتقدل

طرح

جر ی یک نمون پدی وت

نظدرت بر مطدلعدت فر نشست دشت ر مين

شتهدرد

س مدن
رضدز د

ف د ری عمير ت نگهل ری در ص عت نتقدل نير "

ذکد ی

س ل پدیش سالمت سدز هدی

س ل پدیش سالمت سدز هدی

ل ین س ل ر هبردی نقش ر طرح کالن " وسع

ی صذر

ندظر

نمدی ل ملیر

نير  400 230کي و لت
مير کبری

فونل سيون

نتقدل-برق م طق ی هر ن

رزیدبی ریسکهدی موجود در سدز هدی نتقدل کشور
آرش یگدن

ملیر بخش

ل ین د نش ف ی پيدد سدزی سدمدن جدمع رزیدبی ،پدیش
سالمت مقد م سدزی سدز هدی نتقدل فوق وزیع

64

س ل پدیش سالمت سدز هدی
ص عت برق (بخش نتقدل

کدرش دس

معد نت خصصی نتقدل

ملیر پر ژ

معد نت ف د ری

همکدر

پروژهها ،فعالیتها و محورهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق

همکاری اساتید دانشگاهها با گروه پژوهشی سازههای صنعت برق در طرح بهتام (طرح های تفصیلی)
ردیف
1
2

3

4

دانشگاه

عنوان طرح

آخرین وضعیت

محقق

ص عتی ميرکبير

پدیش سالمت سدز در مخزن ذخير سوخت نير گد

دیيل نهدیی

دکتر رضد

ص عتی خو ج

ش د دسدددیی مشددخصدددت دی دميکی پدیش سددالمت

کرمی محملی

نصير للین طوسی

دکتر سعيلرضد

ص عتی خو ج

صبدغیزدی

نصير للین طوسی

دکتر فر مرز
خوش ودیدن

دکتر مر ضی
ملح خو ن

5

دکتر ی نورز د

6

دکتر هددی نظر پور

ص عتی صفهدن
شهيل بهشتی

دک هدی نتقدل نير

جهيز ت ص ی ص عت برق

دیيل نهدیی

آزمون مللهدی قدبل جر بر ی کدهش ثر ت ندمط وب
پلیل دخت بدد ) (Gallopingبر دکل هدی نتقدل

دیيل نهدیی

نير
برر سی بهي

سدزی برج هدی خ ک ک ل نير گد

هدی سيکل رکيبی
رزیدبی یم ی شمعهدی نرژی حت بدر جدنبی

دیيل نهدیی
دیيل نهدیی

طر حی،سدخت بررسی خصوصيدت مکدنيکی ،د م
ص عتی نوشير نی

خود رميمی کدمپوزیت سدديمدنی مه لسددی شددل

بدبل

حد ی ندنوسدددي يس در شدددر یط محيطی مخت ف بد

دیيل نهدیی

نگرش ب کدرگيری ز آن در سدز هدی ص عت برق
7
8

دکتر حميلرضد

ص عتی نوشير نی

وک ی

بدبل

دکتر سيل محسن
حدئری

ص عتی شریف

رزیدبی خر بی ندشدددی ز نفجدر آ ش سدددوزی در
سدز هدی نتقدل فوق وزیع شبک برق
په ب لی خطرپذیری نير گدههدی وليل برق در ستدن
مدزنلر ن بر ثر رخل د زمين لذزش

مکدن سد جی سدددخت نصددب،
9

دکتر مهلی حميلی

10

مرضي جعفری

دیيل نهدیی
دیيل نهدیی

ح يل طر حی

ص عتی نوشير نی

مير گر ستون مدیع-گدز ظيم شونل در سدز هدی

بدبل

وربين بددی ،د دکش نير گد هدی گدزی برج هدی

در نتظدر کميل
رسدل پيش هدد فصي ی

خ ک ک ل نير گد هدی حر ر ی

11
12

دکتر سيل مهلی
وک ی
دکتر يرضد
شدطرز د

فرش
ص عتی شدهر د
ص عتی شدهر د

پدیش ه لسی ذيير شکل سدز وربين بددی بر سدس
فيق نل ز گيریهدی ژئود يکی

بز ر دقيق

حت د ری

وسع یک ملل لدی بر ی ش دسدیی آسيب پدیش

لم حر ز لویت در

سالمت سدزههدی پوست ی در نير گدههدی حر ر ی

ص عت برق

د نش ف ی ح يل م کدنيکی
نير گدهی

حر ر ی سددددز هدی

لم حر ز لویت در
ص عت برق
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

همکاری اساتید دانشگاهها با گروه پژوهشی سازههای صنعت برق در طرح بهتام (طرح های مقدماتی)
ردیف

طرح هاي پذیرفته شده

محقق

دانشگاه

1

دکتر مجتبی
محصولی

ص عتی شریف

رزیدبی

ر قدی بهي

دبآ ری زیرسدخت برق

2

دکتر کبر ثقی

پژ هشگد زلزل ش دسی
مه لسی زلزل

و سع و بع شک لگی د سي سدت
وزیع

3

دکتر فشين
کالنتری

پژ هشگد زلزل ش دسی
مه لسی زلزل

وسع و بع شک لگی دسيسدت

4

دکتر مه دز بل ل
شمشيرسدز

6
1
2

طرح هاي با عدم احراز اولویت در صنعت برق

عنوان طرح

3
4
5
6
7
8
9

دکتر مسعود
نکویی
دکتر حدمل حدج
کدظم کدشدنی
دکتر حسين
رحدمی
دکتر بهر ز
سگریدن
دکتر سعيل صر می
فر شدنی
دکتر حميل هدشم
لحسي ی
دکتر بشير
موحلیدن طدر
دکتر محمل ی
گودرزی
دکتر محمود
حسي ی
دکتر حميل رضد
یسی

10

دکتر فرهدد به دم فر

11

دکتر آرمين
ظيمینژ د

12

دکتر پيدم سلی

آز د سالمی حل وم
حقيقدت

پردیس د نشکل هدی ف ی
د نشگد هر ن
ص عتی خو ج نصير للین
طوسی

ص عتی صفهدن
پژ هشگد زلزل ش دسی
مه لسی زلزل
پژ هشگد زلزل ش دسی
مه لسی زلزل
ص عتی ميرکبير
ص عتی صفهدن
آز د سالمی حل وم
حقيقدت
ص عتی صفهدن

* طرح مقلمد ی  12نفر دیگر ز سد يل محترم نيز رد مرح

جل سدزی لرز ی قدیم ک ترل لرز ی سدز هدی ص عت برق
مللهدی رزیدبی بهي سددددزی سدددرمدی گذ ری بر ی زیرسددددختهدی
مر نی ص عت برق

ص عتی شریف

ص عتی صفهدن

جهيز ت

ب ي نير گد هدی حر ر ی

پدیش سددالمت سدددز هدی نگهل رنل لول هد ،مخدزن سددوخت مخدزن
حت فشددددر ب صدددورت برخط بالدرنگ ب کمک سددد سدددورهدی
پيز لکتریک

ص عتی ميرکبير

ص عتی صفهدن

جهيز ت پ ستهدی نتقدل فوق

بهي سدزی همزمدن مقطع ه لس دکلهدی نتقدل نير
پدیش سددالمت در سدددز هدی صدد عت برق ،ر ش هدی پيش بي ی بر ز
شکالت ر ئ ر کدر هدی کدهش آن هد
صميم گيری مه ل سی بر ی به سدزی سدز هدی ص عت برق خطوط
جریدن
ثر ت بدرهدی د بی بر رفتدر خستگی يرهدی بتن آرم
ستفدد ز ر ش جز ء محل د طيفی در پدیش سالمت سدز هدی ص عت
برق؛ مطدلع موردی دکل هدی نتقدل نير
مطدلع آسيبپذیری لرز ی ش دسدیی دسيسدت جهيز ت آسيبپذیر
در بر بر زلزل در بخش نير گد هدی حر ر ی
مطدلع آسيبپذیری لرز ی ش دسدیی دسيسدت جهيز ت آسيبپذیر
در بر بر زلزل در بخش پستهدی نتقدل فوق وزیع
پدیش سالمت در سدز هدی ص عت برق ،ر شهدی پيش بي ی بر ز
شکدالت ر ئ ر هکدرهدی کدهش آنهد
آیين ندم جدمع طر حی لرز ی سدز هد

دسيسدت ص عت برق کشور

خمين آسيبهدی سدز ی دکلهدی ف زی نتقدل نير بر سدس ح يلهدی
پدسخهدی سدز ی ندشی ز نتشدر مو ج
ح يل ریسدددک سددددز هدی صددد عت برق خطوط جریدن رزیدبی
م کردی خطوط حيد ی

فصي ی شل ست ک در جل ل مربوط طال دت آن هد آ رد شل ست.
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پروژهها ،فعالیتها و محورهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق

محورهای تخصصی گروه پژوهشی سازههای صنعت برق و عملکرد آن ها

عنوان محور :ریسک و تاب آوری سازه ها
زیر محور تخصصی:







اهداف محور تخصصی:
موضوع مورد نظر در این محور ،اکتساب دانش فنی و توسعه مدلهای

شناسایی مخاطرات محیطی و پهنهبندی پارامترهای ریاضی ،ابزارهای محاسباتی و تعیین و گردآوری اطالعات مورد نیاز برای
مشخصه آنها در سطح کشور
ارزیابی کمّی ریسك و تابآوری سازههای صنعت برق در برابر انواع
ارزیابی پیآمدهای خرابی سازهها و سامانهها در شبكه مخاطرات محیطی است .ریسك و تابآوری به عنوان جدیدترین
برق
شاخصهای مورد استفاده برای بیان عملكرد سازهها مطرح بوده و مناسبترین
توسعه مدلهای ارزیابی آسیبپذیری سامانهها و ابزار برای تصمیمسازیهای مدیریتی در ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری
سازههای موجود صنعت برق در برابر مخاطرات محیطی سازهها و سیستمها میباشند .رویكرد کلی در این محور بصورت تعریف
ارزیابی ریسك مخاطرات محیطی در شبكه برق کشور

فعالیتهای تحقیقاتی در حوزههای شناسایی مخاطرات محیطی و توسعه

ارزیابی تابآوری سازههای صنعت برق در برابر مدلهای احتماالتی برای بیان وقوع و شدت آنها ،توسعه مدلهای احتماالتی
مخاطرات محیطی
برای ارزیابی قابلیت اطمینان و ریسك سازههای صنعت برق با نگرش سیستمی
و توسعه مدلهای ارزیابی تابآوری در سازههای صنعت برق میباشد.

محور تخصصی ریسک و تاب آوری سازه ها ()I101
ردیف

فهرست مأموریتها

1

مطالعات آینده

نوع برونداد یا مستند

اقدامات مربوطه

گزارش مرحلهای پروژه مطالعات آینده

پروژه مطالعات آینده

گزارش مرحلهای پروژه تدوین یا بازنگری اسناد
راهبردی
گزارش پایانی پروژه تدوین یا بازنگری اسناد
تدوین یا بازنگری اسناد راهبردی توسعه و اکتساب فناوری

راهبردی
خالصه مدیریتی فارسی از گزارش پایانی
تدوین یا بازنگری اسناد راهبردی
خالصه مدیریتی انگلیسی از گزارش پایانی
تدوین یا بازنگری اسناد راهبردی
فرم پروپزال راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها/

جریانسازی و
2

حمایت از ایدههای

راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها /رسالههای دانشجویی

پژوهشی

3

دانش و نشر علم

مستندات برگزاری سمینار /وبینار

برگزاری رویدادهای مرتبط با محور (همایش ،پانلهای تخصصی،
مدرسه تخصصی)
انتشار مقاله در مجالت

توسعه منابع انسانی شرکت در دورهها /کارگاههای آموزشی مورد نیاز در زمینههای
4

گزارش پیشرفت راهنمایی یا مشاوره
پایاننامهها /رسالههای دانشجویی

برگزاری سمینار /وبینار علمی و تخصصی
مدیریت و تبادل

رسالههای دانشجویی

و ایجاد و توسعه

تخصصی

شبکه متخصصان

داوری یا نظارت پروژهها /طرحها /مقاالت
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تعداد
2
2
1
1
1
1
1
1

مستندات برگزاری رویدادها

1

مقاله مجله علمی -پژوهشی

1

مقاله مجله ISI

1

گواهی برگزاری دوره /کارگاه آموزشی

1

گواهی داوری

6

برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

مصالح و تجهیزات نوین و هوشمند در سازه ها
زیر محور تخصصی:


بکدرگيری مصدلح
برق



اهداف محور تخصصی:
جهيز ت نوین در سدز هدی ص عت

مصدلح

وسع بز رهدی مر بط بد آن
ز

بهبود م کرد سدز هدی ص عت برق بد ستفدد



جهيز ت نوین در سدز هد

ز ف د ریهد

مو د نوین ز جم

جهيز ت ص عت برق میبدشل .بد ستفدد
نو ع کدمپوزیتهد ،مصدلح هوشم ل

بهبود م کرد سدز هدی بت ی

فوالدی ص عت برق بد

جهيز ت ص عت برق همچ ين فز یش یم ی ،قدب يت طمي دن ،دبآ ری،
د م

بکدرگيری فز دنیهدی نوین
بهبود م کرد سدز هدی ص عت برق بد بکدرگيری

وسع

طول مر آنهد

کدهش ریسک ندشی ز مخدطر ت

هزی هدی مربوط ب عمير ،نگهل ری

بدزسدزی سدز

پدیيين آ ردن

جهيز

همچ ي ن

قدب يت شخيص ب موقع خر بی پدیش سالمت آنهد قل م کرد.

مصدلح هوشم ل

محور تخصصی مصالح و تجهیزات نوین و هوشمند در سازهها ()I102
ردیف

فهرست مأموریتها

1

مطالعات آینده

نوع برونداد یا مستند

اقدامات مربوطه

شرکت در دورههای آموزشی مطالعات آینده ،رصد علم و
علمسنجی

جریانسازی و
2

حمایت از ایدههای
پژوهشی

گزارش پایانی پروژه مطالعات آینده
گواهی شرکت در دورههای مطالعات آینده

1

گواهی شرکت در دورههای رصد علم و
علمسنجی

1

پروژه آزمون ایده

فرم تایید قرارداد پروژه آزمون ایده

1

طرح بهتام (مقدماتی و برنامهی تفصیلی)

قرارداد منعقد شده طرح بهتام (مقدماتی)

1

راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها /رسالههای دانشجویی

فرم پروپزال راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها/
رسالههای دانشجویی

1
1

مدیریت و تبادل

مدیریت و مشارکت در انتشار مجالت علمی -تخصصی و چاپ

گواهی مدیریت /مشارکت در انتشار  /گواهی

دانش و نشر علم

شمارگان در قالب ماهنامه یا فصلنامه

مدیر مسئولی

انتشار مقاله در مجالت

مقاله همایش بینالمللی

1

نسخه الکترونیکی برونداد تخصصی

3

انتشار برونداد تخصصی
شرکت در دورهها /کارگاههای آموزشی مورد نیاز در زمینههای
توسعه منابع انسانی تخصصی
4

تعداد
1

فعالیتهای اجرایی در دبیرخانههای علمی انجمنها و همایشها گواهی فعالیت اجرایی
3

بد

بکدرگيری ز ندنو ک ولوژی می و ن در جهت بهبود م کرد شر یط سدز هد

ندنو ک ولوژی


ر یکرد ین محور خصصی ،کتسدب د نش ف ی

وسع بکدرگيری مو د،

و ایجاد و توسعه

عضویت /فعالیت در انجمنهای علمی ،شوراها ،کمیتهها و

شبکه متخصصان کارگروههای تخصصی
داوری یا نظارت پروژهها /طرحها /مقاالت
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گواهی برگزاری دوره /کارگاه آموزشی

3

2

گواهی عضویت

1

گواهی داوری

3

پروژهها ،فعالیتها و محورهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق

عنوان محور :طراحی فونداسیونهای نوین سازهها
زیر محور تخصصی:
یكی از محورهای تخصصی گروه پژوهشی سازه های صنعت برق ،محور « طراحی فونداسیونهای اهداف محور تخصصی:
نوین سازهها » است .این محور تخصصی خود به زیر محورهای زیر تقسیم میشود:

این محور به طور کلی در دو راستای
کلی بهبود وضععععیت پی سعععازه های



توسعه و ارائه راهكارها و روشهای کاهش ریسك مخاطرات ژئوتكنیكی در شبكه برق کشور



تدوین و بازبینی استانداردهای طراحی فونداسیون سازههای صنعت برق بر مبنای قابلیت اطمینان انرژی های سعععطحی زمین گر مایی



توسعه روشها و ابزارهای نوین در طراحی و بهینهسازی فونداسیون سازههای صنعت برق بر تعریف شععععده اسععععت و با تو جه به
اهم یت باالی موارد ذکر شعععده ،این
مبنای قابلیت اطمینان و ریسك



بكارگیری فونداسیونهای نوین در سازههای صنعت برق



ارزیابی و طراحی فونداسیونهای سازههای صنعت برق با هدف کاهش اثرات منفی گرفته است.

مختلف صععنعت برق و نیز اسععتفاده از

موضعععوع به عنوان یكی از محورهای

تخصععصععی این گروه پژوهشععی قرار

زیستمحیطی و رویكرد انرژیهای پاک

محور تخصصی طراحی فونداسیون های نوین()I103
ردیف

فهرست مأموریتها

1

مطالعات آینده

نوع برونداد یا مستند

اقدامات مربوطه
شرکت در دورههای آموزشی مطالعات آینده ،رصد علم و
علمسنجی

صورتجلسه برگزاری پنل تخصصی با خبرگان
قرارداد منعقد شده پروژههای برونسپاری در

برونسپاری پروژهها

محور

جریانسازی و

قرارداد منعقد شده طرح بهتام (پیشنهاد

حمایت از ایدههای طرح بهتام (مقدماتی و برنامهی تفصیلی)

تفصیلی)

پژوهشی
راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها /رسالههای دانشجویی

3

مدیریت و تبادل
دانش و نشر علم

فرم پروپزال راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها/
رسالههای دانشجویی

برگزاری سمینار /وبینار علمی و تخصصی

مستندات برگزاری سمینار /وبینار

مدیریت و مشارکت در انتشار مجالت علمی -تخصصی و چاپ

گواهی مدیریت /مشارکت در انتشار  /گواهی

شمارگان در قالب ماهنامه یا فصلنامه

مدیر مسئولی

انتشار مقاله در مجالت

1
1
1
1
2
9
1
1

مقاله همایش بینالمللی

1

مقاله مجله ISI

7

نسخه الکترونیکی کتاب (اعم از تألیف ،ترجمه

انتشار کتاب

و گردآوری)

2

انتشار برونداد تخصصی

نسخه الکترونیکی برونداد تخصصی

1

شرکت در دورهها /کارگاههای آموزشی در زمینههای تخصصی

گواهی برگزاری دوره /کارگاه آموزشی

1

تصویر صورتجلسات

1

برگزاری نشستهای تخصصی با اعضای شبکه متخصصان
4

گواهی شرکت در دورههای رصد علم و
علمسنجی

برگزاری پنل تخصصی با خبرگان

2

گواهی شرکت در دورههای مطالعات آینده

تعداد

توسعه منابع انسانی انعقاد تفاهمنامههای همکاری با دانشگاههاو انجمنهای علمی-
تخصصی و هستههای علمی در دانشگاهها
و ایجاد و توسعه
عضویت /فعالیت در انجمنهای علمی ،شوراها ،کمیتهها و
شبکه متخصصان
کارگروههای تخصصی

فایل تفاهمنامه و تصویر مکاتبات مرتبط
گواهی عضویت

1
2

داوری یا نظارت پروژهها /طرحها /مقاالت

گواهی داوری

7

تقدیرنامههای برونسازمانی ،جوایز و افتخارات کسب شده

تصویر تقدیرنامه

1
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برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

طراحی بهینه سازهها
زیر محور تخصصی:


اهداف محور تخصصی:

توسعه و ارائه راهكارها و روشهای کاهش ریسك
یكی از موضوعات اساسی در سازه های صنعت برق ،طراحی بهینه ،عملكرد

مخاطرات محیطی در شبكه برق کشور


تدوین و بازبینی استانداردهای بارگذاری ،طراحی و ارتقا مناسعععب در برابر مخاطرات محیطی و اسعععتفاده از اجزا و فرم های نوین و
کاربردی در طرح آن ها می باشعععد به نحوی که عالوه بر کاهش هزی نه های
سازههای صنعت برق بر مبنای قابلیت اطمینان



توسعه روشها و ابزارهای نوین در طراحی و بهینه سازی سعععاخت و انطباق با محیط بهرهبرداری منجر به افزایش قابل یت اطمی نان و
سازههای صنعت برق بر مبنای قابلیت اطمینان و ریسك توسعععه فناوری های نوین گردد .در این محور عالوه بر اهداف فوق ،توسعععه



بكارگیری اجزاء ،ساختارها و فرمهای سازهای نوین در رو شهای کاهش ری سك مخاطرات محیطی بر روی سازه های صنعت برق،
بكارگیری ابزارهای نوین طراحی و تدوین و بازبینی استانداردهای سازههای
سازههای صنعت برق



ارزیابی و طراحی سازههای صنعت برق با هدف کاهش صنعت برق دنبال می شود.
اثرات منفی زیست محیطی و رویكرد انرژیهای پاک

محور تخصصی طراحی بهینه سازه ها ()I104
ردیف

فهرست مأموریتها

1

مطالعات آینده

نوع برونداد یا مستند

اقدامات مربوطه

پروژه مطالعات آینده
شرکت در دورههای آموزشی مطالعات آینده ،رصد علم و
علمسنجی
برگزاری پنل تخصصی با خبرگان

فرم تایید قرارداد پروژه مطالعات آینده

1

گزارش مرحلهای پروژه مطالعات آینده

3

گزارش پایانی پروژه مطالعات آینده

1

گواهی شرکت در دورههای مطالعات آینده

1

صورتجلسه برگزاری پنل تخصصی با خبرگان

1

گزارش مرحلهای پروژه تدوین یا بازنگری اسناد
تدوین یا بازنگری اسناد راهبردی توسعه و اکتساب فناوری

راهبردی
گزارش پایانی پروژه تدوین یا بازنگری اسناد
راهبردی

جریانسازی و
2

قرارداد منعقد شده طرح بهتام (پیشنهاد

طرح بهتام (مقدماتی و برنامهی تفصیلی)

تعداد

تفصیلی)

4
1
1

حمایت از ایدههای برگزاری رویدادهای فناورانه و کسب و کار و همکاری و
پژوهشی

پشتیبانی علمی شرکتهای دانشبنیان /حمایت از ایدههای

گزارش برگزاری رویدادها

2

استارتآپی /شتابدهندهها

3

مدیریت و تبادل
دانش و نشر علم

ارائه سخنرانی کلیدی در نشستها ،همایشها و مجامع علمی

گواهی سخنرانی کلیدی

1

انتشار برونداد تخصصی

نسخه الکترونیکی برونداد تخصصی

2

شرکت در دورهها /کارگاههای آموزشی مورد نیاز در زمینههای
تخصصی
عضویت /فعالیت در انجمنهای علمی ،شوراها ،کمیتهها و

کارگروههای تخصصی
توسعه منابع انسانی داوری یا نظارت پروژهها /طرحها /مقاالت
4

و ایجاد و توسعه

استفاده از اعضای شبکه متخصصان در داوری و نظارت پروژهها/

شبکه متخصصان طرحها /مقاالت
فعالیت در نرمافزار گفتگوی اجتماعی متخصصان
7

همکاریهای علمی
و بینالمللی

گواهی برگزاری دوره /کارگاه آموزشی
گواهی عضویت

1

گواهی داوری

3

فرم داروی /نظارت

3

گزارشی از مذاکرات در فرومهای نرمافزار
گفتگوی اجتماعی
فایل قرارداد /تفاهمنامه به همراه مکاتبات

انعقاد تفاهمنامه /قراردادهای بینالمللی

مرتبط یا ایمیلی
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2

3
1

پروژهها ،فعالیتها و محورهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق

تکنیکهای نوین ارزیابی و بهبود عملکرد سازهها
زیر محور تخصصی:


اهداف محور تخصصی:

توسعععععععه و بععه کععار گ یری روش هععای عععددی،
آزمایشعععگاهی و ابزارهای محاسعععباتی نوین برای در این محور با هدف کنترل ارتعاش سععازهها و افزایش قابلیت اطمینان سععازههای





بررسی عملكرد سازه های صنعت برق

صععنعت برق به توسعععه الگوریتمهای مختلف فعال و نیمه فعال کنترلی و ابزارهای

ایجاد و توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت نوین و هوشععمند کنترلی پرداخته میشععود .هم چنین ،توسعععه نرم افزارها و روش
افزاری برای به کارگیری سیستم شبیه سازی هیبرید

های آزمون پیشعععرف ته و نوین به منظور رسععع یدن به درک صعععحیحتر از رف تار

در صنعت برق

سیستمهای سازهای جدید و پیچیده صنعت برق ،تجهیزات متكی بر آنها و نیز

رویكرد های غیرف عال ،نی مه ف عال ،ف عال و هیبر ید رفتار مصعععالح نوین تحت انواع مختلف بارگذاری یكی از چالش های به روز
کنترل ارتعاش در سازه های صنعت برق



توسععععه ابزارهای نوین و هوشعععمند کنترل ارتعاش برای اطمینان از عملكرد صععحیح سععازه های صععنعت برق مخصععوصععا در شععرایط
بحرانی مانند زلزله ،سیل ،طوفان و  ...به آن پرداخته می شود .هم چنین دستیابی به

برای سازه های صنعت برق


تحقیقاتی می باشععد که در این محور به عنوان یكی از زیرسععاخت های اسععاسععی

طراحی سعععامانه های کنترلی فعال و نیمه فعال تاب دانش و توسعه سیستم های شبیه سازی هیبرید به منظور استفاده موازی از امكانات
آور در برابر خ طا ،عدم قطع یت و اغتشععععاش برای چندین آزمایشعععگاه و نرم افزار برای انجام تسعععت های مشعععترک با دیگر مراکز
تحقیقاتی در داخل و خارج از کشعععور ،از مرزهای دانش در روش های ارزیابی

سازه های صنعت برق


ارزیابی و بهبود عملكرد سعععازه ها از دیدگاه بهره عملكرد سازه ها است که مورد توجه خاص در این محور می باشد.
وری انرژی

محور تخصصی تکنیک های نوین ارزیابی و بهبود عملکرد سازه ها ()I105
ردیف

فهرست مأموریتها

1

مطالعات آینده

نوع برونداد یا مستند

اقدامات مربوطه
شرکت در دورههای آموزشی مطالعات آینده ،رصد علم و
علمسنجی

گواهی شرکت در دورههای مطالعات آینده
گواهی شرکت در دورههای رصد علم و
علمسنجی
قرارداد منعقد شده طرح بهتام (مقدماتی)

جریانسازی و
2

طرح بهتام (مقدماتی و برنامهی تفصیلی)

قرارداد منعقد شده طرح بهتام (پیشنهاد

حمایت از ایدههای
پژوهشی

تفصیلی)
راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها /رسالههای دانشجویی

فرم پروپزال راهنمایی یا مشاوره پایاننامهها/
رسالههای دانشجویی

فعالیتهای اجرایی در دبیرخانههای علمی انجمنها و همایشها گواهی فعالیت اجرایی
3

مدیریت و تبادل
دانش و نشر علم

ارائه سخنرانی کلیدی در نشستها ،همایشها و مجامع علمی

انتشار برونداد تخصصی
شرکت در دورهها /کارگاههای آموزشی مورد نیاز در زمینههای
توسعه منابع انسانی تخصصی
4

و ایجاد و توسعه

عضویت /فعالیت در انجمنهای علمی ،شوراها ،کمیتهها و

شبکه متخصصان کارگروههای تخصصی
داوری یا نظارت پروژهها /طرحها /مقاالت
5

توسعه خدمات
آزمایشگاهی

توسعهی آزمایشگاههای جدید ،آزمونها و خدمات آزمایشگاهی
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گواهی سخنرانی کلیدی

تعداد
2
2
3
1
1
1
1

مقاله مجله ISI

2

نسخه الکترونیکی برونداد تخصصی

2

گواهی برگزاری دوره /کارگاه آموزشی

1

گواهی عضویت

2

گواهی داوری

12

گزارش توجیهی

1

برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

تخمین و مدیریت عمر سازهها
زیر محور تخصصی:

اهداف محور تخصصی:
در حال حاضر تمامی تالشهای محققین و صنعتگران معطوف به روشها و
فناوریهای مرتبط با پایش و تشخیص عیوب ،ارزیابی عمر و وضعیت
عملكردی و در نهایت بررسی امكان افزایش عمر تجهیزات موجود ،شده
است .بطور خالصه افزایش عمر در صنعت برق بمفهوم تأمین قابلیت اطمینان
مورد نظر مشترکین و متصدیان امر با کمترین هزینه تعریف میشود در حالیكه
اطمینانی از کیفیت و قابلیت اطمینان تجهیزات تا کنون حاصل نشده است.



پایش سالمت سازههای صنعت برق



ارزیابی عمر باقیمانده سازههای صنعت برق



توسعه راهكارها و تدوین دستورالعملهای مدیریت جهت تاسیس ،تعمیرات و نگهداری شبكه برق ،لزوم ارزیابی و تخمین عمر
بحران در صنعت برق



بهرهبرداران برروی شرایط تضمین سطوح استاندارد و جریمههای عدم حصول
به آن،پیرشدگی مداوم تجهیزات و در نهایت کمبود منابع مالی بهرهبرداران
باقیمانده سازههای صنعت برق را نمایان میسازد.

توسعه روشها و ابزارهای نوین مدیریت تعمیرات و رویكرد دیگر این محور ،تعریف فعالیتهای تحقیقاتی در حوزههای مدیریت
نگهداری سازههای صنعت برق



اعمال سختگیری برروی رعایت سطوح استاندارد ،تأکید ناظران و

توسعه روشها و راهكارهای رفع یا کاهش آسیبهای
موجود در سازههای صنعت برق

عمر سازههای صنعت برق ،توسعه مدلهای احتماالتی برای ارزیابی قابلیت
اطمینان میباشد .آنالیز قابلیت اعتماد یكی از معتبرترین راه حلها برای
ارزیابی احتماالتی رفتار سازههای صنعت برق میباشد .در این روش،
مدلهای احتماالتی مناسبی به هر یك از متغیرهای موجود در مساله نسبت
داده میشود .با شناسائی عوامل تاثیر گذار بر عمر و تعیین مكانیزم تاثیرگذاری
بر عمر با توجه به اطالعات آماری و خرابیهای گذشته ،میزان عمر باقیمانده
با انجام بازرسی وضعیت کنونی و استفاده از مبانی قابلیت اعتماد مورد ارزیابی
قرار میگیرد که مبنای ارائه راهكارهای ارتقاء عملكرد قرار خواهد گرفت.
سطح اعتمادپذیری هدف و یا به عبارت دیگر مبانی و معیارهای ایمنی در هر
کشور از سوی دولت و با توجه به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی آن و با
توجه به مصالح کوتاه و بلند مدت کشور تعیین میگردد.
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جلسات و نشست هاي تخصصي

جلسات گروه پژوهشی سازههای صنعت برق در تابستان و پاییز 99

ردیف

تاریخ

موضوع جلسه

جلسه

ج سدد معد نت پژ هشددی در خصددوص مسدددئل

1

99/04/02

2

99/04/02

3

99/04/04

4

99/04/16

5

99/04/16

ملیر پر ژ هدی فر خو ن شل

6

99/04/25

ف د ری هدی نوین پدی هدی وزیع

7

99/05/01

8

99/05/05

9

99/05/11

10

99/05/13

11

95/05/15

12

99/05/25

آزمدیشگد سدز هدی نتقدل نير ی ر ك
ملیریت پر ژ نظدرت بر پر ژ فر نشددسددت برق

افراد حاضر /ارائهدهنده
آقدیدن حسدنيدن،
جدنع يز د  ،حس ی ،رضدیی سدمدن
ک لی ،ذکد ی ،یگدن فالح س وك
آقدیدن جدنع يز د  ،فرضع ی ز د

هر ن
پرسش دم کيفی پر ژ پدی هدی وزیع
ر ئ شرکت سدز پدیل ر/مح صوالت ک ترل حریق
ر عدش

ج س بد رید ست پژ ه شگد در خ صوص م سدئل
آزمدیشگد
بررسی موضو دت مربوط ب آزمدیشگد
ج سددد م جدزی م عد نت پژ هشدددی/محور هدی
خصصی
ج سددد بررسدددی گز رش نتدیج بدزدیل ز نير گد
بيستون
ج س در آموخت پر ژ مخدطر ت جوی
ج س معد نت پژ ه شی /بهدمدت ملیریت محورهد
بيدن پيش هل ت

ذکد ی
آقدیدن فرضع ی ز د

ذکد ی

آقدیدن جعفری ،ذکد ی نمدی لگدن
شرکت پدیل ر سدز
آقدیدن جدنع يز د  ،کبری ،ذکد ی،
رضدز د  ،یگدن

خدنم ذ کر صدلحی

آقدیدن دکتر مير لل  ،ذکد ی
جعفری

مکان
دفتر معد نت
پژ هشی
گر سدز
معد نت نتقدل
سدختمدن چمر ن
دفتر گر
آنالین

آقدیدن قدضی ز د  ،پيرمر د،
رضدیی سدمدن ک لی ،ذکد ی ،یگدن

دفتر ریدست

فالح  ،س وك ،فرهددی
آقدیدن جدنع يز د  ،یگدن

ذکد ی

ملیر ن گر پژ هشی
آقدیدن جعفری ،کبری ذکد ی
خدنم ذ کر صدلحی
آقدیدن جعفری ،ذکد ی ،خدنم
ميرز یی
ملیر ن گر پژ هشی

دفتر گر
آنالین
دفتر گر
آنالین
آنالین

برونداد تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال پنجم ،شماره  ،9پاییز 1399

ردیف

تاریخ

موضوع جلسه

جلسه

افراد حاضر /ارائهدهنده
آقدیدن قدضی ز د  ،جدنع يز د

13

99/05/25

بررسی مشکالت آزمدیشگد /

14

99/06/03

بررسی ل ین س دد مخدطر ت وسط شرکت ميل

15

99/06/16

16

99/07/20

17

99/07/23

ستقر ر سی چ پی در پست

18

99/08/03

خریل م ز مدت آزمدیشگد

19

99/08/05

آزمدیشگد

20

99/09/05

ج س بررسی د ری کتدب شمع نرژی

21

99/09/15

مو مدلی آزمدیشگد

22

99/09/15

بودج حقيقد ی محورهدی گر

ذکد ی
آقدیدن جدنع ی ز د  ،ذکد ی ،رضدز د
زمدنی

بررسدددی پر ژ پدیش ميز ن ذيير شدددکل زمين در
حریم خط نتقدل خرم آبدد

مکان
دفتر ریدست
گر سدز

آقدیدن مه لس خيدمی ،بددی،
و نير

ره ورد ،ذکد ی ،کبری ،خدنم
د مذدنيدن
آقدیدن ک بدسی ،جزی ی ،پورنقی،

ج سددد بررسدددی مسدددد ئل ف ی -ملیریتی پر ژ
فر نشست دشت هدی ر مين

کدظمی ،بيت لهی ،د نشور ،مهل ی،
ره ورد ،ذکد ی

شتهدرد

کبری خدنم

سدلن ج سدت
سدختمدن ف د ری

ذ کرصدلحی
آقدیدن دکتر قدضی ز د /آقدی زمزدی/
مه لس صفری ذکد ی
آقدیدن دکتر پيرمر د ذکد ی
آقدیدن دکتر حسدنيدن ذکد ی

بر ن د د

آقدیدن جعفری ،ذکد ی خدنم ذ کر
صدلحی
آقدیدن شمسی ذکد ی
آقدیدن دکتر حسدنيدن ذکد ی

آزمدیشگد
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دفتر ریدست
دفتر معد نت
وسع

م دیع

دفتر معد نت
پژ هشی
آنالین
دفتر مدلی
دفتر معد نت
پژ هشی

