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 مقدمه

اي و بنيادي در صنعت برق كه ازجمله نيازهاي اصلي اين صنعت             در راسـتاي انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، توسعه        
يع انرژي الكتريكي و افزايش رضايت ها در زنجيره توليد، انتقال و توز ارتقاء عملكرد آن، اقتصادي نمودن فعاليت    منظور   بـه 

انجام رسيد كه نتايج آنها در قالب  ريزي شد و به  برنامه١٣٨٢هاي پژوهشگاه نيرو در سال  باشد، فعاليت  مشـتركين برق مي   
 .اين كارنامه ارائه شده است

 :نمايد ، ذكر موارد زير مفيد مي١٣٨٢شده در سال  هاي انجام منظور ايجاد تصويري كلي از فعاليت به

 . مورد بوده است١٠٧، ١٣٨٢هاي دردست اقدام در سال  تعداد پروژه -١

 مورد بوده كه    ٥٧كار گرفته شده     يافته كه نتايج آنها در صنعت برق به        هـاي خاتمـه    ، تعـداد پـروژه    ١٣٨٢در سـال     -٢
 .باشد  مي١٣٨٢ درصد نسبت به سال ٤٥دهنده رشدي بالغ بر  نشان

ميليارد ريال  ١٢سـاخت محصـوالت توليدي پژوهشگاه نيرو بالغ بر          ، حجـم فـروش دانـش فنـي          ١٣٨٢در سـال     -٣
 .است بوده

 آزمايشگاه مرجع و تحقيقاتي در پژوهشگاه نيرو خدمات آزمايشگاهي به بخشهاي            ٢٠، افـزون بـر      ١٣٨٢در سـال     -٤
 .اند مختلف صنعت برق ارائه نموده

صورت تجاري تهيه شده است، در پايان     هافزارهاي كاربردي در صنعت برق كه توسط پژوهشگاه نيرو ب          تعـداد نـرم    -٥
 . عدد عبور كرد٢٤ از مرز ١٣٨٢سال 

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو در اين سال بوده است           مقاله كه حاصل از نتايج فعاليت      ١٠٨، تعداد   ١٣٨٢در سـال     -٦
 . داشته است١٣٨٢درصد نسبت به سال ١٢منتشر شد كه رشدي بيش از 

هاي برق، توليد نيرو،   پژوهشكده-شده در حوزه معاونت پژوهشي  هاي انجام مل فعاليتبخشـهاي مخـتلف اين كارنامه شا     
گرفته در  هاي انجام  فعاليت-انـتقال و توزيـع نيـرو، انرژي و محيط زيست، كنترل و مديريت شبكه و مركز شيمي و مواد                  

 نيرو در قالب فعال شدن خطوط توليد        هاي تحقيقاتي پژوهشگاه   هاي منجر به توليد صنعتي نمونه      امـور آموزشـي، فعالـيت     
باشد كه در ادامه به تفصيل  هاي تحقيقاتي مي آنهـا توسـط بخـش خصوصـي و فهرسـت مقـاالت حاصل از اجراي پروژه               

 .اند شده آورده

هاي پژوهشي سالهاي پيش پژوهشگاه نيرو به هر دو          در ايـنجا شـايان ذكر است كه اين كارنامه پژوهشي در كنار كارنامه             
 .باشد  قابل دسترسي ميir.ac.nri.www فارسي و انگليسي از طريق سايت پژوهشگاه به آدرس زبان
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 های پژوهشگاه اهداف و فعالیت

 اهداف
 .هاي مرتبط با وظايف وزارت نيرو كمك به حل مسائل و مشكالت و تنگناهاي كشور در زمينه -١-١

 .هاي پژوهشي ش عالي، مؤسسات پژوهشي و سازمانهاي اجرائي در زمينههمكاري با مراكز آموز -٢-١

 .هاي موجود در وزارت نيرو توسعه دانش و فناوري مرتبط با تخصص -٣-١

انتقال تجارب ساير كشورها در زمينه فناوري و دستيابي به دانش فني با هدف خودكفايي در ارتباط با وظايف و                     -٤-١
 .نيازهاي وزارت نيرو

هاي وسيع كامپيوتري    ب علمي و نتايج تحقيقات و استفاده از فناوري ارتباطات با ايجاد شبكه            انتشـار انـواع كـت      -٥-١
 .منظور دستيابي به آخرين اطالعات فني در جهان به

 ها فعالیت -1

نيرو در   اي با هدف دستيابي به دانش فني و موردنياز وزارت          انجام طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه       -١-٢
 .به اصل توسعه پايدار هداخل كشور باتوج

هاي مختلف علمي، تحقيقاتي و      هاي تحقيقاتي موردنظر در زمينه     بررسـي و شناسـايي نـيازهاي گوناگون برنامه         -٢-٢
 .نيرو ريزي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط و متناسب با نيازهاي وزارت گيري مطلوب از امكانات در جهت برنامه بهره

 .ي نتايج تحقيقاتهاي ضروري در جهت بكارگير انجام فعاليت -٣-٢

 .ها و طرحهاي تحقيقاتي مربوط فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با برنامه -٤-٢

 .بررسي و شناسايي و رفع نيازهاي تحقيقاتي موردنياز وزارت نيرو -٥-٢

ايجـاد ارتـباط فعـال و سـازنده بـا سـاير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج كشور از طريق                           -٦-٢
هاي تحقيقاتي مشترك جهت دستيابي هرچه       هـاي علمي، مبادله محقق و يا اجراي پروژه         يـي برگـزاري گردهما  

 .هاي پژوهشگاه هاي مرتبط با اهداف و سياست آوري جديد در زمينه بيشتر به علوم و فن

ايجـاد ارتباط مطلوب با نيروهاي متخصص و مبتكر در مراكز علمي و پژوهشي كشور و فراهم نمودن امكانات                     -٧-٢
 .براي آنها در جهت ياري رساندن به اهداف پژوهشگاهالزم 

منظور توسعه علمي، اقتصادي و اجتماعي در جهت         هاي علمي به   گيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفت       بهره -٨-٢
 .هاي تحقيقاتي پژوهشگاه توسعه اهداف برنامه

ها، خطوط انتقال نيرو و      هها، پست مطالعـه و تحقيق در مورد ساخت و تامين نيازهاي بنيادي و فني انواع نيروگا               -٩-٢
 .ساير مسائل مرتبط با وزارت نيرو و كارخانجات وابسته به آن
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 پژوهشكده برق

 :عنوان پروژه

منظور ارزیابی  های حفاظتی شبکه در شرایط خطا به ساز عملکرد رله شبیه
 تنظیم هماهنگ آنها

 :خالصه پروژه

شده در   ، تهيه “منظور ارزيابي تنظيم هماهنگ آنها     شبيه ساز عملكرد رله ها در شرايط خطا به        ”نـرم افـزار كاربـردي       

، ابـزار بسـيار مناسبي براي بررسي هماهنگي حفاظتي در شبكه و براي بكارگيري در واحدهاي                 پژوهشـكده بـرق   

 .هاي برق و ساير واحدهاي ذيربط مي باشد حفاظت و رلياژ شركت

زياد، عملكرد سه دسته رله جريان   براي شبكه و رله هاي موجود آن،         شده با مدلسازي هاي انجام   ايـن نـرم افزار،      در  

عملكرد و   و يا عدم  (ديسـتانس در شـبكه از ابـتداي شـروع خطـا در سيسـتم تـا پاك شدن آن                     اتصـال زمـين و      

 .مورد شبيه سازي قرار مي گيرد) ماندن خطا باقي

همراه نوع و امپدانس     در ايـن نـرم افـزار كاربـر مي تواند سناريوي اعمال خطا در شبكه شامل محل اعمال خطا به                    

م بروز خطا، تركيب رله هاي موردنظر جهت ارزيابي هماهنگي و عملكرد            خطـا، شكل شبكه و نحوه مانور در هنگا        

پس از آن شبيه سازي آغاز و نتيجه        . عملكرد كليد درصورت دريافت فرمان قطع را تعيين نمايد         درسـت و يـا عـدم      

ه دو  اين نتايج ب  . سـازي در هر مرحله شامل عملكرد رله ها و يا كليدهاي شبكه نمايش داده مي شود                 زمانـي شـبيه   

 نمايش گرافيكي نتايج و بهره گيري از رنگ براي نشان دادن     .شـكل نـتايج متنـي و گرافيكي قابل دسترسي است          

منظور تحليل سريع نتايج     حـاالت مختلف رله و كليد وابسته به آن، ديد بسيار مناسبي را براي مهندس حفاظت به                

 .ايجاد مي كند

 

 همایون برهمندپور :پروژهان نام مدیر ات سيستممطالع : مجریهاینام گروه

 PSYPN03: کد پروژه  پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

 حميد دانايي، جعفر عباسي :نام همکاران



 

 ٣

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

 :چکیده نتایج پروژه

ياني به مهندس حفاظت در زمينه بررسي وضعيت هماهنگي تجهيزات حفاظتي           كاربـردي حاضر كمك شا     
 :كار برده شود اين نرم افزار مي تواند در دو شاخه كلي زير به. در شبكه خواهد نمود

 به تنظيمات موجود تجهيزات حفاظتي  بررسي وضعيت فعلي شبكه باتوجه-

و ) تغييرات بارگذاري و يا شكل شبكه     (شبكه   بررسـي طـرحهاي توسـعه آتي و يا تغييرات ايجادشده در              -
 ازنظر هماهنگي حفاظتي تجهيزات و تغييرات موردنياز احتمالي در تنظيمات آنها

همچنين از آنجا كه اين نرم افزار بر پايه نرم افزار سبا توسعه يافته و از واسط كاربري نرم افزار سبا براي آن                        
 .و ساده خواهد بوداستفاده شده است، بكارگيري آن بسيار سهل 

 :ندات پروژهتمس

ها در شرايط خطا     ساز عملكرد رله   افزار شبيه  راهنماي استفاده از نرم   ”گروه پژوهشي مطالعات سيستم؛ گزارش       -
 .١٣٨٢؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ “منظور ارزيابي تنظيم هماهنگ آنها به

 



 

 ٤

 گاه نيروپژوهش

 پژوهشكده برق

 :عنوان پروژه

ینی قابلیت اطمینان شبکه انتقال و ب افزار کاربردی ارزیابی و پیش تهیه نرم
 توزیع فوق

 :خالصه پروژه

در پژوهشكده برق    كه   “ اطمينان شبكه هاي انتقال و فوق توزيع       رزيابـي و پيش بيني قابليت     ا”نـرم افـزار كاربـردي       
هـاي بـرق ارائه شده است، ابزار بسيار مناسبي براي سنجش قابليت اطمينان اين شبكه ها و                   تهـيه و بـه شـركت      

بانك در بخش ارزيابي اين نرم افزار كه مجهز به     . بررسـي طـرحهاي توسـعه از ديـدگاه قابلـيت اطمينان مي باشد             
مي باشد اين امكان فراهم گرديده كه        Accessدر محيط   هـم    آنهـا و خطـوط       اتـي ثـبت حـوادث پسـت       اطالع

انواع گزارشهاي نوشتاري و تصويري نيز       ، شاخصهاي قابليت اطمينان عناصر و تجهيزات شبكه       بر محاسبه  عـالوه 
ـ      يع را از ديدگاه قابليت     كمك آنها مي توان وضعيت گذشته شبكه انتقال و فوق توز           كـه به   نحـوي  هتهـيه گـرديده ب

ها و خطوطي كه بيشترين خاموشي       اطميـنان ارزيابـي كرده و علل و عوامل اصلي ايجاد حوادث و همچنين پست              
 .را در شبكه ايجاد نموده اند مشخص نمود

 حمید دانایی :پروژهان نام مدیر مطالعات سيستم : مجریهاینام گروه

 PSYPN05: کد پروژه  پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

 داود جاللي، نيكي مسلمي، جعفر عباسي :نام همکاران

 



 

 ٥

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

 نتايج محاسبات بخش ارزيابي و همچنين     به   محاسبات قابليت اطمينان شبكه باتوجه     ، پيش بيني نرم افزار    در بخش 
براساس نتايج حاصل كه عبارت از شاخصهاي قابليت . توپولـوژي شـبكه و گـره هـاي تولـيد و بار انجام مي پذيرد             

نشده  و همچنين شاخصهاي قابليت اطمينان كل شبكه ازجمله انرژي توزيع         ) گره هاي خروجي  (اطميـنان نقاط بار     
و يا طرحهاي توسعه شبكه را ازنظر مـي باشـد، مي توان نقاط ضعف شبكه را مشخص نموده و طرحهاي اصالحي                
 .شاخصهاي قابليت اطمينان با يكديگر مقايسه و طرح برتر را مشخص نمود

متوسط بازگشت به ”بخـش ديگـر ايـن محاسـبات، آناليـز حساسيت شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه به پارامتر                 
ليت اطمينان شبكه را تشخيص داده      توان عناصر مهم و تاثيرگذار در قاب       بدين شكل مي  . باشد مي“ سرويس عناصر 

 .و با بهبود طراحي و يا بهره برداري شبكه، نسبت به افزايش قابليت اطمينان شبكه اقدام نمود

 و باالتر قابل اجرا بوده و كليه   Windows98الزم بـه ذكـر اسـت كـه نسـخ ايـن نـرم افزار تحت سيستم عامل                    

 .ه در آن منطبق بر استانداردهاي جهاني مي باشدشد كار گرفته تعاريف، شاخصها و الگوريتم هاي به

 :چکیده نتایج پروژه

تهـيه نـرم افـزار بـراي تعيـين شاخصهاي قابليت اطمينان در شبكه انتقال و فوق توزيع و ارائه گزارشهاي                        
 .متنوع و كاربردي جهت بررسي وضعيت فعلي شبكه

بليت اطمينان در طرحهاي توسعه آتي شبكه و        شاخص هاي قا  تعيين  و تهيه نرم افزار براي      الگوريتم  تدوين   
 .مقايسه طرحها از اين نظر

 



 

 ٦

 گاه نيروپژوهش

 پژوهشكده برق

تهـيه الگوريـتم و تـدوين نـرم افـزار بـراي آناليـز حساسـيت شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه به پارامتر                        
جهـت تعيـين عناصـر مهـم و تاثير گذار شبكه در شاخصهاي              “  عناصـر  بازگشـت بـه سـرويس     متوسـط   ”

 .اطمينان قابليت

 :ت پروژهنداتمس

ها جهت مطالعات قابليت  اصول كلي و ارائه روشها و الگوريتم”گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش         -
 .١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ “توزيع هاي انتقال و فوق اطمينان شبكه

نتقال و  هاي ا  آناليز حساسيت در مطالعات قابليت اطمينان شبكه      ”گـروه پژوهشـي مطالعـات سيستم؛ گزارش          -
 .١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ “توزيع فوق

هاي انتقال و    افزار قابليت اطمينان شبكه    راهنماي استفاده از نرم   ”گـروه پژوهشـي مطالعـات سيستم؛ گزارش          -
 .١٣٨٢؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ “توزيع فوق



 

 ٧

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

 :عنوان پروژه

تا توان یک مگاوات و تحقیق در زمینه طراحی ژنراتورهای سنکرون کوچک 
 ساخت یک نمونه آزمایشگاهی

 :خالصه پروژه

ـ  عنوان  راتورهاي سنكرون كوچك مولدهايي هستند كه براي توليد انرژي الكتريكي در مناطق دوردست و يا به               ژن
طور وسيع   به... مـنابع تولـيد انـرژي الكتريكـي اضطراري براي بارهاي حساسي مانند بيمارستانها،  خطوط نورد و                   

ت از ديدگاههاي جلوگيري خروج ارز از       شـوند و لـذا تدوين دانش فني طراحي و ساخت اين تجهيزا             اسـتفاده مـي   
كشـور بـراي خريد دانش فني طراحي و ساخت و انطباق ساختار آنها با شرايط جغرافيائي و بازار داخلي مواد اوليه                      

هاي سازنده   واسطه فقدان چنين دانشي،  برخي از شركت        باشـد و اين درحاليست كه به       حائـز اهمـيت فـراوان مـي       
نموده و امكان طراحـي    ) كه مصرف بيشتري دارند   (هاي تواني مشخصي      ساخت رنج  مـبادرت به خريد دانش فني     

هـاي ديگـر را ندارنـد و درصـورت نـياز ناچـار بـه سـعـي و خطـا بوده كه البته مستلـزم هزينـه هنگفـت                           رنــج 
 .گردد سازي مي نمونه

ــر  ، مكانيك و متالورژيهاي الكتريكي ماشين : مجریهاینام گروه ــام مدی ــروژهان ن ــي   :پ ــهراب امين س
 )گروه كاري متالورژي(پور لياسي  ، حسن كاظم)گروه كاري مكانيك(والشاني، مهدي آقااميني 

 PEMPT02: کد پروژه شركت توانير :نام کارفرما

 :نام همکاران

الهام ،  فراهاني بهار جاللي ،  جهرمي مسعود توسلي ،  محمدرضا بسمي ،  جهرمـي  مجـيد اسـمي   : گـروه كـاري بـرق     
، احمد گرجي خورتي،    مورچه سودابه سليماني ،  خسروشاهي غالمرضا سلطاني ،  علم يئبهروز رضا ،  خسروشاهلي

 )ناظر كارفرماداور و (گئورگ قره پتيان ، حسام ميرعابديني، سيدمهدي ميرباقري

 مسعودسلطاني،  محسن دريايي ،  فرهاد خسروي ،  محمد تابش ،  يوسف پوراسد ،    مسعود آسايش : گروه كاري مكانيك  
بابك زنديان  ،  )داور(مهدي بهزاد   ،  فراهاني  سيدمحمد صاحبكار ،  آرش شبسـتري  ،  محمـد شاهسـون   ،  حسـيني 

 )كارفرماداور و ناظر (گئورگ قره پتيان ، )داور(حسام طاهريان ،  )داور(

، )داور( علي باقرزاده    ،علي نظري ،  يلرشيخ علي اكبر فالح  ،  مريم شاهي ،   اعتمادي هللاعبدا: گـروه كـاري متالورژي    
 )داور و ناظر كارفرما(گئورگ قره پتيان ، )داور(بابك زنديان 

 هاي مكانيك و برق كارخانه شركت كارشناسان و كاركنان بخش: شركت توربوژنراتور



 

 ٨

 گاه نيروپژوهش

 پژوهشكده برق

به تنوع   ات تعريف شد و باتوجه    پـروژه مـزبور با هدف دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت اين دسته از تجهيز                

ها، با سازماندهي و تقسيم شرح خدمات در سه گروه كاري برق، مكانيك و               موضـوعي و حجـم گسـترده فعالـيت        

طور عمده حول محورهاي گردآوري منابع و مراجع، انتخاب و تهيه            فاز صفر به  . متالورژي و در سه فاز اجرا گرديد      

هاي  حي مفهومي بوده و استخراج دانش فني طراحي تفصيلي و تهيه الگوريتم           افزار اجزاء محدود مناسب و طرا      نرم

موردنـياز جهـت تعيـين مشخصات ابعادي و موادي بر مبناي مشخصات ورودي مانند ولتاژ، توان، ضريب توان و                    

بر  ههاي طراحي و تحليلي عالو سـرعت در فاز يك انجام شده است و درنهايت در فاز دوم در جهت تائيد الگوريتم         

 ولت،  ٤٠٠ كيلوولت آمپر، ولتاژ نامي      ٥٠روش اجـزاء محدود،  يك نمونه ژنراتور با مشخصات توان نامي              تائـيد بـه   

هاي ساخت،    دور بر دقيقه طراحي، تحليل و پس از تهيه نقشه          ١٥٠٠فاز و سرعت      پـس  ٨/٠ضـريب تـوان نامـي       

گرفته حاكي از     است كه آزمايشهاي صورت    توسـط شـركت توربوژنـراتور و با نظارت پژوهشگاه نيرو، ساخته شده            

 .باشد ها و روابط طراحي و تحليلي بوده و مؤيد دانش فني حاصله مي دقت مناسب الگوريتم

 

 



 

 ٩

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

 :چکیده نتایج پروژه

 .افزار  طراحي الكترومغناطيسي ژنراتورهاي سنكرون زير يك مگاوات تهيه نرم 

باري، اتصال   هاي اشباع بي   با قابليت تعيين منحني   افـزار تحلـيل رياضي طرح الكترومغناطيسي         تهـيه نـرم    
هاي زماني مدار باز     هـاي تلفات، بازده، پارامترهاي ديناميكي و منحني        شـكل و كمـيت     كـوتاه دائمـي، وي    

 .ناگهاني، اتصال كوتاه ناگهاني و گشتاور گذرا

هاي   تعيين منحني   قابليتباري با    استخراج الگوريتم مدلسازي و تحليل اجزاء محدود ژنراتور در شرايط بي           
باري، تحليل هارمونيكي و     چگالـي شـار در مسـيرهاي موردنظـر، تلفات هسته، شكل موج زماني ولتاژ بي               

 .باري منحني اشباع بي

هاي بحراني و ميزان انحراف مركز محور در         افزار طراحي و تحليل محور با قابليت تعيين سرعت         تهـيه نرم   
 .سرعت موردنظر

 .هاي طراحي و تحليل سيستم تهويه، ياتاقان، درپوش و بدنه تماستخراج الگوري 

 .بحراني وتحليل خستگي و تعيين نقاط) انسيس(استخراج الگوريتم مدلسازي محور درمحيط اجزاء محدود  

 .استخراج روند ساخت ساير اجزاء ژنراتور 

داخلي در ارتباط با    هـاي سازندگان     سـنجي تهـيه مـواد اولـيه در داخـل كشـور و ارزيابـي قابلـيت                  امكـان  
 .ژنراتورهاي سنكرون كوچك

 :ندات پروژهتمس

 .است  گزارشهاي مراحل متوالي پروژه كه توسط گروههاي كاري برق،  مكانيك و متالورژي نگارش يافته-الف

 : فاز صفر-١-الف

؛ PEMPT02/1: ؛ كد گزارش  “گردآوري منابع و مراجع   ”هـاي الكتريكـي؛ گزارش       گـروه پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٧٨ژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ پ

 



 

 ١٠

 گاه نيروپژوهش

 پژوهشكده برق

: ؛ كدگزارش “افزار تحليلي و انجام مطالعات مقدماتي      تهيه نرم ”هاي الكتريكي؛ گزارش     گروه پژوهشي ماشين   -
PEMPT02/2 ١٣٧٨؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

رق؛ ؛ پژوهشكده ب  PEMPT02/3: ؛ كد گزارش  “فاز صفر ”هـاي الكتريكي؛ گزارش      گـروه پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٧٨پژوهشگاه نيرو؛ 

 : فاز اول-٢-الف

بررسي ساختارهاي مختلف ژنراتور سنكرون كوچك تا توان        ”هاي الكتريكي؛ گزارش     گـروه پژوهشي ماشين    -
 .١٣٧٩؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/4: ؛ كدگزارش“مگاوات و انتخاب ساختار مناسب يك

: ؛ كـد گزارش   “ات آلـياژهاي معمـول ژنـراتور      صـ ل مشخ تهـيه جـدو   ”گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزارش          -
PEMPT02/5 ١٣٧٩؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

؛ “)بخش برق(تهيه ژنراتور و انجام فرآيند مهندسي معكوس ”هاي الكتريكي؛ گزارش   گـروه پژوهشي ماشين    -
 .١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/6/1: كد گزارش

؛ PEMPT02/6/2: ؛ كد گزارش“)بخش مكانيك(مهندسـي معكوس  ”مكانـيك؛ گـزارش   گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٠پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ 

؛ PEMPT02/6/3: ؛ كد گزارش  “)تالورژيبخش م (مهندسي معكوس   ”گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گزارش         -
 .١٣٨٠مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ 

تعيين الگوريتم طراحي مفهومي الكترومغناطيسي ژنراتورهاي      ”يكي؛ گزارش   هاي الكتر  گروه پژوهشي ماشين   -
 .١٣٧٨؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/7/1: ؛ كد گزارش“سنكرون كوچك

تعيين راكتانس ها و ثابت زماني هاي تندگذر و كندگذر براي           ”هاي الكتريكي؛ گزارش     گـروه پژوهشـي ماشين     -
 .١٣٧٩نيرو؛  برق؛ پژوهشگاه ؛ پژوهشكدهPEMPT02/7/2: ؛ كدگزارش“سنكرون  ژنراتورهايq و dدو محور 

انواع سيم بندي هاي متداول مورداستفاده در ژنراتورهاي ”هـاي الكتريكـي؛ گـزارش      گـروه پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/7/3: ؛ كد گزارش“سنكرون كوچك

؛ “الگوريتم انتخاب زغال، نگهدارنده زغال و اسليپ رينگ       ”ريكي؛ گزارش   هاي الكت  گـروه پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/7/4: كدگزارش

برنامه هاي تحليلي رياضي ژنراتورهاي سنكرون      راهنماي  ”هـاي الكتريكي؛ گزارش      گـروه پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٨٠ژوهشگاه نيرو؛ ؛ پژوهشكده برق؛ پPEMPT02/7/5: ؛ كد گزارش“كوچك

: ؛ كد گزارش  “تحليل بي باري ژنراتور به روش اجزاء محدود       ”هاي الكتريكي؛ گزارش     گـروه پژوهشـي ماشين     -
PEMPT02/7/6 ١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛. 



 

 ١١
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طراحي سيستم عايق بندي ژنراتور سنكرون كوچك با ولتاژ         ”هاي الكتريكي؛ گزارش     گـروه پژوهشـي ماشين     -
 .١٣٨٠برق؛ پژوهشگاه نيرو؛  ؛ پژوهشكدهPEMPT02/8: ؛ كدگزارش“ولت و سيم پيچي نامنظم٤٠٠خروجي 

ون زير  ر مكانيكي ژنراتور سنك   ءالگوريـتم طراحـي اجزا    ”هـاي الكتريكـي؛ گـزارش        گـروه پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/9/1: ؛ كد گزارش“گاواتم يك

ــي  - ــي مكان ــروه پژوهش ــزارش گ ــيل ديناتح”ك؛ گ ــي ل ــراتور ميك ــوعه ژن ــنكمجم ــزارش“ونرس ــد گ : ؛ ك
PEMPT02/9/2 ١٣٨٠؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

؛ PEMPT02/9/3: ؛ كد گزارش  “قطعات مكانيكي يكي  تالورژمليل  تح”گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گزارش         -
 .١٣٨٠مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ 

؛ “مگاوات الگوريـتم طراحي سيستم خنك كن ژنراتور سنكرون زير يك         ”؛ گـزارش    گـروه پژوهشـي مكانـيك      -
 .١٣٨٠؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/10/1: كدگزارش

: ؛ كــد گــزارش“ژنــراتور ســنكرونحلــيل حرارتــي سيســتم تهــويه ت”گــروه پژوهشــي مكانــيك؛ گــزارش  -
PEMPT02/10/2 ١٣٨٠نيرو؛ ؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه. 

؛ “ژنراتورالگوريتم كامل طراحي ”هاي الكتريكي، مكانيك و متالورژي؛ گزارش    گـروههاي پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٨٠برق، توليدنيرو و مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛  هاي ؛ پژوهشكدهPEMPT02/11/1: كدگزارش

مشخصات يك طراحي تفصيلي ”هاي الكتريكي، مكانيك و متالورژي؛ گزارش    گـروههاي پژوهشـي ماشـين      -
هاي برق، توليد نيرو     ؛ پژوهشكده PEMPT02/11/2: ؛ كد گزارش  “ژنـراتور نمونه آزمايشگاهي جهت ساخت     

 .١٣٨١و مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ 
: ؛ كــد گــزارش“فــاز يــك”هــاي الكتريكــي، مكانــيك و مــتالورژي؛ گــزارش  گــروههاي پژوهشــي ماشــين -

PEMPT02/12١٣٨٠ي برق، توليد نيرو و مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ ها ؛ پژوهشكده. 

 : فاز دوم-٣-الف

پيچي استاتور و روتور، اتصاالت اسليپ       هاي سيم  تهيه نقشه ”هاي الكتريكي؛ گزارش     گـروه پژوهشـي ماشين     -
 .١٣٨١؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/13/1: ؛ كد گزارش“رينگ، زغال و سيستم عايقي

: ؛ كــد گــزارش“هــاي ســاخت و مونــتاژ ژنــراتور آزمايشــگاهي نقشــه”وه پژوهشــي مكانــيك؛ گــزارش گــر -
PEMPT02/13/2 ١٣٨١؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

: ؛ كد گزارش  “طراحـي كامـل فـرآيند سـاخت ژنـراتور آزمايشـگاهي           ”گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزارش          -
PEMPT02/13/3١٣٨١اه نيرو؛ ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگ. 
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بررسي و تحقيق در مورد سازندگان و تعميركاران ژنراتور         ”گـروههاي پژوهشي متالورژي و مكانيك؛ گزارش         -
؛ مركـــز شــيمـي و مـــواد و پژوهشــكـده تولــيد نيــرو؛ PEMPT02/14/1: ؛ كـــد گـــزارش“و اجـــزاء آن

 .١٣٨١پژوهشگاه نيرو؛ 
ابـي و انتخاب سازندگان، برگزاري مناقصه و انعقاد         ارزي”هـاي الكتريكـي؛ گـزارش        گـروه پژوهشـي ماشـين      -

 .١٣٨١؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ PEMPT02/14/2: ؛ كد گزارش“قرارداد
ــزارش     - ــتالورژي؛ گ ــي م ــروه پژوهش ــگاهي   ”گ ــونه آزمايش ــراتور نم ــاخت ژن ــد س ــزارش “رون ــد گ : ؛ ك

PEMPT02/14/3,4 ١٣٨٢؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛. 
آزمايشهاي درحين ساخت و نهايي     ”هاي الكتريكي، مكانيك و متالورژي؛ گزارش        ژوهشي ماشين گروههاي پ  -

؛ پژوهشكده برق، پژوهشكده توليد نيرو و مركز        PEMPT02/15,14/4,5: ؛ كـد گزارش   “ژنـراتور سـنكرون   
 .١٣٨٠شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ 

: ؛ كد گزارش  “گزارش نهايي پروژه  ”گزارش  هاي الكتريكي، مكانيك و متالورژي؛       گروههاي پژوهشي ماشين   -
PEMPT02/15 ١٣٨٢؛ پژوهشكده برق، پژوهشكده توليد نيرو و مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

 .هاي تهيه شده در حين ساخت و مونتاژ اجزاء ژنراتور و انجام آزمايشهاي نهايي  فيلم-ب

 

 



 

 ١٣

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

 :عنوان پروژه

 نراتورهای اتصال کوتاهتحقیق در زمینه ساختمان و عملکرد ژ

 :خالصه پروژه

فه آنها توليد جريان زياد براي تست ادواتي مانند كليدها باشند كه وظي ژنـراتورهاي اتصـال كـوتاه مولدهايـي مـي        
گيرد و ازحيث    اين تست در جهت تائيد طرح و روند طراحي و ساخت صورت مي            . باشند مي) فشارضـعيف يا قوي   (

كليدهاي موردنظر بويژه از نوع قدرت، سازندگان       . شود درنظر گرفته مي   (TypeTest)بندي از مقوله نوعي      دسـته 
ازسوي ديگر . باشند شـته و لـذا آزمايشگاههاي فشارقوي دارنده ژنراتورهاي اتصال كوتاه، محدود مي  محـدودي دا  

گذاري جهت خريد و يا طراحي، ساخت و         سـاختمان و تجهيـزات جانبـي آنهـا پيچـيده بـوده و لذا هزينه سرمايه                
در كشور، فقدان ژنراتور    ) ولتاژ باال (رغم تعدد آزمايشگاههاي فشارقوي       علي بنابراينيابد، و    سازي افزايش مي   پياده

اتصـال كـوتاه در ايـن آزمايشـگاهها موجب وابستگي به آزمايشگاههاي خارجي را فراهم نموده و گاهي منجر به                    
به توسعه كمي سازندگان ادوات فشارقوي       لذا باتوجه . تضعيف نظارت بر كيفيت كليدهاي ساخت داخلي شده است        

نهـا الزم بـود مطالعاتي راجع به ساختار و نحوه عملكرد اين تجهيزات              و اهمـيت تضـمين كيفـيت محصـوالت آ         
گـرفت تـا درصـورت نـياز بـه خـريد و يـا طراحي و ساخت اقدامات الزم با اطمينان خاطر بيشتري                         صـورت مـي   

 .گيرد صورت

 سهراب اميني والشاني :نام مدیر پروژه هاي الكتريكي ماشين: نام گروه مجری

 PEMHV10: کد پروژه فشارقوي پژوهشي گروه-نيرو وتوزيع انتقال پژوهشكده :نام کارفرما

 فرهاد فالحي :نام همکاران
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ي آزمايش  هاي كاري موردنياز برا    در پـروژه مذكـور كـه بـا اين هدف تعريف و انجام گرديده است، در ابتدا رژيم                  

كلـيدها بر مبناي استاندارد و مراجع معتبر استخراج گرديده و در ادامه چند راهكار با هدف دسترسي به تجهيزاتي                    

كه قابليت ارائه رژيم مدنظر را داشته باشند، پيشنهاد شده و مورد نقد قرار گرفته است و بدنبال آن راهكار استفاده                     

صورت جنبشي و    واسطه امكان ذخيره مناسب انرژي به       تحـريك ضربه به    انـداز و   از ژنـراتور سـنكرون بهمـراه راه       

 بر  مشتملعنوان راهكار مناسب انتخاب و بر مبناي رژيم كاري خاص كه             حـداقل تاثيـرگذاري بر شبكه قدرت به       

گردد، مالحظات خاص ژنراتور بهمراه تجهيزات       هاي ژنراتور و بروز شرايط گذرا مي       اتصـال كـوتاه مكـرر ترمينال      

انداز ژنراتور، چرخ لنگر و سيستم كنترل و مانيتورينگ          جانبـي آن مانند سيستم تحريك ضربه، تغذيه تحريك، راه         

در . بندي براي دسترسي به اين رژيم كاري پيشنهاد شده است          مركـزي اسـتخراج و تعيـين گرديده و يك تركيب          

شده توسط شركت زيمنس،  صال كوتاه سفارشبندي و بررسي دقيقتر، عملكرد ژنراتور ات        بـراي تائـيد تركيب     انـتها 

سازي  سازي و شبيه   آمپـر بـا پـياده       كـيلوولت  ١٥٠٠ و   ٥٠ژنـراتور واحـد بخـار نيـروگاه نكـا و دو نمـونه ژنـراتور                 

 .بندي مزبور در محيط سيمولينك مطلب مورد مشاهده و ارزيابي قرار گرفته است تركيب
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 :چکیده نتایج پروژه

اختمـان و عملكـرد ژنـراتـور اتصــال كـوتـاه نسـبـت به ژنراتـورهاي              اسـتخـراج مالحظـات خـاص سـ        
 .سنكـرون معمولي

اســتخـراج مالحظــات خــاص ســاختمـان و عملكــــرد سيســتـم تحــريـك ضــربه نســبت بـــه          
 .تحريـك معمولي هاي سيستـم

 كاري سازي ژنراتور اتصال كوتاه و دستيابي به رژيم        بـندي موردنـياز جهـت پياده       تعيـين و تبيـين تـركيب       
 .كاررفته براي آزمايش كليدها به

 .سازي عملكرد ژنراتور اتصال كوتاه در محيط سيمولينك مطلب افزار مدلسازي و شبيه تهيه نرم 

 :مستندات پروژه

ــراتورهاي اتصــال كــوتاه ”هــاي الكتريكــي؛ گــزارش  گــروه پژوهشــي ماشــين - ؛ “ســاختمان و عملكــرد ژن
 .١٣٨٢اه ؛ خرداد ميرو نبرق؛ پژوهشگاه پژوهشكده

سازي عملكرد ژنراتور اتصال كوتاه در       مدلسازي و شبيه  ”هـاي الكتريكـي؛ گـزارش        گـروه پژوهشـي ماشـين      -
 .١٣٨٢؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ تيرماه “محيط سيمولينك مطلب

آمپر   كيلوولت ٥٠ارائه رهنمودهاي كيفي براي تبديل ژنراتور       ”هاي الكتريكي؛ گزارش     گـروه پژوهشي ماشين    -
 پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛     ؛“آزمايشـگاهـي بـه ژنـراتـور اتصــال كـوتـاه و بـرآورد هـزينـه تقريبـي               

 .١٣٨٢مردادماه 
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 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

 :عنوان پروژه

 های الکتریکی اندازی آزمایشگاه ماشین راه

 :خالصه پروژه

اي ه هـاي الكتريكـي،  ايجـاد مكاني براي كمك به انجام و ارتقاء فعاليت               انـدازي آزمايشـگاه ماشـين      هـدف از راه   
درضمن تجهيز اين آزمايشگاه    . هاي الكتريكي بوده است    پژوهشي و مهندسي مرتبط با اهداف كاري گروه ماشين        

عنوان  هايي به  ها و محدوده   بر هدف ذكرشده بتوان در آينده نيز در زمينه         نحـوي انجـام شـده اسـت كـه عالوه           بـه 
 .آزمايشگاه استاندارد به فعاليت بپردازد

ل تنوعـي كه در موضوعات و روشهاي تحقيقاتي وجود دارد، امكان تجهيز آزمايشگاههاي           دلـي  از آنجايـي كـه بـه      
بنابراين الزم است طراحي و تجهيز اين       . شـده وجـود ندارد     تحقيقاتـي براسـاس مـدار آزمايشـهاي ازقـبل تعيـين           

اي  لب پروژهاين عمل براي آزمايشگاه مذكور در قا. آزمايشـگاهها براسـاس مالحظات و روش خاصي انجام پذيرد   
درطي اين پروژه   . پايان رسيد   انجام و به   ١٣٧٩در سال   “ هـاي الكتريكي   طراحـي آزمايشـگاه ماشـين     ”بـا عـنوان     

مشخصات اصلي آزمايشگاه، فهرست و روش انجام آزمايشهاي موردنظر و درنهايت فهرست و مشخصات عمومي               
 .حله اجرائي در دو فاز انجام پذيرفتشده مر به نتايج كسب باتوجه. تجهيزات موردنياز استخراج گرديد

 سازي محل آزمايشگاه  آماده-الف

 اندازي تجهيزات  سفارش، خريد، نصب و راه-ب

 مترمربع داراي فضاي كافي     ١٣٠هاي الكتريكي با مساحت حدود       شـايان ذكـر اسـت كه محل آزمايشگاه ماشين         
بيني  امكان دسترسي آسان به محل، پيش     . باشد شده در فاز اول و فازهاي توسعه مي        بيني هاي پيش  بـراي خواسته  

بيني فضاي مناسب براي عمليات كارگاهي و نگهداري تجهيزات از           و ايجـاد تأسيسـات مخـتلف در محل و پيش          
 .باشد هاي بارز محل مذكور مي ويژگي

 عماد شريفي قزويني :نام مدیر پروژه هاي الكتريكي ماشين: نام گروه مجری
 ٧٢٠٨ :کد پروژه يروپژوهشگاه ن :نام کارفرما

داود جاللـي، سهراب امينـي والشانـي، غالمرضا سلطانـي خسروشاهـي، سيدمهدي ميرباقـري،          : نـام همکاران  
 الزماني يار، مهدي صاحب محمود نجف



 

 ١٨

 گاه نيروپژوهش

 پژوهشكده برق

ه اخذ و   شده، مشخصات تجهيزات معتبرترين سازندگان لوازم و تجهيزات مربوط         بيني براي انتخاب تجهيزات پيش   
افزارهاي  ترين نرم  بر اين تجهيزات، آزمايشگاه به پيشرفته      عـالوه . مناسـبترين آنهـا انـتخاب و سـفارش داده شـد           

 .هاي الكتريكي مجهز گرديده است سازي ماشين مدلسازي و شبيه

ترين  آمده در فاز دوم تجهيز آزمايشگاه مذكور، مناسبترين مشخصات فني و پيشرفته            عمل ريـزي بـه    طـبق بـرنامه   
هاي دينامومتري موتورهاي الكتريكي فشارضعيف تهيه خواهد شد كه به اين صورت          تجهيـزات مـربوط بـه تست      

شده،  عـنوان آزمايشگاه مرجع براي تست موتورهاي الكتريكي در محدوده مقادير نامي اعالم             ايـن آزمايشـگاه بـه     
 .معرفي خواهد گرديد

 :چکیده نتایج پروژه

 ولت، ٤٠٠ تا ولتاژ    ACهاي سنكرون    هاي ماشين  ي عملكردي و تعيين مشخصه    امكـان انجـام آزمايشـها      
 . دور در دقيقه١٥٠٠ كيلوولت آمپر و سرعت ٥٠توان 

 ولت، توان   ٤٠٠ تا ولتاژ    ACهاي موتورهـاي    امكـان انجـام آزمايشهـاي عملكـردي و تعييـن مشخصـه         
 . دور در دقيقه١٥٠٠كيلووات و سرعت ٣٠

 :صورت زير  بهDCهاي  هاي ماشين اي عملكردي و تعيين مشخصهامكان انجام آزمايشه 

 آمپر  كيلوولت١٠ ولت و توان ١٠٠تا ولتاژ : DC براي موتورهاي -

 آمپر  كيلوولت٥٠ ولت و توان ٣٥٠تا ولتاژ : DC براي ژنراتورهاي -

 



 

 ١٩

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

هاي مكانيكي   هاي الكترومغناطيس، تنش   هاي الكتريكي براي تحليل    مدلسـازي اجزاء محدود انواع ماشين      
 .(3D)بعدي   يا سه(2D)صورت دوبعدي  و حرارتي در شرايط دائمي يا گذرا به

هاي  انواع ماشيـن ) مانند مدلهاي حرارتي  (بـرداري و مدلسـازي     امكـان بررسـي روشــهاي كنترلـي، بهره        
 .ذكرشده در باال

 .هاي الكتريكي فشارضعيف يابي ماشين عيب 

 .هاي فشارضعيف  و تعيين مشخصات ترانسامكان انجام آزمايشهاي عملكردي 

 .هاي خازني امكان انجام آزمايش عملكردي راكتورهاي سلفي و بانك 

 :مستندات پروژه

برق؛  ؛ پژوهشكده “هاي الكتريكي  طرح آزمايشگاه ماشين  ”هـاي الكتريكـي؛ گزارش       گـروه پژوهشـي ماشـين      -

 .١٣٧٩؛ يرو نپژوهشگاه



 

 ٢٠

 گاه نيروپژوهش

 پژوهشكده برق

 :عنوان پروژه

مدت با استفاده از شبکه عصبی و  بینی بار کوتاه  پیشافزار کاربردی تهیه نرم
 سیستم خبره فازی

 :خالصه پروژه

يي مراكز  آ بسزايي بر كار   تاثير ساعت تا چند روز آينده       از يك مدت ساعتي    كوتاهالكتريكي  بينـي بار     كيفـيت پـيش   
برقراري هماهنگي مكان  ا،بيني پيشاين مهمترين دليل براي . تولـيد، انـتقال، توزيع و كنترل توان الكتريكي دارد    

 با  هاي عصبي  شبكهشده طي اين پروژه،      تهيهافزار كاربردي    در نرم  .استبين توانايي توليد برق و تقاضاي مصرف        
بيني از ايام    درصورتي كه روز پيش   . شده حاصل گردد   بيني بينند تا بار پيش     مي آموزشهاي گذشته بار و دما       نمـونه 

بيني حاصل از شبكه عصبي را  تعطـيل خـاص تقـويم شمسي و قمري باشد سيستم خبره فازي فعال شده و پيش        
بيني بار يك ساعت تا يك هفته از شبكه سراسري ايران داراي نتايج قابل               ر براي پيش  افزا نرم. كـند  تصـحيح مـي   

 .باشد درصد مي٢قبولي با خطاي حدود 
اندازي بازار برق،    پيـرو ابـالغ دسـتورالعمل تعيـين نـرخ و شـرايط خـريد و فروش برق در شبكه برق كشور و راه                       

 براي برآورد و ارائه نياز مصرف كل شبكه         -شوند ميمنزله خريدار محسوب     كه به -اي   مـنطقه  هـاي بـرق    شـركت 
افزار مذكور   توانند با انجام اصالحاتي از نرم      صـورت ساعت به ساعت در روزهاي آتي مي         تحـت پوشـش خـود بـه       

 .استفاده نمايند

 NSTLF IIافزار  پنجره اصلی نرم

 نیا سعیده برقی :پروژهان نام مدیر برداري شبكه بهره : مجریهاینام گروه

 PONPN03: کد پروژه  پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

 مهر، حسن حبيبي، ناصر وفادار پويا انصاري :نام همکاران

 



 

 ٢١

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

 :چکیده نتایج پروژه

 .فاده از شبكه عصبي و سيستم خبره فازيمدت با است نرم افزار كاربردي پيش بيني بار كوتاه 

 .درصد٢ورود اطالعات و پياده سازي براي شبكه سراسري ايران با متوسط خطاي  

 :ندات پروژهتمس

مدت با استفاده    بررسي هاي تكميلي در زمينه پيش بيني بار كوتاه        ”بهره برداري شبكه؛ گزارش     گـروه پژوهشي     -
 .پژوهشگاه نيرو؛ پژوهشكده برق؛ “از روشهاي هوش مصنوعي

؛ “آناليـز حساسيت بين بار و پارامترهاي ورودي مؤثر بر بار          ”گـروه پژوهشـي بهـره بـرداري شـبكه؛ گـزارش              -
 .پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو

؛ “مدت با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي پيش بيني بار كوتاه”گـروه پژوهشي بهره برداري شبكه؛ گزارش    -
 .وپژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نير



 

 ٢٢

 گاه نيروپژوهش

 پژوهشكده برق

 :عنوان پروژه

 ساز دینامیک سیستم قدرت پژوهشگاه نیرو افزار کاربردی شبیه تهیه نرم

 :خالصه پروژه

سازي  درنتيجه ضرورت شبيه  . شوند برداري مي  هاي قدرت بسيار نزديك به حدود فيزيكي خود بهره         وزه شـبكه  رمـ ا
ساز ديناميك سيستم قدرت پژوهشگاه نيرو       شبيه. هاي قدرت بيش از پيش نمايان گرديده است        دينامـيك سيستم  

افـزار سبـا را با  هاي نرم اي از مـدول  تهيه شده و پارهVisual Cنويسـي  مستقلي است كه به زبان برنامهبرنامـه 
هاي زماني   بر انتخاب خودكار پله    الگوريتم مبتني . برد كـار مي   هـاي موردنـياز بـه      تغييـرات الزم و افـزودن قابلـيت       

مدت و بلندمدت را     ه پايداري گذرا تا ديناميك ميان     هاي الكتريكي در محدود    تواند تمام پديده   گيـري مـي    انتگـرال 
برداري  افزار براي مطالعات سيستمي، آموزش و يا پشتيباني بهره       يافته، نرم  هاي توسعه  دليل قابليت  به. پوشـش دهد  

 .باشد قابل استفاده مي

هاي توان، تنظيم   نبـر آن كه براي مطالعات معمول چون زمانهاي بحراني رفع خطا، نوسا             سـاز عـالوه    ايـن شـبيه   
تري چون فروپاشي ولتاژ و  هاي نيروگاهي يا تدابير بارزدايي كاربرد دارد، مناسب موضوعات پيشرفته      كنـنده  كنتـرل 

 مهر، نیما فتحعلی پویا انصاری :پروژهان نام مدیر برداري شبكه بهره : مجریهاینام گروه

 PONPN04: کد پروژه  پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

  حميد دانايي، شيوا علمازاده، شرمين اختراعينيا، همايون برهمندپور، سعيده برقي :نام همکاران

 



 

 ٢٣

 شگاه نيروپژوه

 پژوهشكده برق

هاي  قابليت. باشد شـبكه، تدوين سناريوهاي تدافعي و بازوصل، قابليت انتقال و تدابير مديريت توان راكتيو نيز مي               
 :ددگر افزار بشرح زير خالصه مي نرم
 مدلسازي شبكه و ورود اطالعات در يك محيط گرافيكي واسط كاربر آسان -١
 ها سازي سناريوهاي مختلف با تغييرات و ورود و خروج نيروگاهها، خطوط و ترانس شبيه -٢
 مدت و بلندمدت هاي الكتريكي در محدوده پايداري گذرا تا ديناميك ميان پوشش تمام پديده -٣
 نظر كاربرنمايش گرافيكي پارامترهاي مورد -٤
 ها سازي ها و نتايج شبيه ذخيره دگرش -٥

 :کیده نتایج پروژهچ

 .افزار سبا ساز ديناميك سيستم قدرت در محيط نرم نرم افزار شبيه 

 :ندات پروژهتمس

سازي واحد اجرائي تشخيص جزاير در شبكه        الگوريتم و نحوه پياده   ”؛ گزارش   گروه پژوهشي مطالعات سيستم    -
 .وهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ پژ“افزار سبا در نرم

؛ “منظور تحليل بازوصل سيستم قدرت     افزار سبا به   توسعه نرم ”گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش            -
 .پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو

؛ “سـاز دينامـيك سيسـتم قدرت       راهـنماي اسـتفاده از شـبيه      ”گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش            -
 .برق؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

سازي بازوصل شبكه    گردآوري اطالعات موردنياز براي شبيه    ”بـرداري شبكه؛ گزارش      گـروه پژوهشـي بهـره      -
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو“١٧/٣/٧٩جنوبشرق ايران پس از حادثه مورخ 

 و  IEEEشينه  ٣٩هاي   سازي سناريوي بازوصل شبكه    پياده”بـرداري شـبكه؛ گزارش       گـروه پژوهشـي بهـره      -
ـ    ؛ پژوهشكده برق؛   “افزار سبا  سـاز دينامـيك سيسـتم قـدرت در محـيط نرم            ران بـر روي شـبيه     جنوبشـرق اي
 .پژوهشگاه نيرو

 



 پژوهشکده تولید نیرو



 

 ٢٥

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده توليد نيرو

 :عنوان پروژه

 کاهش مصرف داخلی انرژی الکتریکی در نیروگاه بیستون

 :خالصه پروژه

بـه بـاال بـودن نسـبي ميـزان مصـرف انـرژي در شبكه مصرف داخلي نيروگاههاي بخاري كشور، بايد با                        باتـوجه 
نتيجه اين  . داري و بويژه در زمان طراحي، در زمينه كاهش آن اقدام نمود           انديشـيدن تدابيـري در مـرحله بهره بر        

تواند به شبكه سراسري     جاي مصرف در نيروگاهها مي     جويـي قابل مالحظه انرژي خواهد بود كه به         اقـدام، صـرفه   
ملي بر اين اساس توجه به موضوع كاهش مصرف داخلي نيروگاههاي بخاري از ديدگاه تامين منافع                . تزريق شود 

 .از اهميت بسزايي برخوردار است

 مدل شبکه مصرف داخلی نیروگاه

  رضا براتي:نام مدیر پروژه الكتريك :نام گروه مجری
 RECBR :کد پروژه غرباي  شركت برق منطقه :نام کارفرما

 خداداداميرحسين حاجي ميرآقا، محمد  ، سرخابيصادقيان الهام ،بيات، مرجان  قره پتيانگگئور: نام همکاران

 



 

 ٢٦

 شگاه نيروپژوه

 نيروپژوهشكده توليد 

 :چکیده نتایج پروژه

منظور كاهش   برداري نيروگاه به   اي از مالحظات در بهره      بـر رعايت مجموعه    تاكـيد در ايـن پـروژه ضـمن         
ز توان  مصرف داخلي نيروگاه بيستون، دو پيشنهاد مشخص يعني تنظيم تپ ترانسفورمرها و نصب جبرانسا             

هاي انرژي الكتريكي در  كننده ترين مصرف ي عمدهئبه اينكه موتورهاي القا    باتوجه. راكتـيو ارائـه شده است     
شـبكه مصـرف داخلـي بـوده و همچنين وابستگي توان مصرف اين موتورها به ولتاژ دو سر آنها، پيشنهاد               

رنتيجه كاهش مصرف موتورها و     منظور تصحيح پروفيل ولتاژ و د      اول پـروژه، تنظـيم تـپ ترانسفومرها به        
هاي الزم، شبكه    گيري آوري اطالعات و انجام اندازه     در ايـن راسـتا پس از جمع       . باشـد  تلفـات شـبكه مـي     

سازي كه تابع هدف آن      مصـرف داخلـي نيـروگاه بيسـتون در كامپيوتر مدل شده و با ارائه يك ايده بهينه                 
سازي را بر روي مدل  فزاري كه اين الگوريتم بهينها باشد و تهيه نرم مجمـوع تلفـات و مصرف موتورها مي       

رهاي نيروگاه مشخص ـكـند، مقادير بهينه تپ ترانسفورم    سـازي مـي    شـبكه مصـرف ايـن نيـروگاه پـياده         
ايده بر تاثير پ ترانسفومرها، ـ بودن تOff loadده همچون ـي اين ايـل جانبـدرضمن مسائ. است گرديده

 و  EMTPافزار   رها و همچنين تغيير سطوح اتصال كوتاه شبكه توسط نرم         اندازي و راندمان موتو    شرايط راه 
 .دقت مورد بررسي قرار گرفته است استانداردهاي مربوطه به

بر اين اساس با انجام     . باشد نصـب جبرانسـازهاي تـوان راكتـيو دومين ايده پيشنهادي مجريان پروژه مي              
 از جبرانسازهاي ساده يا پيشرفته توان راكتيو در         مطالعات مفصلي، مزاياي فني و اقتصادي كاربرد هر يك        

كه در حال حاضر كاربرد جبرانسازهاي پيشرفته توان راكتيو         درضمن از آنجائي  . نيـروگاه بررسي شده است    
منظور آگاهي ازسوابق كاربرد اين تجهيزات در         در نيروگاههاي كشور جا نيفتاده، به      TSC و TCR همچون

كاتباتي با متخصصين برجسته صنعت برق در سراسر دنيا صورت گرفته تا           نيـروگاههاي سـاير كشـورها، م      
بـر دسـتيابي بـه هـدف فـوق، ازنظـرات كارشـناس در مـورد مـزايا و معايب كاربرد اين تجهيزات             عـالوه 
 .شود استفاده

 :مستندات پروژه

؛ “تونكـاهش مصـرف داخلي انرژي الكتريكي در نيروگاه بيس          ” نهايـي  گـروه پژوهشـي الكتـريك؛ گـزارش        -
 .١٣٨٢؛ نيرو؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده توليد؛ PECBR/T01:كدگزارش



 

 ٢٧

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده توليد نيرو

 :عنوان پروژه

 های حرارتی پیشرفته طراحی مبدل

 :خالصه پروژه

در اين راستا   . های حرارتی پيشرفته بوده است     بررسي عملکرد ترموهيدروليکي مبدل    ،هـدف از انجـام ايـن پروژه       
ل حرارت سه نوع لوله مورد      ب انتقا ئروشـهاي مخـتلف افـزايش انـتقال حـرارت مـورد مطالعـه قرار گرفته و ضرا                 

توسط دستگاه آزمايش ساخته شده، مورد      ) لوله صاف، موجدار و فيندار    (هاي حرارتي نيروگاهي     اسـتفاده در مـبدل    
بـا اسـتفاده از نتايج حاصل از آزمايشها، جهت رفع محدوديت توليد واحدهاي گازي در                . انـد  بررسـي قـرار گـرفته     

 .ه شده استئهای توربين، راهکارهاي مناسب ارا غن ياتاقانفصول گرم ناشي از عملکرد کولرهای رو

 شده های مورد آزمایش و دستگاه آزمایش ساخته نمونه لوله

 :چکیده نتایج پروژه

 :دهد که نشان مي هانتايج حاصل از آزمايش 
 درصد  ٥٤حدود  ،  )مايع(حالت تکفاز    در   ريندافهاي حرارتي پيشرفته     ضريب انتقال حرارت كلي مبدل     -
هاي  توجهي بر بهبود عملكرد مبدل      سبت به لوله هاي صاف باالتر مي باشد و لذا مي تواند تاثير قابل              ن

 .حرارتي موجود در نيروگاهها داشته باشد

  فرهاد خسروی:نام مدیر پروژه مكانيك :نام گروه مجری

 PMEPT01 :کد پروژه  شركت توانير- طرح تحقيقات نيرو :نام کارفرما

سيني،  ح سلطانی ، مسعود  يگانه قادری طاهريان، محمد  ش، حسام ـابد ت مزاده، مح  ولي  غالمرضا :نـام همکـاران   
 مقدم عرب سعيد

 



 

 ٢٨

 شگاه نيروپژوه

 نيروپژوهشكده توليد 

 ۱/۷ و   ۵/۹ترتيب   هاي ساده به   هاي فيندار و موجدار نسبت به لوله       هاي حرارتي با لوله    افت فشار مبدل   -
هاي  هاي پيشرفته نسبت به لوله     ز باالتر بودن ضريب اصطکاک لوله     درصد بيشتر است که اين امر ناشي ا       

 .باشد ساده مي

واحدهای مبـدل حرارتـي پيشرفتـه براي كولـر روغـن توربين گازي               يک نمونه      طراحـيه  ـنتيج 
بكارگيري لولـه هاي پيشرفتـه فينـدار مناسب مي تواند در حدود         دهد که     نشان مي  هيتاچـي نيروگـاه ري  

گراد دماي خروجي روغن از مبدل را كاهش دهد كه اين امر سبب رفع محدوديت توليد اين                   سانتي درجه۲
 .واحدها خواهد گرديد

 :مستندات پروژه

هاي پيشرفته و بهبود انتقال حرارت در جريان         افزايش ضريب انتقال حرارت، لوله    ” مكانـيك؛ گزارش     بخـش  -
 .١٣٧٥ماه خرداد يرو؛ نمركز تحقيقات ؛ MMEPT01/T1: ؛ كد گزارش“تکفاز

ــتخاب روش جوشــش مناســب ت” مكانــيك؛ گــزارش بخــش - : ؛ كــد گــزارش“جــزيه و تحلــيل روابــط و ان
MMEPT01/T2 ١٣٧٥ماه مهر  نيرو؛ مركز تحقيقات؛. 

؛ MMEPT01/T3: ؛ كد گزارش  “جزيه و تحليل روابط انتقال حرارت چگالش      ت”مكانـيك؛ گـزارش     بخـش    -
 .١٣٧٥ماه دي  نيرو؛ مركز تحقيقات

؛ MMEPT01/T4: ؛ كد گزارش  “بررسـي و طراحـي مفهومي دستگاه آزمايش       ” مكانـيك؛ گـزارش      خـش ب -
 .١٣٧٥اه آبان م نيرو؛ مركزتحقيقات

مركز ؛  MMEPT01/T5: ؛ كـد گزارش   “طراحـي و سـاخت دسـتگاه آزمـايش        ” مكانـيك؛ گـزارش      بخـش  -
 .١٣٧٥اه دي منيرو؛ تحقيقات 

؛ “هاي حرارتي نيروگاهي و طراحي آزمايشهاي موردنياز انواع مبدلررسي  ب”مكانيك؛ گزارش   گـروه پژوهشي     -
 .١٣٨٢اه شهريور منيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛ MMEPT01/T6: كد گزارش

: ؛ كد گزارش“انجام آزمايشها و طراحي مبدل حرارتي با سطوح پيشرفته ”مكانـيك؛ گزارش    گـروه پژوهشـي      -
MMEPT01/T7 ١٣٨٢اه اسفند منيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛. 



 

 ٢٩

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده توليد نيرو

 :عنوان پروژه

تحقیق در زمینه طراحی ژنراتورهای سنکرون کوچک تا توان یک مگاوات و 
 )مکانیکی بخش(ساخت یک نمونه آزمایشگاهی 

 :خالصه پروژه

كسب دانش فني طراحي و ساخت ژنراتورهاي صنعتي و كاربرد آن در طراحي و ساخت                ،هدف از انجام اين پروژه    
سياالتي و مكانيكي    - هاي طراحي حرارتي   براي اين منظور الگوريتم   . آزمايشگاهي بوده است  يـك ژنراتور نمونه     

آمپر، ولتاژ نامي    كيلوولت ٥٠ك با مشخصات توان نامي      ـور كوچ ـه ژنرات ـيك نمون  درنهايـت    ورها تهـيه و   ـژنـرات 
 . دور بر دقيقه طراحي و ساخته شد١٥٠٠فاز و سرعت   پس٨/٠ولت، ضريب توان نامي ٤٠٠

 :چکیده نتایج پروژه

بحراني و ميزان انحراف مركز محور در       هاي   سرعت طراحي و تحليل محور با قابليت تعيين         افزار نرمتهـيه    
 .سرعت موردنظر

 .كن ژنراتور طراحي و تحليل سيستم خنكهاي   الگوريتماستخراج 

  مهدی آقاامینی:نام مدیر پروژه مكانيك :نام گروه مجری

 PMEEM01 :کد پروژه  پژوهشكده برق– پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

سيني،  ح سلطانی مسعودآرش حسـني شبستري، سيدمحمد صاحبكار خراساني، يوسف پوراسد،           :مکـاران نـام ه  
  آسايش، مهدي بهزاد، محمد تابش، فرهاد خسرويدوسعم

 



 

 ٣٠

 شگاه نيروپژوه

 نيروپژوهشكده توليد 

 .ها و ساير اجزاء ، ياتاقان طراحي اجزاء مكانيكي ژنراتور شامل روتور، استاتورهاي الگوريتماستخراج  

 استخراج روند ساخت اجزاء مكانيكي ژنراتور 

 :مستندات پروژه

شناسايي اجزاء و قطعات ژنراتورهاي سنكرون و طراحي مفهومي قطعات و           ”كانيك؛ گزارش   گروه پژوهشي م   -
ماه ن بهمنيرو؛  پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه     ؛  PMEEPM01/T1: ؛ كد گزارش  “سيسـتم تهـويه ژنراتور    

١٣٧٩. 

؛ “كن ژنراتور سنكرون زير يك مگاوات      الگوريتم طراحي سيستم خنك   ”مكانـيك؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٠ماه آذر نيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛ PMEEM01/T2: كدگزارش

؛ “الگوريـتم طراحـي اجزاء مكانيكي ژنراتور سنكرون زير يك مگاوات          ”مكانـيك؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٠ماه آذر نيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛ PMEEM01/T3: كدگزارش

ــي   - ــروه پژوهش ــزارش  گ ــيك؛ گ ــراتور   ”مكان ــوس ژن ــي معك ــيلوولت٤٤مهندس ــر  ك ــزارش“آمپ : ؛ كدگ
PMEEM01/T4 ١٣٨٠ماه دي نيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛. 

؛ PMEEM01/T5: گزارش ؛ كد “نكرونتحلـيل حرارتـي ژنـراتور س      ”مكانـيك؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٠اه اسفند منيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه 

ــي  - ــروه پژوهش ــزارش گ ــيك؛ گ ــنكرون  ”مكان ــراتور س ــوعه ژن ــي مجم ــيل ديناميك ــد“تحل ــزارش ؛ ك : گ
PMEEM01/T6 ١٣٨٠اه اسفند منيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛. 

؛ “آمپر كيلوولت١٠٠ تحليل نهايي ژنراتور آزمايشگاهي سنكرون طراحي و ”مكانيك؛ گزارش   گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨١اه تير منيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛ PMEEM01/T7: گزارش كد

؛ “ليسـت مؤسسـات مـربوط بـه سـاخت، تعمير و تهيه قطعات ژنراتور              ”مكانـيك؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨١اه تير منيرو؛ وهشگاه پژوهشكده توليد نيرو؛ پژ؛ PMEEM01/T8: كدگزارش

هـاي ساخـت و مونتـاژ اجـزاء ژنراتـور آزمـايشگاهـي سنكـرون         نقشه”مكانـيك؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨١اه مهر منيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛ PMEEM01/T9: گزارش ؛ كد“آمپر كيلوولت١٠٠

آمپر و انجام     كيلوولت ٥٠آزمايشگاهي سنكرون   نظارت بر ساخت ژنراتور     ”مكانيك؛ گزارش   گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٢اه مرداد منيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛ PMEEM01/T10: گزارش ؛ كد“آزمايشها



 

 ٣١

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده توليد نيرو

 :عنوان پروژه

های علمی و کاربردی  تحقیق در زمینه تهیه و تدوین معیارها و دستورالعمل
ای آن بر روی یک برای ارزیابی عمرسنجی ژنراتورهای نیروگاهی و اجر

 )بخش مکانیکی(واحد نیروگاهی منتخب 

 :خالصه پروژه

منظور بررسي عملكرد     به تحقـيق و بررسي مشكالت ارتعاشي ژنراتورهاي نيروگاهي       ايـن پـروژه     هـدف از انجـام      
 .ژنراتور و تشخيص درحين كار آنها بوده است

 یابی ژنراتورهای نیروگاهی شده برای عیب افزار تهیه ی از نرمئشما

 :چکیده نتایج پروژه

ای  گاهی بررسی شده و براساس تئوری شبکه عصبی برنامه        نيرو ارتعاشی ژنراتورهای    يوب پروژه ع  ايـن در   
ورودی دريافت سيگنال   افزار با    نرماين  . شده است تهيه  ارتعاشی  هاي   يگنالسناليز   آ  آنها با  يصبـرای تشخ  

را ماشــين درحــال رشــد در عــيوب هــای الزم  بــرداری ارتعاشــی پــس از انجــام پــردازش دادهسيســتم از 

  مسعود آسایش:نام مدیر پروژه مكانيك :نام گروه مجری

 PMEEM02 :کد پروژه  پژوهشگاه نيرو:نام کارفرما

  مهدي آقااميني:نام همکاران

 



 

 ٣٢

 شگاه نيروپژوه

 نيروپژوهشكده توليد 

د اهی مورد استفاده قرار گرفته و عملکر      نيروگ ژنراتور   عيوب يك شده برای    تهيهافزار   نرم. دهد می تشخيص
 .آن تست شده است

 :مستندات پروژه

گاهی و بررسی سنسورهای نيروحـد مجاز ارتعاشی ژنراتورهای    تعيـين   ” مكانـيك؛ گـزارش      گـروه پژوهشـي    -
پژوهشـكده تولـيد نيرو؛     ؛  PMEEM02/T1: ؛ كـد گـزارش    “آنهـا مـزايا و معايـب       روش نصـب و      شـي ارتعا

 .١٣٨١ه خرداد مانيرو؛ پژوهشگاه 

تشخيص عيوب   در ژنراتورها و روش      هـا  بـي مطالعـه مشـکالت و خرا     ”ش   مكانـيك؛ گـزار    گـروه پژوهشـي    -
نيرو؛ پژوهشكـده توليد نيرو؛ پژوهشگاه     ؛  PMEEM02/T2: ؛ كـد گزارش   “یـارتعاشـ ليــز   بـا آنا  مكانيكــي   
 .١٣٨١ه مرداد ما

ه از  با استفاد نيروگاهي  ژنراتورهای  تعيين عيوب مكانيكي    افزار   ساختار نرم ” مكانيك؛ گزارش    گـروه پژوهشي   -
نيرو؛ پژوهشكـده توليـد نيـرو؛ پژوهشگـاه     ؛  PMEEM02/T3: ؛ كد گزارش  “یـای ارتعاشـ  ــ ه دادهتفسـيـر   
 .١٣٨١ه مهر ما



 

 ٣٣

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده توليد نيرو

 :عنوان پروژه

 های دوار با آنالیز ارتعاشات توسعه نرم افزار عیب یابی در ماشین

 :خالصه پروژه

هاي برنامه عيب يابي     منظور توسعه قابليت   هها با آناليز ارتعاشات، ب     عـيب يابـي توربين    ه  پـروژ مـه   ايـن پـروژه در ادا     
FDVA                     جهـت افـزايش دقـت عـيب يابـي و كاربـرد آن در هـر دو روش On-Line   و Off-Line    بـراي كليه 

 .هاي دوار انجام گرديد ينماش

 :چکیده نتایج پروژه

 ازقبيل تكميل و تصحيح       FDVAهاي دوار     هاي نرم افزار عيب يابي ماشين     توسعه و افزايش قابليت     
 .الگوهاي آموزشي عيوب ارتعاشي و تفسير همزمان اطالعات چند سنسور

يش، لقي مكانيكي، عيوب     مدلسازي آزمايشگاهي عيوب ناميزاني، عدم هم محوري، خميدگي شفت، سا           
 .ها بلبيرينگ

  مهدی آقاامینی:نام مدیر پروژه مكانيك :نام گروه مجری

 PMEPN06 :کد پروژه اه نيرو پژوهشگ:نام کارفرما

  مسعود آسايش:نام همکاران



 

 ٣٤

 شگاه نيروپژوه

 نيروپژوهشكده توليد 

 .On-Lineصورت  هارتعاشات ب دريافت، پردازش و مانيتورينگ سازي سيستم  دستيابي به دانش فني و پياده 

 .هاي دوار تهيه مشخصات جامع ارتعاشي عيوب  متداول ماشين 

 :مستندات پروژه

: ؛ كد گزارش“هاي دوار ول ماشين بررسي و تعيين عيوب مكانيكي متدا     ” مكانـيك؛ گـزارش      گـروه پژوهشـي    -
PMEPN06/T1 ١٣٨١ه آذر مانيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه ؛. 

 و مدلسازي آزمايشگاهي عيوب     On-lineتكميل و پياده سازي سيستم      ”مكانـيك؛ گزارش    گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٢ماه مهر  نيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه؛ PMEPN06/T2: ؛ كد گزارش“مكانيكي

؛ “هاي دوار  وسعه برنامه خبره عيب يابي جهت تشخيص عيوب ماشين        ت”مكانـيك؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٢ماه دي  نيرو؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه؛ PMEPN06/T3: كدگزارش

ــي   - ــروه پژوهش ــزارش  گ ــيك؛ گ ــ”مكان ــات  ب ــز ارتعاش ــا آنالي ــي ب ــيب ياب ــزارش“FDVA رنامه ع : ؛ كدگ
PMEPN06/T4 ١٣٨٢ماه دي  نيرو؛ ده توليد نيرو؛ پژوهشگاهپژوهشك؛. 



 

 ٣٥

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده توليد نيرو

 :عنوان پروژه

 طراحی و ساخت ویسکومتر

 :خالصه پروژه

 همواره درمحدوده خاصي باشد تا      دمصرف در نيروگاهها يا پااليشگاهها باي      هاي سنگين مورد   ويسـكوزيته سوخت  
ـ    ها به تغييرات درجه حرارت، در        ويسكوزيته انواع سوخت   سيتبه حسا  باتوجه. طـور كامل صورت پذيرد     هاحتـراق ب

 تاثيربر   كه اين امر عالوه   افزايش يافته   ي محـيط زياد باشد ويسكوزيته سوخت بشدت         مـواردي كـه كـاهش دمـا       
بنابراين كنترل پيوسته . گردد  ناشی از احتراق مي هاي احتـراق سـوخت، موجب افزايش شديد آالينده        مسـتقيم بـر   

 .باشد ناپذير مي اجتناب ويسكوزيته سوخت، امري الزم و
 ال در فضاي موردنظر   ـگونه ويسكومترها سي    در اين  .باشد تو مي  در ه تو ـاناز نـوع اسـتو    شـده    سـاخته ر  ـويسـكومت 

(Test Cell)   از طرف . روي آن آسانتر از روشهاي ديگر استبر نتيجه انجام آزمايش  نگهـداري مـي شود كه در
دوده در يك مح گيري گشتاور ديگـر سـطح تمـاس بـين سـيال و ديواره نسبتاً زياد است و در نتيجه امكان اندازه               

 ايـن امـر بويـژه در مـورد سـياالتي كـه داراي ويسـكوزيته پايين هستند امتياز بزرگي                  .گـردد  وسـيع فـراهم مـي     
 .گردد مي محسوب

 نظري، مهدي ميرطاليي محمدرضا شاه :نام مدیر پروژه برداري بهره: نام گروه مجری
 POPBT04 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 نژاد، حميدرضا خالصی مرضا گندمکيوان صادقی، محمدسعيد عقيقی، کبری قرئلی، غال :نام همکاران

 



 

 ٣٦

 شگاه نيروپژوه

 نيروپژوهشكده توليد 

گفته ازنظر عملکرد در     دهد که دستگاه پيش    آمده بر روی ويسکومتر نشان مي      عمل نـتايج آزمايشـهای مخـتلف به      
، دستگاهشايان ذکر است که از اين       .  برخوردار است  مناسبی از قابلـيت اطمينان   وضـعيت مطلوبـی قـرار داشـته و          

 .دنمو لوازم آرايشي و صنايع غذايي استفاده  صنايعداروسازي،صنايع  مانندمتنوعی صنايع توان در  مي

 .الزم به ذکر است که اين دستگاه در نيروگاه شهيد منتظری اصفهان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است

 :ج پروژهچکیده نتای

 .گرمايش بيش از اندازه در نيروگاه شهيد منتظری اصفهان سازی مصرف سوخت مازوت ناشی ازپيش بهينه 

 .های زيست محيطی ناشی از احتراق نامناسب سوخت مازوت کاهش آالينده 

 .ی در مصرف انرژی حرارتی ناشی از احتراق مناسب سوختيجو صرفه 

 .کومتر موردنياز صنعت برقدستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت ويس 

 :مستندات پروژه

 .۱۳۷۹ماهنيرو؛ آذر ؛ پژوهشگاهنيروتوليد ؛ پژوهشکده“ويسکومتر طراحی”اول  مرحله برداری؛ گزارش گروه پژوهشی بهره -

؛ پژوهشگاه نيرو؛    نيرو ؛ پژوهشکده توليد  “سـاخت ويسـکومتر   ”بـرداری؛ گـزارش مـرحله دوم         گـروه پژوهشـی بهـره      -
 .۱۳۸۰ ماهخرداد

نيرو؛  ؛ پژوهشگاه  نيرو ؛ پژوهشکده توليد  “تسـت و کاليبراسـيون ويسکومتر     ”بـرداری؛ گـزارش      روه پژوهشـی بهـره    گـ  -
 .۱۳۸۱ماه خرداد

ــره  - ــی به ــروه پژوهش ــی   گ ــزارش نهائ ــرداری؛ گ ــفهان  ”ب ــری اص ــهيد منتظ ــروگاه ش ــکومتر در ني ؛ “نصــب ويس
 .۱۳۸۲ماه ؛ پژوهشگاه نيرو؛ دی نيروتوليد پژوهشکده



 

 ٣٧

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده توليد نيرو

 :عنوان پروژه

 طرح آزمایشگاه پایلوت فرآیندهای نیروگاهی

 :خالصه پروژه

آنها بتوان برخي تجهيزات نيروگاهي را كه       كمك   تهيه امكانات و تجهيزاتي است كه به      پروژه   اين   هـدف از انجام   
در شكل زير شماتيك و نحوه ارتباط . صورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار داد      بـا آب و بخـار سـر و كار دارند به           

 .نشان داده شده است تجهيزات آزمايشگاه پايلوت فرآيندهاي نيروگاهي با يكديگر

 عدنان مراديان :نام مدیر پروژه برداري بهره: نام گروه مجری
 POPPN05 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 محمدسعيد عقيقي، محمد قديمي :نام همکاران

 



 

 ٣٨

 شگاه نيروپژوه

 نيروپژوهشكده توليد 

 :چکیده نتایج پروژه

يندهاي نيروگاهي با هدف فراهم ساختن امكان شبيه سازي تجربي فرآيندهاي           طـرح تجهيز آزمايشگاه فرآ     
اين راستا  در  . مذكـور در دسـتور كـار گـروه بهره برداري پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو قرار گرفت                 

مشخصـات كلـي تجهيـزات، فضاي موردنياز، نحوه تامين سوخت، برق، آب و بخار، هواي فشرده و نحوه                   
تجهيزات قابل  . هيـزات تعيـين و طراحـي جهـت اجـرا و تجهيز آزمايشگاه مذكور آماده گرديد                ارتـباط تج  

ارزيابـي تجربي شامل تمام وسايلي كه ورودي و خروجي آنها آب و بخار در دما، فشار و دبي هاي مختلف                     
يير هر يك از    هاي آزمايشگاه مذكور مي توان با تغ       شايان ذكر است كه با استفاده از قابليت       . اسـت، مي باشد   

پارامتـرهاي پـيش گفـته بـه فرآيندهاي جديدي دست يافت و كاركرد سيستم موردنظر را در شرايط جديد           
 .مورد بررسي قرار داد

 :مستندات پروژه

ــي   - ــروه پژوهش ــرهگ ــرداري؛ به ــزارشب ــي گ ــي  ”  نهاي ــرآيندهاي نيروگاه ــوت ف ــگاه پايل ــرح آزمايش ؛ “ط
 .١٣٨٢ماه تير توليدنيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛  پژوهشكده



 پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو



 

 ٤٠

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :پروژهعنوان 

 بررسی، تحقیق و تهیه ضوابط و معیارهای فنی شبکه های توزیع

 :خالصه پروژه

هـدف اصلي در انجام اين پروژه تدوين يكسري استاندارد جهت استفاده طراحي در ساخت، خريد، تست، نصب و                   
آن تهيه  اجـراي تجهيــزات و شـبكـه ها و پسـت هاي توزيـع فشـارمتوسط و فشارضعيف بوده است كه ماحصل                    

اسـتاندارد در زميـنه كلـيه تجهيـزات مـورد استفاده مي باشد خالصه اي از فعاليت هايي كه در اين پروژه انجام                        ٣٠
 :گرفته عبارتند از

 شده در زمينه موضوع پروژه و انجام تحقيقات كتابخانه اي و تحقيقات ميداني بررسي استاندارد تهيه -١

 :پروژه، اين استانداردها شامل چهار عنوان كلي مي باشندتهيه استانداردهاي جامع در زمينه موضوع  -٢

  اصول طراحي و مهندسي-الف

  معيارها و ويژگي كاال-ب

  آزمونهاي مرتبط-ج

  آيين كار و روشهاي اجرائي-د

 زاده صفر فرضعلي :نام مدیر پروژه  و پستخط :نام گروه مجری
 PTRVT02 :کد پروژه شركت توانير :نام کارفرما

مـد هاشمي فـر، حميـد عقبـا، حسيـن جاللـي فراهانـي،        هانـي مقرب نژاد، احسـان عابـدي، حا      :نـام همکـاران   
 محمد زارعشاهي

 



 

 ٤١

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

 .باشد مي هاي توزيع فشارمتوسط و ضعيف نتيجه اصلي پروژه شبكه استاندارد موردتجهيزات مختلف٣٠تهيه  

 :مستندات پروژه

 .باشد مستندات پروژه بشرح جدول زير مي -

 

كيلوولت هوايي ٣٣ و ٢٠هاي   پست-٣  انشعابات برق مشتركين-٤
 و زميني

و  فشارضعيف   تابلوهاي-٢
 برق متوسط

 شبكه هاي توزيع نيروي برق -١
 فشارمتوسط و ضعيف

 مقررات عمومي وخصوصي -١-٤
 انشعابات برق مشتركين

 هوايي  طراحي خطوط توزيع-١-١  تابلوهاي فشارضعيف ومتوسط-١-٢ هاي هوايي توزيع  پست-١-٣

٣٣ و ٢٠ كليات پستهاي توزيع -١-٣  كنتورهاي اكتيو-٢-٤
 كيلوولت زميني

توزيع خطوط هوايي هاي  هادي-٢-١ 

٣٣ و ٢٠هاي   تأسيسات پست-٢-٣  كنتورهاي راكتيو-٣-٤
 كيلوولت زميني

 ط هوايي يراق آالت خطو-٣-١ 

هاي   معماري و ساختمان پست-٣-٣  كنتورهاي استاتيكي-٤-٤
 توزيع زميني

  حريم خطوط هوايي-٤-١ 

 كراس  آرم ها و سرتيرهاي -٥-١  توزيع هاي زمين پست  سيستم-٤-٣  فيوزهاي فشارضعيف-٥-٤
 خطوط توزيع هوايي

 هاي فلزي، بتوني و چوبي تير-٦-١   ترانسفورماتورهاي توزيع-٥-٣  كليدهاي اتوماتيك-٦-٤
كيلوولت٣٣ و ٢٠ كليدهاي قدرت-٦-٣  كنتاكتورهاي نوع ضعيف-٧-٤   مقره هاي توزيع-٧-١ 
   كيلوولت٣٣ و ٢٠ سكسيونرهاي -٧-٣  كليدهاي قابل قطع زيربار-٨-٤

 ٢٠ ترانسفورماتورهاي ولتاژ -٩-٤
 كيلوولت٣٣و 

   هاي فشارمتوسط و ضعيف  كابل-٨-٣

ورماتورهاي جريان  ترانسف-١٠-٤
 كيلوولت٣٣ و ٢٠

    كات اوت هاي فشارمتوسط-٩-٣

هاي   يراق آالت كابل-١١-٤
 شبكه هاي توزيع

    برقگيرهاي فشارمتوسط-١٠-٣



 

 ٤٢

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :پروژهعنوان 

 )فاز دوم(سازی روشهای استاندارد آزمون تجهیزات فشارقوی  تهیه و پیاده

 :خالصه پروژه

جهـت حصـول اطميـنان از درسـتي عملكـرد تجهيزات فشار قوي تحت شرايط كاري و جهت داشتن معيارهاي                     

مناسـب بـه هـنگام خـريد و يـا سـفارش آنهـا ضروري است كه اين تجهيزات در مراحل مختلف طراحي، توليد،                    

چنانچه آزمونهاي آزمايشگاهي با دقت و تحت شرايط استاندارد و          . بهـره برداري و سرويس مورد آزمون قرار گيرند        

آزمونهاي . قوي كمك مؤثري نمايند   كنتـرل شـده اي انجـام شـوند، مي توانند در پيشگويي عملكرد تجهيزات فشار               

آزمايشـگاهي اگـر مطابـق استاندارد انجام شوند، در تامين طراحي عايقي، بهينه سازي مواد مصرفي، تامين دانش                   

 .فني و شناخت مكانيزم خطاهاي تجهيزات، نقش بسزايي را ايفا خواهند كرد

مي كنند كه شرايط عملكرد واقعي به بهترين نحو         نحوي پيشنهاد    اسـتانداردهاي آزمون، شرايط انجام آزمونها را به       

شـبيه سـازي شـود و چـنانچه آزمـونها مطابـق استاندارد انجام پذيرند، نتايج تكرارپذير بوده و قابليت ايجاد مجدد            

يعنـي در آزمايشـگاههاي مخـتلف و در زمانهـاي مختلف با وجود موجود بودن شرايط محيطي                  . خواهـند داشـت   

لذا موجود بودن استانداردهاي الزم جهت انجام آزمونهاي تجهيزات فشارقوي          . خواهند بود متفاوت، نتايج يكسان    

كـه شـامل روش انجـام آزمـون، بـرگه هـاي آزمـون، تجهيـزات و ابزارهاي موردنياز هر آزمون مي باشند، در هر                          

 اين زمينه كه استاندارد     به همين دليل ضرورت انجام پروژه اي در       . آزمايشگاه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند       

هدف اصلي  . نظر مي رسد   آزمـون تجهيـزات فشـارقوي را فراهم نموده و مناسب كار در آزمايشگاه باشد، واضح به                

عنوان راهنمايي در آزمايشگاه فشارقوي روشها، شرايط و         ايـن پـروژه، درواقـع تهـيه مرجعـي اسـت كـه بتواند به               

 .عنوان مرجع آزمون در دسترس قرار گيرد ه و بهتجهيزات موردنياز هر آزمون را ارائه كرد

 

 ك ابيضيسيام :نام مدیر پروژه فشارقوي :نام گروه مجری
 PHVPN08 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

محمداسكويي، محمدرضا قنبريان، محمدرضا زندبصيري، محمدسعيد وفاكيش، اميرمحمد رحيمي،          :نام همکاران 
 شهرام نجفي



 

 ٤٣

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

تهـيه يـك راهنماي انجام آزمون براي كليه آزمونهاي مربوط به تجهيزات فشارقوي كه به هنگام كار در                    
كننده قرار گيرد تا آزمون به بهترين نحو         عنوان يك دستورالعمل دراختيار آزمون     آزمايشـگاه فشـارقوي بـه     

 .م پذيردانجا

 .هاي آزمون براي هر تجهيز تا نتايج آزمون براي ثبت و ارائه به كارفرما در آن ثبت گردد تهيه برگه 

 .هاي آزمايشگاه در زمينه ابزارها و تجهيزات موردنياز هر آزمون مشخص شدن كمبودها و كاستي 

هاي شنت، راكتور،    ينگ، خازن كليدهاي مينياتوري، بوش  : شده در اين فاز پروژه عبارتند از       تجهيزات بررسي  
 .هاي قدرت، سكسيونرهاي قابل قطع زير بار و غيرقابل قطع زير بار كابل

 :مستندات پروژه

پژوهشكده انتقال و    ؛“اسـتاندارد فـيوزهاي فشار وي و كليد مينياتوري        ”گـزارش   ؛  فشـارقوي گـروه پژوهشـي      -
 .نيرو؛ پژوهشگاه نيرو توزيع

پژوهشكده انتقال و    ؛“هاي كليدي  تاندارد سكسيونر، كليد زمين و پست     اس”گزارش  ؛  فشارقويگـروه پژوهشي     -
 .نيرو؛ پژوهشگاه نيرو توزيع

پژوهشـكده انتقال و     ؛“راهـنماي انجـام آزمـون تجهيـزات فشـارقوي         ”گـزارش   ؛  فشـارقوي گـروه پژوهشـي      -
 .نيرو؛ پژوهشگاه نيرو توزيع

 .نيرو نيرو؛ پژوهشگاه توزيعژوهشكده انتقال و پ ؛“هاي قدرت استاندارد كابل”گزارش ؛ فشارقويگروه پژوهشي  -

نيرو؛  توزيعپژوهشكده انتقال و     ؛“برگه هاي آزمون تجهيزات فشارقوي    ”گـزارش   ؛  فشـارقوي گـروه پژوهشـي      -
 .پژوهشگاه نيرو

 

 



 

 ٤٤

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :پروژهعنوان 

 تحقیق و ساخت دستگاه مانیتورینگ برقگیرهای فشارقوی

 :خالصه پروژه

آگاهي از وضعيت    يكـي از مشـكالت اساسـي حفاظـت تجهيـزات سيستم هاي قدرت در مقابل امواج ضربه، عدم                  
صورت موازي با تجهيزات سيستم در مدار قرار         يـر از مهمتـرين وسـايل حفاظتي است كه به          برقگ. برقگيرهاسـت 

وظـيفه اصـلي برقگيـر، محـدود كـردن اضافه ولتاژها و انتقال انرژي مخرب آنها به زمين است تا به                      . مـي گيـرد   
، اما آگاهي از    برقگيـرها بـه نگهـداري هـاي معمول مشابه ساير تجهيزات نياز ندارند             . تجهيـزات آسـيب نرسـانند     

ضمن اينكه ترجيح داده مي شود      . وضـعيت آنهـا در شبكه، از جنبه هاي مختلف اقتصادي و فني حائز اهميت است               
 .كه كار تعيين وضعيت برقگير، بدون بي برق كردن خط يا پست صورت گيرد

ي در آناليز   در ايـن پـروژه بـه طراحـي و سـاخت دستگاه مانيتورينگ برقگيرهاي فشارقوي براساس روش جديد                  
هاي ولتاژ در روشهاي قبلي كه بر پايه تحليل      حضور هارمونيك . ]١[هارمونيكـي جـريان نشـتي مطـرح مي گردد           

هاي توليدي توسط    ها با هارمونيك   هارمونيكـي بـوده انـد، مشكالت بزرگي را پديد مي آورد چراكه اين هارمونيك              
در روش جديد با استفاده     . ا دچار خطاي فاحشي مي نمود     مقاومـت غيرخطي برقگير تداخل كرده و اندازه گيري ها ر          

هاي ولتاژ شبكه    هـاي جـريان نشتي، ناشي از وجود هارمونيك         سـازي هارمونـيك    از يـك پـراب مـيدان، جبـران        
 .مي گردد انجام

  اسكوييمحمد :نام مدیر پروژه فشارقوي :نام گروه مجری
 PHVBP01 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 نادر مسكين، علي بني عامريان، محمدسعيد وفاكيش، اميرمحمد رحيمي، حسين كاشي :نام همکاران

 



 

 ٤٥

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

 .ساخت دستگاه مانيتورينگ برقگير 

 . ميكروآمپر١٠ ساخت دستگاه اندازه گيري جريان نشتي برقگير با دقت 

 :مستندات پروژه

ــرهاي فشــارقوي ”گــروه پژوهشــي فشــارقوي؛ گــزارش   - ــنگ برقگي ــيق و ســاخت دســتگاه مانيتوري ؛ “تحق
 .انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

؛ پژوهشـكده انتقال و  “بررسـي عملكـرد برقگيـر و جـريان نشـتي آن     ”گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛ گـزارش         -
 .اه نيرونيرو؛ پژوهشگ توزيع

؛ پژوهشكده انتقال   “بررسي روشهاي موجود نشانگر وضعيت و مقايسه آنها       ”گروه پژوهشي فشارقوي؛ گزارش      -
 .و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛      “تهيه بانك اطالعاتي قرص اكسيد روي     ”گـروه پژوهشي فشارقوي؛ گزارش       -
 .پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده انتقال و    “طراحـي و سـاخت دسـتگاه مانيتورينگ برقگير        ”ي؛ گـزارش    گـروه پژوهشـي فشـارقو      -
 .نيرو؛ پژوهشگاه نيرو توزيع



 

 ٤٦

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :پروژهعنوان 

جمع آوری استاندارد مناطق خاص کشور برای شبکه های انتقال و توزیع نیرو 
 براساس استانداردهای موجود

 :خالصه پروژه

ايـران با تنوع شرايط جغرافيائي و اقليمي متفاوتي كه در آن وجود دارد ازنظر تقسيم بندي هاي آب و هوايي داراي                      

ايي بسيار متنوعي مي باشد و وجود خليج فارس و درياي عمان در جنوب كشور و درياي خزر در                   شـرايط آب و هو    

مـنطقه شـمال و همچنـين درياچـه هاي اروميه و قم شرايط بسيار متنوعي از باب بكارگيري تجهيزات و طراحي                      

ي براي تمام مناطق ايران     شده فعل  از  آنجا كه استانداردهاي تدوين     . شـبكه هـاي انتقال و توزيع ايجاد نموده است         

به مشكالت و معضالتي     حكـم واحـدي را درنظر مي گيرد و تفكيكي در اين زمينه صورت نپذيرفته است و باتوجه                 

كـه در بهره برداري از شبكه هاي نيرو در اين مناطق وجود دارد نياز به تهيه استانداردهاي ويژه اين مناطق همراه                      

اين راستا در اين پروژه سعي گرديد با شناسايي دقيق مشخصات اقليمي و     در  . بـا مالحظات خاص احساس گرديد     

جغرافيائـي مـناطق مخـتلف كشـور و تعيـين شـرايط ويژه محيطي آنها به لحاظ بهره برداري با عنايت به شرايط                        

اير مراجع كاركـرد غيـرعادي ارائه گرديده در استانداردهاي معتبر، راهكارهاي ارائه گرديده در اين استانداردها و س         

معتبـر اسـتخراج گرديده با انتخاب مشخصات فني منطبق بر شرايط كاركرد منطقه اي، از كاركرد ايمن تجهيزات                   

شـبكه در شـرايط سخت محيطي اطمينان بيشتري حاصل گرديده، تا حدودي معضالت و مشكالت بهره برداري                  

شده فعلي كه نياز به كار تحقيقاتي        اي تهيه در مـوارد مقتضـي، نارسايي ها و كاستي هاي استاندارده          . كـاهش يابـد   

 .ويژه اي دارد مشخص گرديده است

 

 

 مجید رضائی :نام مدیر پروژه فشارقوي :نام گروه مجری
 PHVVT01 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو : کارفرمانام

 روزبه بهزادي، محمدرضا شريعتي، علي هوشمندخوي، عليرضا باصري، سيامك ابيضي :نام همکاران



 

 ٤٧

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

هاي خاص هر منطقه جغرافيائي كه در        تهـيه طـبقه بـندي اقليمـي مـناطق مخـتلف كشور و بيان ويژگي                
 .انتخاب مشخصات فني هر تجهيز دخيل مي باشند

 .و غيرعادي تجهيزات مختلفتعيين و استخراج مرز شرايط كار عادي  
 .تعيين مشخصات ويژه جغرافيائي و آب و هوايي تاثيرگذار بر تجهيزات 
 :بررسي استانداردهاي معتبر در زمينه شرايط كاركرد عادي و غيرعادي در مورد تجهيزات زير 

 مقره ها -
 برقگيرهاي اكسيد فلزي -
 تابلوهاي الكتريكي -
 فيوزهاي كات اوت -
 ها كابل -
 اي قدرتترانسفورماتوره -
 ها هادي -
 ها سركابل -
 بوشينگ ها -
 ها خازن -
 راكتورها -
 ترانسفورماتورهاي زمين -
 پايه هاي چوبي -
 ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان -

 



 

 ٤٨

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :مستندات پروژه

 - آمار و اطالعات     -اثرات  (پارامتـرهاي محيطـي تاثيـرگذار بر تجهيزات برقي          ”گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛        -
 .١٣٨٢ ؛نتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ پژوهشكده ا“)طبقه بندي اقليمي

؛ پژوهشكده انتقال و   “مقره ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص          ”گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛        -
 .١٣٨٢ ؛توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ “برقگيـرهاي اكسـيد فلزي و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص             ”گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛        -
 .١٣٨٢ ؛ژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيروپ

تابلوهاي الكتريكي شبكه فشارمتوسط و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق            ”گروه پژوهشي فشارقوي؛     -
 .١٣٨٢ ؛؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو“خاص

؛ “شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص      كات اوت فيوزهاي توزيع و تاثيرات       ” گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛        -
 .١٣٨٢ ؛پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

ترانسـفورماتورهاي توزيـع و قدرت روغني و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در              ”گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛        -
 .١٣٨٢ ؛؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو“مناطق خاص

؛ پژوهشكده انتقال و    “هادي ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص          ” قوي؛  گـروه پژوهشي فشار    -
 .١٣٨٢ ؛توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده انتقال و “ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص كابل”گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛      -
 .١٣٨٢ ؛توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ “هـاي توزيـع و تاثيـرات شـرايط محيطـي بـر آنها در مناطق خاص                 سـركابل ”؛  گـروه پژوهشـي فشـارقوي      -
 .١٣٨٢ ؛انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

انتقال و   ؛ پژوهشكده “بوشينگ ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص          ”گروه پژوهشي فشارقوي؛     -
 .١٣٨٢ ؛توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

انتقال و   ؛ پژوهشكده “راكتورها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص         ”فشارقوي؛  گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٢ ؛توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده انتقال و    “ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص          خازن”گـروه پژوهشـي فشارقوي؛       -
 .١٣٨٢ ؛توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ “ترانسـفورماتورها زمـين و تاثيـرات شـرايط محيطـي بر آنها در مناطق خاص         ”رقوي؛  گـروه پژوهشـي فشـا      -
 .١٣٨٢ ؛پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

ترانسـفورماتورهاي ولـتاژ و جريان و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق              ”گـروه پژوهشـي فشـارقوي؛        -
 .١٣٨٢ ؛شگاه نيرو؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوه“خاص

؛ “پايه ها و كراس آرم هاي چوبي و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص           ”گـروه پژوهشي فشارقوي؛      -
 .١٣٨٢ ؛پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو



 

 ٤٩

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 :پروژهعنوان 

 )بهره برداری(آزمایشگاه کلید مینیاتوری 

 :خالصه پروژه

اسـتفاده بسـيار وسـيع از كلـيدهاي مينـياتوري در مصـارف خانگـي و صـنعتي در دو دهه اخير در كليه كشورها                          
اين كليدها با قطع مناسب و دقيق در هنگام         . ها در حفاظت از سيستم هاي برقي مي باشد        نشـان دهـنده اهمـيت آن      

ها و نيز حفاظت از جان انسانها را         بـروز يـك خطـاي الكتريكي وظيفه حفاظت از تجهيزات برقي، سيم ها و كابل               
ن كليدها انجام   جلوگيـري از بـروز آتـش سـوزي ناشـي از خطاهاي الكتريكي نيز اغلب توسط اي                 . بـرعهده دارنـد   

بنابراين انتظار مي رود بهره برداري مطمئن و ايمن از انرژي الكتريكي با استفاده از كليدهاي مينياتوري                 . مـي شوند  
طبيعي است كه حجم انبوه استفاده از اين كليدها، باعث توليد           . توجهي افزايش يابد   طور قابل  كيفـي و مناسـب بـه      

انطـباق بسـياري از ايـن كليدها با شرايط استانداردهاي معتبر             و عـدم  آنهـا توسـط سـازندگان مـتعددي گـرديده           
وجود مراجع تصميم گيري مناسب در مورد اعطاي صالحيت فني به كليدها، منجر به استفاده                بين المللي و نيز عدم    

امناسب و  و متعاقب آن بهره برداري ن     ) و عموماً با قيمت هاي پايينتر     (مصـرف كنـندگان از كلـيدهاي غيراسـتاندارد          
 .غيرايمن از انرژي الكتريكي شده است

 امك ابيضيسي :نام مدیر پروژه فشارقوي :نام گروه مجری
 --- :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 عليرضا مراديان، محمد اسكويي، روزبه بهزادي، سيامك ابيضي، محمد درفكي :نام همکاران

 



 

 ٥٠

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :معرفی آزمایشگاه

 در راستاي هدف كنترل كيفي و فني اين كليدها          ١٣٨١ آزمايشـگاه كليد مينياتوري پژوهشگاه نيرو در سال          -
، آزمونهاي نوعي   IEC60898-2002ايـن آزمايشـگاه مطابـق اسـتاندارد بين المللي           . راه انـدازي شـده اسـت      

 اين آزمايشگاه موفق به انجام آزمونها بر روي         ١٣٨٢تا پايان سال    . انجام مي رساند   مينـياتوري را به   كلـيدهاي   
هدف، مطابقت دقيق انجام آزمونها با شرايط موجود در استاندارد          .  نـوع كلـيد مخـتلف شده است        ٣٠بـيش از    

ندگان استاندارد مذكور و نيز      و تدوين كن   IECباشد كه اين مهم نيز با ارتباطات مستمر با مؤسسه            مذكـور مـي   
آزمونها بر روي كليدهاي    . مطالعـات تحقيقاتـي در اجـزاء و مكانيسـم كلـيدهاي مينـياتوري انجـام مـي گردد                  

 آمپر  ٦٣ تا   ٢نول، در محدوده جرياني از      + نول و سه پل     + مينـياتوري از انـواع يك پل، دوپل، سه پل، يك پل             
 .در اين آزمايشگاه قابل انجام مي باشند

 :آزمونهای قابل انجام

 : عناوين آزمونهاي قابل انجام در آزمايشگاه كليد مينياتوري بشرح زير است-
 صحت عالمت گذاري و پايداري آن -١
 مكانيسم عملكرد كليد -٢
 فاصله هوايي و فاصله خزشي حداقل -٣
 غيرقابل تعويض پذيري بودن -٤
 هاي هادي جريان و اتصاالت ها، قسمت قابليت اطمينان پيچ -٥
 هاي خارجي ها و هادي هاي پيچي براي اتصال به سيم ت اطمينان ترمينالقابلي -٦
 حفاظت در برابر شوك الكتريكي -٧
 مقاومت در برابر گرما -٨
 مقاومت در برابر گرماي غيرعادي همراه با آتش -٩
 مقاومت در برابر زنگ زدگي -١٠
 )عايقي(خصوصيات دي الكتريكي  -١١
 نرخ افزايش دما -١٢
 روزه٢٨آزمون  -١٣
 تريكيدوام مكانيكي و الك -١٤
 مشخصه قطع خودكار -١٥
 مقاومت در برابر شوك و ضربه مكانيكي -١٦

قطعات رابرداشته است ودرتالش     اين كيفي اوليه دركنترل  هاي داده گام  آزمايشگاه كليدمينياتوري بااقدامات انجام   
 . مي باشدISO17025براي دريافت گواهي تائيدصالحيت از مراجع اعتباردهي بين المللي مطابق بااستاندارد



 

 ٥١

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

 .كنترل كيفي كليدهاي مينياتوري ساخت داخل كشور و نيز كليدهاي مينياتوري وارداتي 

در “ اسـتفاده بهيـنه از كليدهاي مينياتوري و هماهنگي حفاظتي در فشارضعيف          ”برگـزاري دوره آموزشـي       
 .پژوهشگاه نيرو براي ارتقاء دانش حفاظت در فشارضعيف در كشور

 .سارات جاني و مالي ناشي از بكارگيري كليدهاي مينياتوري بي كيفيت در كشورجلوگيري از خ 

حمايت از توليدكنندگان داخلي و شركت هاي توزيع و برقهاي منطقه اي با تخفيف در هزينه انجام آزمونها                   
 .براي افزايش كيفي ساخت اين كليدها

 :مستندات پروژه

 .IECهاي آزمون مطابق ساختار استاندارد  برگه -

 .راهنماي استفاده از دستگاههاي آزمون -

 .IEC60898-2002راهنماي انجام آزمونها مطابق استاندارد  -

 .دستورالعمل نگهداري از دستگاههاي آزمون -

 . شركت سازنده كليد مينياتوري در جهان٥٠كاتالوگ بيش از  -

 .هاي معتبر دنيا در زمينه كليدهاي حفاظتي مقاالت علمي از كنفرانس -



 

 ٥٢

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :وژهپرعنوان 

 راه اندازی آزمایشگاه مه نمکی

 :خالصه پروژه

گسـترش اسـتفاده از مقـره هـاي كامپوزيتـي در كشـور، تنوع روشهاي ساخت، مواد مصرفي و سازندگان مختلف                      

به زمان طوالني موردنياز در      باتوجه. ضرورت نظارت و ارزيابي عملكرد اين مقره ها را بيش از پيش آشكار مي نمايد              

 كامپوزيتي و خسارات احتمالي ناشي از عملكرد نامناسب بعضي از اين مقره ها              ارزيابـي عملكـرد طبيعي مقره هاي      

مدت اين مقره ها را در برابر شرايط سخت محيطي برآورد            ضـرورت سـاخت دسـتگاهي كه بتوان عملكرد طوالني         

ر دستگاه آزمون مه نمكي د    . منجـر بـه تحقـق پـروژه فـوق الذكر گرديد           ) شـده  در زمـان كـوتاه و تسـريع       (نمايـد   

 .بهينه سازي مواد مصرفي، روشهاي ساخت و طراحي مقره هاي كامپوزيتي كاربرد زيادي خواهد داشت

دست آمده و با     در ايـن پـروژه پـس از بررسـي روشـها با استفاده از منابع خارج از كشور، مشخصات فني الزم به                      

مطابق استاندارد  ) مه نمكي (شـده    ربـط تجهيـزات الزم  تهـيه و دسـتگاه پيرسـازي تسـريع               پشـتيباني مـنابع ذي    

IEC61109ساخته شده كه مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت . 

شده دستگاه تركينگ ويل مطابق      منظور انجام آزمونهاي پيرسازي تسريع     شده و به   هـاي انجام   در راسـتاي فعالـيت    

 . تهيه و راه اندازي گرديدLWIWG-01(96)مشخصات فني استاندارد 

 IEC60507زشـده با دستگاههاي فوق الذكر امكان انجام آزمونهاي مه تميز مطابق استاندارد              در آزمايشـگاه تجهي   

مـنظور مقايسه عملكرد زنجيره مقره هاي بشقابي متداول در شرايط مه نمكي نيز مورد استفاده                 بـه . نيـز مـي باشـد     

 .قرارمي گيرد

 

 

 داود محمدي :نام مدیر پروژه فشارقوي :نام گروه مجری
 --- :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

محمـد اسكويـي، محمدسعيـد وفاكيـش، اميـرمحمد رحيمـي، نادر مسكيـن، روزبـه بهـزادي،           :نـام همکـاران   
 درفكي، مجيد رضاييسعيد يگانه مظهر، غالمحسين كاشي، محمد 



 

 ٥٣

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

 .ويل نمكي و تركينگ شده مه دستيابي به تجهيزات آزمون پيرسازي تسريع 

 :مستندات پروژه

منظور انجام    سيستم مه نمكي به    IECتنظيم و تهيه طرح مطابق استاندارد       ”گروه پژوهشي فشارقوي؛ گزارش      -
 .١٣٧٨؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ اسفند ماه “تست مه نمكي مقره هاي كامپوزيتي

؛ پژوهشكده انتقال   “نرم افزار و سخت افزار مانيتورينگ آزمايشگاه مه نمكي        ”  گروه پژوهشي فشارقوي؛ گزارش    -

 .١٣٨٢و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر ماه 

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛      “)جلد اول (نمكي   اندازي آزمايشگاه مه   راه”گـروه پژوهشي فشارقوي؛ گزارش       -

 .١٣٨٢نيرو؛ آبان ماه  پژوهشگاه

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ “)جلد دوم (نمكي   اندازي آزمايشگاه مه   راه”فشارقوي؛ گزارش   گـروه پژوهشي     -

 .١٣٨٢نيرو؛ آبان ماه  پژوهشگاه

 

 



 

 ٥٤

 يروپژوهشگاه ن

 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 :پروژهعنوان 

 کیلوولت 400طراحی سیستم ایزوالسیون برای تجهیزات یک دهانه از پست 
برقگیر شامل کلید، مبدل جریان، مبدل ولتاژ و ) طرح توسعه پست(پست قائن 

 در مقابل اثر زمین لرزه

 :خالصه پروژه

 حركات زمين   توزيع و انتقال را در مقابل      هاي فوق  سـابقه زمـين لـرزه هـاي گذشـته آسـيب پذيري تجهيزات پست              
سـازه هـاي تكـيه گـاه تجهيـزات در اين زمين لرزه ها با آنكه آسيب چنداني نديده اند و تقريباً سالم                        . داده انـد   نشـان 
بنابه تعريف، سازه   . مانـده انـد، اما رفتار بسيار نامناسبي در رابطه با محافظت از تجهيزات ازخود نشان داده اند                  باقـي 

نحوي اقتصادي   كمك اجزاء معماري بايد قادر باشد كه به        ر اتصال با يكديگر و به     مجموعه اي از اجزائي است كه د      
سرمايه هاي مادي، معنوي و انساني كه بر آن متكي و يا در زير آن قرار دارند را در مقابل علل و عوامل طبيعي يا                         

 .غيرطبيعي محافظت نمايد

 معموالً با معيار شتاب وارده بر تجهيزات        هـا در مقابـل اثـرات حـركات زميني كه           محافظـت از تجهيـزات پسـت      
افزايش سختي و مقاومت  سازه      . سـنجيده  مي شوند تفاوتي اساسي با محافظت آنها در مقابل بارگذاري عادي دارد              

خود مي گيرد و كاهش  لـزوماً بـه رفتار مناسب سازه منتهي نمي گردد بلكه احتماالً اين رويكرد، روندي معكوس به               
سـازه، آن را بـه فـيوزي بـراي محافظت از تجهيزات تبديل مي كند كه درصورت بروز زلزله                    سـختي و مقاومـت      

از روشهايي كه در محدوده معيارهاي فوق در طراحي سازه ها           . نيـروهاي وارده بـه تجهيـزات را محـدود مي نمايد           
 شاخه از روش كنترل     عمده ترين . نام برده مي شود   “ كنتـرل غيـرفعال رفتار سازه ها      ”كـار مـي رونـد بـا عـنوان            بـه 

بر  غيـرفعال كاربرد جداسازهاي پايه در محافظت از ساختمانها و تجهيزات در مقابل زلزله مي باشد كه اساساً مبتني   
 .كاهش سختي سازه جهت كاهش نيروهاي ناشي از زلزله مي باشد

 زاده حکیمی بابک اسماعیل :نام مدیر پروژه سازه :نام گروه مجری
 PTRPN06 :کد پروژه شركت توانير :نام کارفرما
 شهرام اردبيلي :نام همکاران



 

 ٥٥

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انتقال و توزيع نيروپژوه

 زمين لرزه قطعات جاذب     در مقابل ) طرح توسعه (در ايـن پروژه براي تامين ايمني الزم براي تجهيزات پست قائن             
عملكرد مناسب قطعات جاذب انرژي توسط تست بارگذاري تناوبي بررسي شده و از         . كارگـرفته شده اند    انـرژي بـه   

 .نتايج حاصل از اين تست در طراحي سيستم ايزوالسيون استفاده شده است

 :چکیده نتایج پروژه

. كليد، مبدل جريان، مبدل ولتاژ و برقگير      طراحـي، ساخت و نصب قطعات جاذب انرژي براي چهار تجهيز             
 .)پايان رسيد  به١٣٨٢كليه عمليات در دي ماه سال (

يافته افزايش ايمني و كاهش آسيب پذيري تجهيزات فوق با نصب سيستم جاذب              براسـاس مطالعات انجام    
 .نحو مناسبي تامين شده است انرژي به

 :مستندات پروژه

؛ پژوهشكده انتقال و    “)با دو ويرايش  ( تجهيزات   -ه محاسباتي سازه    مجموعه دفترچ ”گـروه پژوهشـي سـازه؛        -
 .١٣٨١-٨٢توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو، 

 



 حیط زیستپژوهشکده انرژی و م



 

 ٥٧

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 :عنوان پروژه

 های روشنایی استاندارد مصرف و برچسب انرژی المپ

 :خالصه پروژه

هاي روشنايي و در ادامه برنامه تدوين استاندارد مصرف انرژي           مـنظور كاهش مصرف انرژي الكتريكي سيستم       بـه 
شاخصها، تدوين استاندارد مصرف انرژي و ارائه       تعيين  ”لـوازم خانگـي و تجهيـزات انـرژي بـر در كشـور، پـروژه                 

تعريف و توسط گروه انرژي و مديريت مصرف پژوهشكده         “ هـاي الكتريكـي    راهكارهـاي بهـبود عملكـرد المـپ       
 .انرژي و محيط زيست اجرا شد

 بر  هاي روشنايي توليدشده در كشور، عوامل مؤثر       در ايـن پـروژه پـس از بررسي و تهيه نمونه هايي از انواع المپ               
LPWلومن بر وات (ها از ديدگاه انرژي  براساس بازدهي نوري  ها و شاخص ارزيابي عملكرد المپ   بازدهـي المپ  

 المـپ نمونه از محصـوالت توليد كننـدگان داخلي و  ٨٥٠بـا انجام آزمايشـهاي استانـدارد بر روي        . تعيـين شـد   ) 
ها استخراج و براساس      بازدهي انرژي المپ   نمـونه از محصـوالت خارجـي، روابـط مـرجع بـراي تعيين معيار              ١٠٩

 .رده هاي هفتگانه برچسب طراحي شده، رده بندي شدند

اجـراي ايـن پـروژه منجـر بـه تـدوين استاندارد مصرف انرژي و طراحي برچسب بازدهي انرژي مقايسه اي براي                       
يد، بخار جيوه پرفشار و     ، متال هال  (CFL)مصرف   ، فلورسنت لوله اي، فلورسنت كم     )التهابي(هـاي رشـته اي       المـپ 

صورت  نتايج حاصله در كميته تصويب معيارهاي مصرف انرژي بررسي و تصويب شد و به             . بخار سديم پرفشار شد   
 .اجرا درخواهد آمد استاندارد اجباري در كشور به

 :چکیده نتایج پروژه

 .فلورسنت و تخليه گازيهاي التهابي،  انواع المپ هاي روشنايي، شامل انرژي المپ تدوين استانداردمصرف 

 .(Energy Index)ها از ديدگاه مصرف انرژي  تعيين شاخص ارزيابي عملكرد انرژي المپ 

 .هاي روشنايي  براي المپ(Energy Efficiency Label)طراحي برچسب بازدهي انرژي  

 آلبرت كوچري :نام مدیر پروژه انرژي و مديريت مصرف :نام گروه مجری
 PENDE04 :کد پروژه  معاونت امور انرژي-وزارت نيرو  :رمانام کارف

 محمدحسين ناظمي، فرخ اميني :نام همکاران



 

 ٥٨

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 .ها و ارزيابي راهكارهاي منتخب بررسي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در المپ 

 .ها در كشور يزان صرفه جويي انرژي و هزينه ناشي از اجراي طرح برچسب انرژي المپعيين مت 

 :مستندات پروژه

هاي رشته اي و گازي و  بررسي و مطالعه مباني المپ   ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصـرف؛ گزارش              -
كده انرژي و   پژوهش؛  “هـاي روشنايي براساس مشخصات الكتريكي و كاربرد آنها         تقسـيم بـندي انـواع المـپ       

 .١٣٨٠؛ بهمن ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيط

تعيين شاخص مطلوب جهت بررسي عملكرد المپ از        ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصرف؛ گزارش             -
؛ “هاي نمونه داخلي و طراحي برچسب انرژي       ديـدگاه انرژي، طراحي آزمايش و انجام آزمايشها بر روي المپ          

 .١٣٨١؛ مرداد ماه  پژوهشگاه نيروزيست؛ پژوهشكده انرژي و محيط

هاي توليد داخل    بررسي راهكارهاي بهبود عملكرد المپ    ”گـروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف؛ گزارش          -
پژوهشكده انرژي و   ؛  “ها و پـيش بينـي ميـزان صـرفه جويي انرژي ناشي از اجراي طرح برچسب انرژي المپ                 

 .١٣٨١؛ بهمن ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيط

تعيين شاخصها، تدوين استاندارد مصرف انرژي و ارائه    ” پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصرف؛ گزارش           گـروه  -
؛ “)هاي روشنايي  استاندارد مصرف و برچسب انرژي المپ     (هاي الكتريكي    راهكارهـاي بهـبود عملكـرد المپ      

 .١٣٨٢؛ فروردين ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط

؛ “هاي الكتريكي استاندارد مصرف و برچسب انرژي المپ” مديريت مصرف؛ گزارش  گـروه پژوهشي انرژي و     -
 .١٣٨٢؛ فروردين ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط



 

 ٥٩

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 :عنوان پروژه

بررسی الگوهای رفتار فرهنگی و اجتماعی مصرف کنندگان خانگی و تجاری 
 برق در تهران

 :خالصه پروژه

سو و   رق از يك  هـدف از انجـام ايـن پـروژه، ارزيابـي ارتـباط كلي عوامل اجتماعي و فرهنگي با ميزان مصرف ب                     
رفتار آدميان در   . چگونگـي رفتار مصرفي مصرف كنندگان خانگي و تجاري برق در تهران ازسوي ديگر بوده است               

. محيطـي شـكل مـي گيـرد كـه هـم از عوامل مادي و فيزيكي تشكيل شده و هم از عوامل اجتماعي و فرهنگي                   
منظور تصريح اين    به. تاثير چنين عواملي مي باشد    عنوان بخشي از رفتار انساني، تحت        بنابـراين مصرف برق نيز به     

تاثيـر پذيـري، جامعـه نمـونه اي از مشـتركان خانگي  و تجاري برق در تهران تشكيل شد و با مراجعه به ايشان و                           
نتايج حاصله نشان داد رفتار     . انجام رسيد  هاي الزم روي اطالعات به     تكمـيل پرسشـنامه هـاي اطالعاتـي، تحليل        

ه مصـرف بـرق بـيش از آنكـه متاثـر از عـوامل مادي باشد، از عوامل اجتماعي و فرهنگي اثر                       مصـرفي در زميـن    
توجهي روي رفتار مصرفي در زمينه مصرف برق    طـبقه اجتماعي يكي از اين عوامل است كه اثر قابل          . مـي پذيـرد   

هرقدر . تازسـوي ديگـر آگاهـي انـرژي مهمتـرين عامـل اجتماعـي و فرهنگـي اثرگذار بر مصرف برق اس                . دارد
مصرف مناسب برق    مصرف كنندگان از امور مربوط به توليد، انتقال و توزيع برق آگاهي بيشتري داشته باشند، عدم               

در اين شرايط ايشان راهبردهاي     . حساب مي آورند   توسـط مصـرف كنـندگان را عامـل اصـلي ايجاد كمبود برق به              
 به اين معناست كه اثربخش بودن اين راهبردها منوط          مختلف ترغيب به صرفه جويي انرژي را مؤثرتر مي دانند كه          

 .به وجود اطالعات كافي از جنبه هاي مختلف توليد، انتقال، توزيع و مصرف برق نزد مشتركان است

 :چکیده نتایج پروژه

 .شناسايي وسايل برقي خانگي و تجاري مورد استفاده و توزيع فراواني آنها 

 .تجاري درباره برقميزان آگاهي مصرف كنندگان خانگي و  

 جاه مريم رفعت :نام مدیر پروژه انرژي و مديريت مصرف :نام گروه مجری
 PENPE04 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 عبدالحسين نيك گهر، محمدرضا كالهي، محمد فاضلي، داريوش نعمتي، پرويز شيراني :نام همکاران



 

 ٦٠

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 .رويكرد مشتركان به رفتارهاي صرفه جويانه در مصرف برق 

 .شناسايي عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر رفتار مصرفي مشتركان در زمينه مصرف برق 

 .راهكارهاي مديريت مصرف برق از ديدگاه فرهنگي و اجتماعي و شرايط اثربخش بودن آنها 

 :مستندات پروژه

بررسي الگوهاي اجتماعي فرهنگي مصرف برق خانگي در        ”رژي و مديريت مصرف؛ گزارش      گروه پژوهشي ان   -
؛ بهمن ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط؛  “شناسي  چارچوب نظري و روش    -شـهر تهران    

١٣٨١. 

بررسي الگوهاي اجتماعي و فرهنگي مصرف برق خانگي        ”گـروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف؛ گزارش          -
 .١٣٨١؛ بهمن ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط؛ “ گزارش تحليلي-ر شهر تهران د

بررسي الگوهاي اجتماعي و فرهنگي مصرف برق خانگي        ”گـروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف؛ گزارش          -
 .١٣٨١؛ اسفند ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط؛ “ گزارش توصيفي-در شهر تهران 

؛ “مصرف بررسي نگرش شهروندان تهراني به المپ كم”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديريت مصرف؛ گزارش         -
 .١٣٨٢؛ فروردين ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط

؛ “بررسي الگوهاي مصرف برق مراكز تجاري شهر تهران       ”گـروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف؛ گزارش          -
 .١٣٨٢؛ ارديبهشت ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيطپژوهشكده انرژي و 

بررسـي الگـوي مصرف برق در بخشهاي خانگي و          ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصـرف؛ گـزارش               -
 .١٣٨٢؛ تير ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط؛ “تجاري



 

 ٦١

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 :عنوان پروژه

 )82بهسازان (نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی 

 :خالصه پروژه

هينه سازي مصرف انرژي و تحليل صرفه جويي انرژي در ساختمانهاي           مـنظور تهـيه ابـزاري بـراي بررسـي و ب            بـه 
 .مسكوني در شهرهاي ايران، اين پروژه تعريف و توسط گروه انرژي و مديريت مصرف اجرا شد

 :هاي با قابليت» ٨٢بهسازان « نتيجه اين طرح تحقيقاتي، نرم افزاري است با عنوان 

 تعريف و تغيير تيپ هاي اجزاء ساختمان -١

 سازي معماري ساختمانمدل -٢

 ١٩ مبحث -محاسبه ضرائب مقررات ملي ساختمان  -٣

 محاسبات بارهاي حرارتي و سيستم گرمايش و سرمايش -٤

 محاسبات سيستم روشنايي -٥

 محاسبات سيستم آب گرم مصرفي -٦

 هاي انرژي بانك اطالعاتي تجهيزات، مصالح و قيمت حامل -٧

 تعيين سيستم گرمايش و سرمايش بهينه -٨

 اي صرفه جويي انرژي و ارائه نتايجه ارزيابي فرصت -٩

 نمايش، مقايسه نتايج محاسبات و چاپ گزارشها -١٠

شهر، محاسبات بارهاي حرارتي،    ١٤٠به مشخصات ساختمان، داده هاي آب و هوايي نزديك به            اين نرم افزار باتوجه   
ه چرخه  آب سـرد و گـرم مصـرفي، مصرف انرژي گرمايش و سرمايش، مصرف روشنايي و تحليل اقتصادي هزين                  

. هاي موضعي، پكيج يا مركزي را تعيين مي كند         عمـر، بهتـرين سيستم گرمايش و سرمايش از ميان انواع سيستم           
توسـعه كاربـرد ايـن نـرم افـزار منجـر بـه تهيه ابزاري براي تحليل كمي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي در                         

 .ساختمانهاي مسكوني در سطح كشور خواهد شد

 آلبرت كوچري :نام مدیر پروژه انرژي و مديريت مصرف :نام گروه مجری
 PENDE03 :کد پروژه  معاونت امور انرژي-وزارت نيرو  :نام کارفرما
 اهللا منصوري، محمد عليپور، اميرصالح حبيبي مختار بيدي، فتح :نام همکاران



 

 ٦٢

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

 ).٨٢نرم افزار بهسازان (تهيه و توسعه نرم افزار فارسي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني  

 .ارزيابي عملكرد انرژي جداره هاي خارجي ساختمان براساس مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان 

ايي، لوازم  انجـام محاسـبات بارهـاي حرارتـي، سيسـتم گرمايش و سرمايش فضا، آب گرم مصرفي، روشن                  

 .برقي، گرمايش و سرمايش مواد غذايي

شده  بـه تحلـيل اقتصادي هزينه چرخه عمر ساالنه         تعيـين سيسـتم گـرمايش و سـرمايش بهيـنه باتـوجه             

(ALCC). 

 . و اثرات اجراي آنها(ECO)هاي صرفه جويي انرژي  ارزيابي فرصت 

 :مستندات پروژه

 ادبـيات نرم افزارهاي صرفه جويي انرژي در         بررسـي ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصـرف؛ گـزارش               -
زيست؛  پژوهشـكده انرژي و محيط    ؛  “سـاختمان و تعيـين الگـوي مناسـب جهـت توسـعه نـرم افـزار موجـود                  

 .١٣٨٠؛ شهريور ماه نيرو پژوهشگاه

 



 

 ٦٣

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

محاسبه پارامترهاي هواشناسي، بارهاي گرمايشي و      ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصـرف؛ گـزارش               -
هاي گرمايشي و     انتخاب سيستم، محاسبه بارهاي ساعتي و محاسبه مصرف انرژي سيستم          سرمايشي بيشينه، 

 .١٣٨٠؛ آذر ماه نيرو زيست؛ پژوهشگاه پژوهشكده انرژي و محيط؛ “سرمايشي

هاي توام فن كويل و  بررسي چيلرهاي جذبي و سيستم   ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصرف؛ گزارش             -
؛ نيرو زيست؛ پژوهشگاه  پژوهشكده انرژي و محيط   ؛  “نشـده  اي تهـويه  هواسـاز و روشـهاي محاسـبات فضـاه        

 .١٣٨٠اسفندماه 

هاي صرفه جويي انرژي درساختمان و       بررسي فرصت ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصـرف؛ گزارش              -
؛ “)نرم افزار بهسازان  (طراحـي و پـياده سـازي نـرم افـزار بهيـنه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني                    

 .١٣٨١؛ شهريور ماه نيرو زيست؛ پژوهشگاه كده انرژي و محيطپژوهش

 و  (TechnicalManual)راهـنماي فنـي نرم افزار       ”گـروه پژوهشـي انـرژي و مديـريت مصـرف؛ گـزارش               -
 .١٣٨٢؛ آبان ماه نيرو زيست؛ پژوهشگاه پژوهشكده انرژي و محيط؛ “٨٢ نرم افزار بهسازان (Help)راهنماي 

افزار،  هاي اجرائي نرم    شامل فايل  “٨٢بهسازان  ”افزاري   بسته  نرم  ”ريت مصرف؛   گـروه پژوهشـي انرژي و مدي       -
پژوهشكده انرژي و    ؛  “افزار و راهنماي مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان        بانـك اطالعاتـي، راهنماي نرم     

 .١٣٨٢؛ اسفند ماه نيرو زيست؛ پژوهشگاه محيط



 

 ٦٤

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 :عنوان پروژه

ترسان نیروگاه نکا از طریق   سیستم ماهیتحقیق و پژوهش در زمینه بهینه سازی
 بهبود سیستم موجود یا جایگزینی آن

 :خالصه پروژه

يكي از مشكالت عمده      .  كن استفاده مي شود    درياي خزر در سيستم اصلي خنك        در نيروگاه نكا از آب         
در حال حاضر يك سيستم     .  ها در تجهيزات ورودي آب است      محيطي اين نيروگاه، ورود و تلف شدن ماهي        زيست

به بازده   باتوجه.  الكتريكي دورسازي ماهي متشكل از دو رديف الكترود در كانال ورودي آب نصب شده است                   
طلوب سيستم موجود، روشهاي مختلف دورسازي ماهي شامل موانع فيزيكي و رفتاري مورد بررسي قرارگرفت               نام

 .عنوان روش مناسب و اقتصادي براي استفاده در نيروگاه نكا انتخاب شد و روش الكتريكي به
دت ميدان در زير    ترسان و دستگاههاي توليد پالس و اندازه گيري ش         پس از ساخت پايلوت سيستم الكتريكي ماهي      

به اهميت   باتوجه. مـنظور تعيين تاثير پارامترهاي مختلف بر بازده دورسازي انجام شد           آب، آزمايشـها مـتعددي بـه      
سازي  افزاري براي شبيه   عـنوان مهمتـرين پارامتـر مؤثر در سيستم، نرم          توزيـع مـيدان الكتريكـي در زيـر آب بـه           

ها نشان داد ميدان الكتريكي مؤثر براي دورسازي         سازي ايج شبيه نت. بعدي ميدان الكتريكي زير آب تدوين شد       سـه 
هـا در سيسـتم موجـود بـه نواحي با سرعت آب زياد در فاصله بين رديف الكترودها محدود است كه سبب                       ماهـي 

 .پايين بودن كارآيي سيستم مي شود

 مرتضي جاللي ليچايي :نام مدیر پروژه محيط زيست :نام گروه مجری
 PEVBM01 :کد پروژه ای مازندران شرکت برق منطقه :نام کارفرما
 رامين پايدار راوندي :نام همکاران

 



 

 ٦٥

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 :چکیده نتایج پروژه

پس از  .  استفاده از آزمايشهاي پايلوت تعيين شد      در ايـن پروژه، شرايط عملياتي بهينه سيستم الكتريكي با          
بررسـي روشـهاي مخـتلف توسـعه ميدان الكتريكي مؤثر به نواحي با سرعت جريان كمتر، نصب تعدادي                   

شكل، فاصله و   . عنوان روش مناسب انتخاب شد     الكتـرود كمكـي در باالدست رديف الكترودهاي اصلي به         
سازي عددي   كمك شبيه  ات موردنياز در سيستم موجود به     نحـوه چـيدن بهيـنه الكتـرودهاي فـوق و تغيير           

 .يابد كاهش% ٨٠ها در سيستم آب ورودي تا  انتظار مي رود با اعمال تغييرات فوق، تلفات ماهي. تعيين شد

 :مستندات پروژه

هاي غالب منطقه ساحلي و بررسي روشهاي  مطالعه بيولوژي ماهي  ”؛ گزارش   محـيط زيست  گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٠؛ آذر ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو ؛ پژوهشكده انرژي و محيط”ازي ماهيمختلف دورس

؛ ”ترسان نيروگاه نكا   بررســي وضـعيـت مـوجـود سيستم ماهي      ”؛ گـزارش    محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨١؛ خرداد ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط

؛ ”نه دورســازي ماهــي در نـيــروگاه نكــاانــتخـاب روش بـهيــ”؛ گــزارش محــيط زيســتگــروه پژوهشــي  -
 .١٣٨١؛ شهريور ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو انرژي و محيط پژوهشكده

؛ پژوهشكده انرژي و    ”ترسان طراحـي و سـاخت پايلـوت ماهـي        ”؛ گـزارش    محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨١؛ بهمن ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيط

يسـتم الكتريكـي ماهـي ترسان و تعيين راندمان          آزمايشـهاي س  ”؛ گـزارش    محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٢؛ مرداد ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيط؛ پژوهشده انرژي و “دورسازي

؛ پژوهشكده انرژي   “بررسي فني و اقتصادي سيستم الكتريكي بهينه      ”؛ گزارش   محيط زيست گـروه پژوهشي     -
 .١٣٨٢؛ مرداد ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيطو 



 

 ٦٦

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 :عنوان پروژه

حقیق در کاهش آلودگی محیط ناشی از زائدات جامد کالریفایرهای ت
 آباد گیر در نیروگاه اسالم سختی

 :خالصه پروژه

آباد، چگونگي دفع زائدات جامد ناشي     كـي از مشكالت عمده در نيروگاههاي بخاري كشور ازجمله نيروگاه اسالم           ي
كن  اين مشكل در شرايطي كه سيستم خنك      . باشد تصفيه آب مي   گير در سيستم پيش    سازهاي سختي  از لجن زالل  

هاي يوني باشد، عمده  متشكل از مبدل  يون،   باز و سيستم تصفيه آب بي      نيـروگاه از نـوع بـرج تـر بـا سـيكل نيمه             
كن مصرفي بسيار باال و در نتيجه لجن حاصل          به حجم باالي آب خنك     خواهدشد، زيرا ميزان تزريق آهك باتوجه     

 .سازها روزانه حجم عظيمي از زائدات جامد نيروگاهي را تشكيل خواهد داد از پساب خروجي زالل

گردد كه از    روگاه موجب بروز مشكالت عديده زيست محيطي مي       تجمـع زائـدات جامد با اين حجم در محوطه ني          
علت ايجاد تغييرات  هاي زيرزميني، به علـت پراكندگي ذرات جامد و يا دفن در حفره  طـريق حمـل بـه بـيابان، بـه         

لذا مؤثرترين شيوه برخورد با اين مشكل استفاده از         . ژئولوژيكـي زمين و آلودگي آبهاي زيرزميني قابل حل نيست         
ـ  عـنوان مـاده خـام درسـاير صنايع است كه در راستاي توسعه پايدار صنايع نيز مطرح و ضمن                     دات آهكـي بـه    زائ

اين . يابد محيطي يـك صنعت ديـگر نيز كاهش مي       جويـي در مصـرف مـواد خام صنايع، مشكالت زيست           صـرفه 
ت جامد در نيروگاه    پايان رسيد كه طي آن نخست وضعيت زائدا         بـه  ١٣٨٢ آغـاز و در سـال        ١٣٨٠پـروژه از سـال      

هـاي تصفيه، تغليظ، خشك كردن و دفع لجن مورد بررسي            آبـاد ازنظـر كيفـيت و ميـزان تولـيد،  سيسـتم              اسـالم 
هاي مفيد و سمي بهمراه   هاي جداسازي لجن   قرارگـرفت و بدنـبال آن راهكارهـاي اصـالحي در ارتباط با سيستم             

 .مشخصات فني تجهيزات ارائه گشت

به آناليز لجن نيروگاه به بررسي فني صنايعي كه قابليت مصرف اين رسوبات آهكي از طريق                 در مرحله دوم باتوجه   
 مورد كاربري رسوبات    ١٨در اين ارتباط    . فـرآيندهاي تبديلـي و يـا بـدون فـرآيند تكميلـي را دارنـد پرداخته شد                 

 .گرديد معرفي

 سوسن داوري :نام مدیر پروژه محيط زيست :نام گروه مجری
 PEVBE01 :کد پروژه ای اصفهان شرکت برق منطقه :نام کارفرما
 امير سهرابي كاشاني، روشنك رياضي :نام همکاران



 

 ٦٧

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

عات وزارت صنايع مشخص و پس از       كننده در استان با استفاده از اطال       در مـرحله سـوم موقعـيت صـنايع مصرف         

تمـاس و مذاكـره بـا تك تك صنايع ازنظر تناژ و كيفيت پودر آهكي مصرفي، نمونه نيروگاهي به هر يك از آنها                        

 .جهت تائيد كاربري در توليد محصول ارسال گرديد

 فرآيند  بهمراه(صورت مستقيم و غيرمستقيم      سجي مصرف رسوبات به    طـي مـراحل چهـارم و پنجم، پروژه امكان         

رغم استفاده برخي از صنايع به مقدار زياد از          در اين مراحل مشخص گرديد كه علي      . در صنايع انجام شد   ) تكميلي

دليل وجود معادن سنگ آهك در       رسـوبات آهكـي مانـند صـنايع سـاخت آهـك، سـيمان، فوالد و ذوب آهن، به                  

به اين  . كور مايل به استفاده از رسوبات نبودند      تمايل به تغيير در خطوط موجود، صنايع مذ        مجاورت كارخانه و عدم   

اي و عملياتي، قيمت     هاي سرمايه  منظور تعيين هزينه   دلـيل در مـرحله ششـم پس از انجام محاسبات اقتصادي به            

بندي براساس مالحظات غيراقتصادي نيز      شده محصول و نرخ بازگشت سرمايه جهت مقايسه طرحها، اولويت          تمام

پذيري، ميزان زمين موردنياز، قابليت انطباق با وضعيت موجود،          تـرهاي قابليت اطمينان، توسعه    بـا اسـتفاده از پارام     

و بازار مصرف، جهت صنايع فوق انجام و بر اين اساس صنايع    ) ازنظـر فـرآيندهاي تكميلـي     (پيچيدگـي عملـيات     

يا طرح فاقد درآمد باشد، سه      بـه اين كه اجراي طرح براي نيروگاه درآمدزا و            در انـتها باتـوجه    . امتيازبـندي شـدند   

 .اجرا درآيد بندي و ارائه شدند تا براساس نظرات نيروگاه طرح منتخب به گزينه اولويت

 

 



 

 ٦٨

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

 .ارائه راهكار اصالحي جهت بهينه سازي سيستم تصفيه لجن نيروگاه 

 . جهت مصرف رسوباتساخت چند نمونه از محصوالت صنايع و اخذ تائيديه از آزمايشگاههاي معتبر 

سنجي مصرف در صنايع منطقه پس از    طـبقه بندي روشهاي مختلف كاربرد رسوبات آهكي براساس امكان          
 .اخذ تائيديه از صنايع مزبور

 ).١فاز (طراحي فرآيند و تجهيزات جهت گزينه هاي منتخب  

منظور معرفي   صادي به  اقتصـادي گزينه ها از طريق بررسي پارامترهاي اقتصادي و غيراقت           -ارزيابـي فنـي      
 .روش بهينه مصرف رسوبات آهكي

 :مستندات پروژه

آباد ازنظر توليد لجن و سيستم هاي        بررسي وضعيت نيروگاه اسالم   ”؛ گزارش   محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٠؛ اسفند ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو ؛ پژوهشكده انرژي و محيط”انتقال، تغليظ، خشك كردن و دفع آن

تحقـيق پيرامون روشهاي استفاده مستقيم و غيرمستقيم از لجن  ”؛ گـزارش  محـيط زيسـت  ي  گـروه پژوهشـ    -
 .١٣٨٠؛ اسفند ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو ؛ پژوهشكده انرژي و محيط”جامد

؛ ”كننده بررسـي موقعيت نيروگاه نسبت به صنايع مجاور مصرف        ”؛ گـزارش    محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨١؛ ارديبهشت ماه هشگاه نيروزيست؛ پژو پژوهشكده انرژي و محيط

بررسـي امكانـات نيروگاه جهت استفاده مستقيم از زائدات جامد           ”؛ گـزارش    محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨١؛ آذر ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو ؛ پژوهشكده انرژي و محيط”توليدي

ه با اعمال فرآيندهاي    بررسي امكانات استفاده از زائدات جامد نيروگا      ”؛ گزارش   محيط زيست گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨١؛ آذر ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو ؛ پژوهشكده انرژي و محيط”)غيرمستقيم(تبديلي 

؛ ”آباد ارزيابـي طـرحها و ارائه گزينه مناسب براي نيروگاه اسالم          ”؛ گـزارش    محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٢؛ ارديبهشت ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط



 

 ٦٩

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 :ن پروژهعنوا

 کمک وتلند های یک نیروگاه حرارتی به تحقیق در زمینه تصفیه پساب

 :خالصه پروژه

ازآنجاكه وتلندها  . صورت آبدار و خيس مي باشند      ي يا تمامي سال به    وتلـندها اصـوالً مناطقـي هستند كه در قسمت         
هـاي ديگـر داراي فعاليت بيولوژيكي بيشتري مي باشند، قادرند كه آالينده هاي معمول در                 نسـبت بـه اكوسيسـتم     

 .ها را به محصوالت جانبي غير مضر تبديل نمايند پساب

ي صنايع و ازجمله نيروگاهها بايستي بسرعت در جهت         براسـاس قوانين سازمان حفاظت محيط زيست ايران تمام        
مطالعات گذشته حاكي از آن بوده است كه مشخصات         . هـاي ناشـي از فعالـيت خـود اقـدام نمايـند             رفـع آلودگـي   

آفرين  مدت و بلندمدت مشكل    هـاي نيروگاهـي خـارج از اسـتانداردهاي مصوب ايران مي باشد كه در كوتاه                پسـاب 
كمك وتلند براي نيروگاهها مورد بررسي        سـعي شـده اسـت كـه سيستم تصفيه به           درايـن تحقـيق   . خواهـند شـد   

 .قرارگيرد

 عبداهللا مصطفائی :نام مدیر پروژه محيط زيست :نام گروه مجری
 PEVRD03 :کد پروژه پژوهشگاه نیرو :نام کارفرما
  رامين پايدار راوندي:نام همکاران

 



 

 ٧٠

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 :چکیده نتایج پروژه

، BODشـده در ايـن تحقيق پارامترهاي ميزان مواد معلق، فلزات سنگين،              در آزمايشـهاي پايلـوت انجـام       
 . مورد سنجش قرار گرفته استCODكدورت و 

 و كدورت را حذف BOD وتلند قادر است مواد معلق فلزات سنگين، آمده، سيستم دست براسـاس نـتايج به    
 .نمايد ولي اين سيستم جهت حذف مواد معلول مناسب نمي باشد

 :مستندات پروژه

؛ ”تعيـين مشخصـات پـساب يك نيروگاه حرارتـي نـمونه      ”  فنـي  ؛ گـزارش  محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٠ديبهشت ماه ؛ ارزيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط

؛ ”مطالعـــه و بـررســـي سيســتمـهاي وتلــند مصـــنوعـي”  فنــي؛ گــزارشمحــيط زيســتگــروه پژوهشــي  -

 .١٣٨٠؛ تير ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو انرژي و محيط پژوهشكده

؛ پژوهشكده انرژي و    ”معرفـي پارامتـرهاي طراحـي وتلند      ”  فنـي  ؛ گـزارش  محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٠؛ دي ماه يروزيست؛ پژوهشگاه ن محيط

؛ ”سـاخت واحد پيشتاز و كـاشت گياهان و انجام آزمايشها         ”  فنـي  ؛ گـزارش  محـيط زيسـت   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨١؛ تير ماه زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده انرژي و محيط

زيست؛  ؛ پژوهشكده انرژي و محيط    ”آمده دست تحليل نتايج به  ”  فني ؛ گزارش محيط زيست گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٢؛ خرداد ماه  نيروپژوهشگاه



 

 ٧١

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 :عنوان پروژه

سوز و ساخت  سنجی و طراحی مفهومی نیروگاه زباله بررسی و تحقیق در امکان
 پایلوت نمونه

 :خالصه پروژه

ها، بررسي زباله تهران، بررسي فناوري هاي گوناگون         طـور كلـي پـروژه شـامل مـراحل بررسـي تئوريك زباله              بـه 
ي سوز، طراحي مفهوم   سوز، بررسي اقتصادي نيروگاه زباله     محيطي احداث نيروگاه زباله    سـوزي، بررسي زيست    زبالـه 

اندازي   كيلوگرم بر ساعت، ساخت، نصب و راه       ٥٠سوز با ظرفيت     سـوز تهـران، طراحي پايلوت زباله       نيـروگاه زبالـه   
 .سوز مي باشد پايلوت زباله سوز و تست پايلوت زباله

گانه تهران مورد آناليز فيزيكي و شيميايي قرار گرفته و ارزش حرارتي آنها به              ٢٠بـدين مـنظور زبالـه هاي مناطق         
سوزي  هاي زباله  منظور انتخاب بهترين فناوري زباله سوزي مطرح در دنيا، فناوري          به. دست آمد  يك مـناطق به   تفكـ 

مـورد مطالعـه قـرار گرفته و اجزاء اصلي آنها مشخص گرديده و پس از آن انتخاب بهترين گزينه براي احداث در             
بيني آثار   سوز در شهر تهران و پيش      محيطي احداث نيروگاههاي زباله    بررسي زيست . شـهر تهـران صـورت گرفت      

همچنين هزينه اوليه الزم . انجام رسيد برداري در مرحله بعدي به  مثـبت و منفـي آن در طي مراحل ساخت و بهره           
به امكانات داخلي مورد مطالعه      سوز، هزينه هاي راهبري و تعمير و نگهداري نيز باتوجه          بـراي احـداث نيروگاه زباله     

 .از سوزاندن زباله ها معين گرديد) برق(يت هزينه توليد انرژي قرار گرفته و درنها

در مرحله تكميلي مطالعات صورت گرفته يك نمونه از واحد بازيافت انرژي از زباله ها طراحي و درنهايت ساخته و                    
 نوع پايلوت شامل سيستم تغذيه اتوماتيك زباله ها، كوره مودوالر از  . در محـل كارخانه كمپوست كرج نصب گرديد       

SAU          همچنين تمام فرآيندهاي احتراق    . هاي مكشي و دمشي بوده است      ، مـبدل حرارتـي، اسـكرابر، فيلتـر و فن
هايـي كـه بـدين منظور تعبيه شده          درطـي مسـير زبالـه بـه گـاز و مسـير آب توسـط سيسـتم كنتـرل پيشـرفت                     

موديناميكي توسط كامپيوتر   برداري از پارامترهاي تر    همچنـين امكـان مانيتوريـنگ و اطالعات       . گـردد  مـي  كنتـرل 
 .درنهايت پايلوت از لحاظ احتراق زباله ها و صرفه جويي انرژي تست و نتايج ارائه گرديد. فراهم گرديده است

 زاده وهاب مكاري :نام مدیر پروژه هاي نو انرژي :نام گروه مجری
 PNEPT04 :کد پروژه نيروطرح تحقيقات  :نام کارفرما
  فرخ محمداسماعيلي، هديه شهبازي منفرد، شبنم منصورينژاد، مجتبي حبيبي :نام همکاران



 

 ٧٢

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 شده در کارخانه کمپوست کرج سوز نصب پایلوت زباله

 :چکیده نتایج پروژه

 .گانه تهران٢٠ناطق آناليز كيفي زباله هاي تهران و ارزش حرارتي آنها به تفكيك معيين ت 

 .سوز ايجاد دانش فني طراحي نيروگاه زباله 

 .مشخص شدن هزينه توليد انرژي از زباله تهران 

 .SAUسوزهاي كوچك از نوع  ايجاد دانش فني طراحي و ساخت زباله 

 .سوز با مشاركت بخش خارجي ايجاد بستر الزم و كسب دانش الزم براي طراحي و ساخت نيروگاه زباله 

 : پروژهمستندات

؛ PNEPT04/T1: كــد گــزارش؛ “بررســي تــئوريك زبالــه هــا” زارشگــ؛ هــاي نــو انــرژيگــروه پژوهشــي  -

 .١٣٨٠؛ مهر ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

انرژي  پژوهشكده؛  PNEPT04/T2: كد گزارش ؛  “بررسي زباله تهران  ” زارشگ؛  هاي نو  انرژيگروه پژوهشي    -

 .١٣٨٠؛ آذر ماه نيروو محيط زيست؛ پژوهشگاه 

؛ PNEPT04/T3: كد گزارش ؛  “بررسي فناوري گوناگون زباله سوزي    ” زارشگ؛  هاي نو  انرژيگروه پژوهشي    -

 .١٣٨٠؛ اسفند ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

 



 

 ٧٣

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

: كد گزارش ؛  “سوز محيطي احداث نيروگاه زباله    بررسـي زيسـت   ” زارشگـ ؛  هـاي نـو    انـرژي گـروه پژوهشـي      -

PNEPT04/T4 ١٣٨١؛ ارديبهشت ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛. 

: كد گزارش ؛  “سوز آناليـز اقتصـادي احـداث نيـروگاههاي زباله        ” زارشگـ ؛  هـاي نـو    انـرژي گـروه پژوهشـي      -

PNEPT04/T5 ١٣٨١؛ ارديبهشت ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛. 

: كــد گــزارش؛ “ســوز تهــران طراحــي مفهومــي نيــروگاه زبالــه” زارشگــ؛ وهــاي نــ انــرژيگــروه پژوهشــي  -

PNEPT04/T6 ١٣٨١؛ شهريور ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛. 

: كدگزارش؛  “كيلوگرم بر ساعت  ٥٠سوز با ظرفيت     طراحي پايلوت زباله  ” زارشگ؛  هاي نو  انرژيگروه پژوهشي    -

PNEPT04/T7 ١٣٨١؛ آذر ماه يط زيست؛ پژوهشگاه نيروانرژي و مح پژوهشكده؛. 

؛ “سوز و تست پايلوت    انـدازي پايلوت زباله    سـاخت، نصـب و راه     ” زارشگـ ؛  هـاي نـو    انـرژي گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٢؛ ارديبهشت ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ PNEPT04/T8: كدگزارش



 

 ٧٤

 پژوهشگاه نيرو

 شكده انرژي و محيط زيستپژوه

 :عنوان پروژه

 های فسادپذیر هطراحی و ساخت واحد پایلوت هضم زبال

 :خالصه پروژه

. هاي فسادپذير و تجارب جهاني در اين زمينه بررسي گرديد      ي زباله هواز يند هضم بي  آدر ايـن پروژه ابتدا مباني فر      
هاي نو طراحي و  ليتري كه در گروه انرژي  ٢٢كتور  ايند در مقياس آزمايشگاهي با استفاده از يك ر        آسـپس ايـن فر    

هاي ساخت   آمده، واحد اصلي طراحي گرديد و نقشه       دست هسـاخته شـد، آزمـايش گـرديد و بـا اسـتفاده از نتايج ب               
هاي فسادپذير   پس از انجام تشريفات مناقصه و انتخاب سازنده، واحد پايلوت هضم زباله           . تفصـيل تهـيه شدند     بـه 

سازمان بازيافت شهرداري كرج    . بـراي تولـيد گاز متان و انرژي، در كارخانه كمپوست كرج نصب و راه اندازي شد                
كتور هاضم به ظرفيت  ااين واحد داراي يك ر    . در واگـذاري فضـا و امكانات اوليه، به اين پروژه كمك نموده است             

شده، مخزن موقت نگهداري     مترمكعب، سيستم خردكن زباله و تغذيه مواد خام، سيستم تخليه مواد هضم           ١٧مفيد  
توليد بيوگاز اكنون در اين     . خشك كن و سيستم گرمايش است      سازي بيوگاز، بسترهاي لجن    لجـن، مخـزن ذخيره    

عنوان كمپوست براي    ه شـده خروجي از اين واحد، پس از خشك شدن، مي توانند ب             مـواد هضـم   . واحـد ادامـه دارد    
 .كار برده شوند هكشاورزي ب

 مهرداد عدل :نام مدیر پروژه هاي نو انرژي :نام گروه مجری
 PNEPN03 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 پرويز محمدي، ابولقاسم عليقارداشي، عباس بحري، سهيل نخودچي، شهرام اعتمادي :نام همکاران

 



 

 ٧٥

پژوهشگاه نيرو
 پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 :چکیده نتایج پروژه

 .هاي فسادپذير شهري ايجاد دانش فني طراحي و ساخت واحدهاي توليد بيوگاز از زباله 

 .دپذير شهريهاي فسا يند توليد گاز و انرژي از زبالهآاثبات امكانپذير بودن فر 

خانجات ربراي مصارف داخلي كا   ) ژنراتور بيوگازسوز  - درصورت استفاده از موتور   ( امكـان توليد گاز و برق      

 .كمپوست و امكان فروش مازاد انرژي برق به شبكه

 :مستندات پروژه

: كد گزارش ؛  “سـنجي و آزمايشهاي مقدماتي     مطالعـات امكـان   ” زارشگـ ؛  هـاي نـو    انـرژي گـروه پژوهشـي      -

PNEPN03/T1 ١٣٨٠؛ شهريور ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛. 

: كد گزارش ؛  “طراحـي واحـد پايلـوت و ارائه نقشه هاي ساخت          ” زارشگـ ؛  هـاي نـو    انـرژي گـروه پژوهشـي      -

PNEPN03/T2 ١٣٨١؛ ارديبهشت ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛. 

ــروه پژوهشــي  - ــرژيگ ــو ان ــ؛ هــاي ن ــزارش؛ “ســاخت و نصــب واحــد” شزارگ ــد گ ؛ PNEPN03/T3: ك

 .١٣٨٢؛ مرداد ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

؛ PNEPN03/T4: كد گزارش ؛  “اندازي و راهبري واحد پايلوت     راه” زارشگ؛  هاي نو  انـرژي گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٢؛ آذر ماه انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده



  شبکهمدیریته کنترل و پژوهشکد



 

 ٧٧

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 طراحی و ساخت ثبات وقایع

 :خالصه پروژه

خطاهای تجزيه و تحليل    های برق و     پستديجيـتال   هـای    وروديدريافـت   جهـت   ه  عمـد طـور    بـه  وقايـع ثـبات   

ی ها سنکرون بودن ثبات  . شود کار گرفته می   های حفاظتی به   ناوجودآمده در شبکه و بررسی صحت عملکرد الم        به

اين .  روند خطا در شبکه است     پيگيريکافی برای   ايجاد توانايي   های مختلف عامل مهمی در       شده در پست   نصـب 

 کانال ورودی که هر ۱۰۲۴، دارا بودن ms١دقت زمانی باال در حد . شده استميسر   GPSله بـا اسـتفاده از  ئمسـ 

 طريق ارسال گزارش از توانايي هستند، ms١های   و با گامثانيه ۶۰ تا ريزي برنامه قابـل   يـك تايمـر   کـدام دارای  

 وقايعبررسی گزارش     و دريافتمودم، اتصال به انواع چاپگرهای سوزنی، دارا بودن برنامه واسط کاربر قوی جهت              

 .دستگاه استهاي اين  ويژگيافزار، ازجمله   در ساخت سختFPGAفناوري از راه دور و استفاده از 

 كاظم شريفي مالير :نام مدیر پروژه الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجری
 PSTPN03 :کد پروژه وپست خط پژوهشي  گروه–پژوهشگاه نيرو  :نام کارفرما

، خسرو بهرامی،   پور غذيري اسالمی، مصطفی    مي، اردشير دائفر، گلچهره سهراب، بهزاد       آزاده زمانی  :نام همکاران 
 مهدی طالعی

 



 

 ٧٨

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :چکیده نتایج پروژه

 توسط کارفرمای داخلی    ER1024شده موسوم به      ساخته وقايعهای عملکردی ثبات      پروژه، تست  پاياندر   
تائيد  مورد   پيوست انجام گرفت و عملکرد آن مطابق برگه آزمون          ،وهشـی خـط و پسـت      ژپـروژه، گـروه پ    

 .قرارگرفت

 .شده استپيوست ارائه  نيز بهمشخصات فنی پروژه  

 :مستندات پروژه

؛ “وقايعطراحی وساخت دستگاه ثبات     ”ش نهايـي    يك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گـزار       گـروه پژوهشـي الكتـرون      -
 .١٣٨٢؛ بهمن ماه كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ PSTPN03/T7: كدگزارش



 

 ٧٩

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 برگه آزمون ثبات وقایع

 :عملکرد اصلی دستگاه

 شده هاي پيرو نصب ريزي كامل تمام كارت برنامه 

 ان مرجع ساعت دستگاهعنو بهGPS تنظيم  

 عنوان مرجع ساعت دستگاه بهRTC تنظيم  

 Scannerهاي   مربوط به خودناظري كارتLEDعملكرد صحيح  

 هاي ورودي ثبات  در كانالms١ثبت وقايع با دقت  

 :های دستگاه تست آالرم

…      LED  آالرم چاپگر )٤ و ٣پايه ( رله 
 GPSآالرم  )٦ و ٥پايه ( رله  LED   چاپگر
 P1آالرم  )١٦ و ١٥پايه ( رله  LED   چاپگر
 P2آالرم  )١٤ و ١٣پايه ( رله  LED   چاپگر
 P3آالرم  )١٢ و ١١پايه ( رله  LED   چاپگر
 آالرم خودناظري )٤ و ٣پايه ( رله  LED   چاپگر

 :تغییر تنظیمات از طریق صفحه کلید

 قابليت تغيير زمان ديبانس 

 صحت و درستي زمان عملكرد پس از تغيير زمان ديبانس 

 شده روي دستگاه زمان ديبانس تنظيم= ثانيه   ميلي٢٠
 عملكرد دستگاه Freja300مدت زمان اعمال واقعه از طرف 

 اي ثبت نشد واقعه ثانيه  ميلي١٠

 اي ثبت نشد واقعه ثانيه  ميلي١٩

 اي ثبت نشد واقعه ثانيه  ميلي٢٠

 )زمان ثبت واقعه=ثانيه ميلي٢١(واقعه ثبت شد  ثانيه  ميلي٢١

 اي ثبت نشد واقعه ثانيه  ميلي٥/٢٠

 )زمان ثبت واقعه=ثانيه ميلي٢١(واقعه ثبت شد  ثانيه  ميلي٨/٢٠



 

 ٨٠

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 ها وروديNO/NC تغيير حالت  

 ها غيرفعال بودن ورودي/تغيير فعال 

 ها تنظيم تعداد كارت 

 )GPS وصل نبودن درصورت(تنظيم ساعت دستگاه  

 تنظيم تاريخ دستگاه 

  و نرخ تبادل دادهModem/Null Modemتنظيم حالت  

  دستگاهPasswordتنظيم  

توان به دستگاه اعالم كرد كه در روز مشخص و ماه مشخصي از سال      مي(اعـالم روز تغيير ساعت به دستگاه         

 .)شود مي شب مشخص ١٢صحت عملكرد آن . ساعت را يك ساعت تغيير دهد

 Auto Printتنظيم در حالت  

 ها هاي هر يك از كارت آزمون برقراري اتصال فيزيكي كليه ورودي 

 .) كارت نبود٢امكان آزمون بيشتر از (هاي دو كارت  آزمون برقراري اتصال ورودي 

 :شود صحت زمان عملکرد دستگاه ثبات وقایع طبق جدول زیر مشخص می

  ثانيه٥= شده در دستگاه ثبات وقايع  زمان دبيانس تنظيم

مدت زمان اعمال واقعه 
 Freja300ازطرف 

مدت زمان عملكرد دستگاه  خطا

  ثانيه١٠
 ثانيه١٤: ثانيه   ميلي٣٨٩
  ثانيه٢٤: ثانيه   ميلي٣٨٩

 خطا= صفر 

  ثانيه١٠
  ثانيه٣٧: ثانيه   ميلي٧١٠
  ثانيه٤٧: نيه ثا  ميلي٧١٠

 خطا= صفر 

  ثانيه١٠٠
  ثانيه١٠: ثانيه   ميلي٦٨٣
  ثانيه٥٠ :ثانيه   ميلي٦٨٥

 خطا= ثانيه   ميلي٢

  ثانيه١٠٠
   ثانيه٣: ثانيه   ميلي٨٦٧
  ثانيه٤٣: ثانيه   ميلي٨٦٧

 خطا= ثانيه   ميلي٢

 از 
اده
ستف
ا

R
TC

  به
وان
عن

گاه
دست

ت 
ساع

جع 
 مر

 

  ثانيه١٠٠٠
  ثانيه٢٧: ثانيه   ميلي٧٩٦
  ثانيه٧: ثانيه   ميلي٨١٩

 خطا= ثانيه   ميلي٢٣

 



 

 ٨١

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

  ثانيه٥= شده در دستگاه ثبات وقايع  زمان دبيانس تنظيم

مدت زمان اعمال واقعه 
 Freja300ازطرف 

مدت زمان عملكرد دستگاه  خطا

 ثانيه  ميلي١٠
١٧ : ٣١٥ 
١٧ : ٣٢٥ 

 خطا= صفر 

 ثانيه  ميلي١٠
٤١ : ٥٢٦ 
٤١ : ٥٣٦ 

 خطا= صفر 

 ثانيه  ميلي٢٠
 ٥٧: ثانيه   ميلي٦٨٨
 ٥٧ :ثانيه   ميلي٧٠٨

 خطا= صفر 

 ثانيه  ميلي٢٠
٢٢ : ٤٩٠ 
٢٢ : ٥٠٩ 

 خطا= صفر 

 ثانيه  ميلي٥٠
٥ : ٣٦٦ 
٥ : ٤١٦ 

 خطا= صفر 

 ثانيه  ميلي٥٠
٢٠ : ٥٣٥ 
٢٠ : ٥٨٥ 

 خطا= صفر 

 ثانيه  ميلي٩٠٠
٤٦ : ٥٦٠ 
٤٧ : ٤٦٠ 

 خطا= صفر 

  ثانيه١
٩ : ٦٣٤ 
١٠ : ٦٤٠ 

 خطا= ثانيه   ميلي١

  ثانيه١
٤٦ : ٤٨٧ 
٤٧ : ٤٨٨ 

 خطا= ثانيه   ميلي١

  ثانيه٢
٤ : ٨٩ 
٦ : ٨٨ 

 خطا= ثانيه   ميلي١

  ثانيه٢
١٣ : ١٢٠ 
١٥ : ١٢٠ 

 خطا= صفر 

  ثانيه١٠
٣٩ : ٥٤٦ 
٤٩ : ٥٤٩ 

 خطا= ثانيه   ميلي٣

  ثانيه١٠
٥٥ : ٧٩٦ 
٥ : ٧٩٦ 

 خطا= صفر 

  ثانيه١٠٠
٤٠ : ٦٤ 
٢٠ : ٦٤ 

 خطا= صفر 

 از 
اده
ستف
ا

G
PS

  به
گاه
دست

ت 
ساع

جع 
 مر
وان
عن

 

  ثانيه١٠٠
٥٥ : ٤٥٧ 
٣٣ : ٤٥٧ 

 خطا= صفر 



 

 ٨٢

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 ): و چاپگرLCD(دریافت اطالعات از دستگاه 

 )GPSدرصورت اتصال (مشاهده طول و عرض جغرافيائي محل نصب دستگاه  
 اي طور لحظه ها به مشاهده حالت ورودي 
 هشد چاپ وقايع در محدوده زماني مشخص 
 LCD هر كانال ورودي روي Settingمشاهده  

 Shut down 

 :افزار واسط کاربر و دستگاه ارتباط نرم

 ارسال و دريافت وقايع و تنظيمات بين دستگاه و برنامه واسط كاربر 
 دريافت آخرين وقايع از دستگاه 

 :افزار واسط کاربر های نرم تغییر در پایگاه داده

 :تغییر تنظیمات جاری

 )ها، تعداد گروهها ، تعداد كارتAuto Printشامل نام پست، توصيف پست، (تنظيمات كلي دستگاه  
 )Active/Inactive، زمان دييانس، NO/NCشامل انتخاب (ها  تنظيمات ورودي 
 هاPiتنظيم  

 :ایجاد تنظیمات جدید

 تنظيمات كلي دستگاه 
 ها تنظيمات ورودي 
 هاPiتنظيم  

 :افزار واسط کاربر شده توسط دستگاه از راه نرم تمشاهده وقایع ثب

 شده برحسب زمان مرتب 
 وقايع مربوط به يك گروه از كانال 
 وقايع تمام 

  حالت فوق٣چاپ گزارشها در هر  

 :افزار واسط کاربر شده توسط دستگاه از راه نرم های ثبت مشاهده آالرم

 شده برحسب زمان مرتب 
 ها تمام آالرم 
  حالت فوق٣ گزارش در هر چاپ 

 )٣٥:٤٥: ، شمالي٥١:٢٠: شرقي(دريافت طول و عرض جغرافيائي از دستگاه  



 

 ٨٣

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

  به دستگاهGPSاتصال  عدم/دريافت اتصال 
 )هم تنظيمات كلي و هم ورودي(شده در تنظيمات توسط اپراتور دستگاه  دريافت تغييرات اعمال 
 افزار تغيير كلمه رمز نرم 

 :افزار واسط کاربر  وقایع توسط نرمنمایش گرافیکی

 رسم نمودار وقايع موردنظر 

 TXTذخيره نمودارها در قالب  

 ذخيره نمودارها در قالب گرافيكي 

كمي اختالف زماني در    . (هـا هـيچ تغييـري داده نشده و وضعيت به همان صورت قبلي است               در ايـن قسـمت    
 .)نمودارها وجود دارد



 

 ٨٤

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 کیلوولت63خت یک نمونه دستگاه ترانسفورماتور نوری ولتاژ طراحی و سا

 :خالصه پروژه

صنعتي  صورت نيمه  كيلوولت به ٦٣در ايـن پـروژه طراحـي و سـاخت يك نمونه دستگاه ترانسفورماتور نوري ولتاژ                 
ي و ساخت و آزمايشها در پژوهشگاه نيرو انجام شده است و نمونه دستگاه              درنظر بوده است كه كليه مراحل طراح      

 مشابه يك ترانسفورماتور اندازه گيري ولتاژ در        OVTدستگاه  . براي نصب در يك پست فشارقوي آماده شده است        
الكتريكي در اين دستگاه براساس روش الكترواپتيك اقدام به اندازه گيري ميدان            . شبكه هاي فشارقوي كار مي كند     

وزن دستگاه نسبت   . مزيت اين روش دقت حساسيت باالتر و صرف هزينه هاي كمتر است           . خط فشارقوي مي شود   
اساس كار دستگاه يك حسگر پاكلز است كه دراثر خاصيت          . بـه ترانسـفورماتورهاي معمولـي بسـيار كمتـر است          

گيري   حساسيت بسيار بااليي اندازه    هـاي الكتريكـي ناشـي از خطـوط فشارقوي را با دقت و              الكتـرواپتيك مـيدان   
وسيله مدارهاي الكترونيك اپتوالكترونيك به عالئم الكتريكي        كـند و نتايج حاصل كه عالئم نوراني هستند به          مـي 

توان با   يا اينكه مي  . صورت ديجيتال و آنالوگ نمايش داد      توان به  ايـن عالئـم الكتريكي را مي      . شـوند  تـبديل مـي   
گيري  وسيله دستگاههاي اندازه   عالئم حاصل را به   )  ولتي ١٠٠(هـاي قـدرت ولـتاژ زياد         هكنـند  اسـتفاده از تقـويت    

 .هاي تبديل ولتاژ نمايش داد متداول موجود در داخل پست

 سيدمحمد فيروزآبادي :نام مدیر پروژه الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجری
 PCNSP01 :کد پروژه توانير-داخل ساخت بازاروتوسعه دفترمطالعات :نام کارفرما

 نظر، مرتضـي مظفري، محرم  عليزاده، زهرا ربيعي، حميدرضـا آذري نـيا، نـدا ياوري، رضا خدامي    :نـام همکـاران   
 روزبه بهزادي، مسعود جهان بين، سعيد گلخني، حسن كوزه گر، شهناز عسگري

 



 

 ٨٥

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :مشخصات فنی دستگاه

 IEC600044-7استاندارد  : منطبق بر-

  كيلوولت٥/٧٢ : ولتاژ نامي-

  كيلوولت١٤٠ : تحمل اضافه ولتاژ فركانس شبكه بمدت يك دقيقه-

  كيلوولت٣٢٥ : تحمل اضافه ولتاژ صاعقه مثبت و منفي-

 -N2+SF6: نوع عايق گاز-

 پروسلن : نوع مقره-

 :ها سایر ملحقات و قابلیت

 از محوطه OCT و OVT دستگاه مشابه ٦كاناله براي ارسال عالئم   ٦ ليـنك فرسـتنده گيـرنده فيبر نوري          -
 سوئيچگير به اتاق فرمان

 يي داخل محفظه مقره براي پايداري شرايط كار سنسور جبران دما-

 :ابعاد

 متر  ميلي٣٥٠ : طول و عرض-

 متر  ميلي٧٠٠ : ارتفاع-

  كيلوگرم١٢٧ : وزن-

 :چکیده نتایج پروژه

 .كيلوولت٦٣طراحي و ساخت يك نمونه دستگاه ترانسفورماتور نوري ولتاژ در رده  

 .ي در مجامع مختلف فن- عنوان مقاله علمي ٧ارائه و چاپ بيش از  

 :مستندات پروژه

طراحـي و ساخت يك نمونه دستگاه       ”ش نهايـي    زارــ گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گ            -
 .شبكه؛ پژوهشگاه نيرو كنترل و مديريت پژوهشكده؛ “ كيلوولت٦٣ترانسفورماتور نوري ولتاژ 



 

 ٨٦

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

پذیر با  نده منطقی برنامهکن صنعتی ریزکنترل طراحی و ساخت نمونه نیمه
 قابلیت شبکه

 :خالصه پروژه

مهمترين ويژگي اين   .  شبکه طراحی و ساخته شد     قابليت با   پذير كننده منطقي برنامه   ه يك ريزكنترل   پـروژ  ايـن در  
 اين  کمک به. است)  فرآيند منظور کنترل  به اشياء   جا دادن  (OPCفناوري  مجهـز بـودن آن بـه        كنـنده    ريزكنتـرل 

عبارت  به.  فوق باشد، وجود داردفناوريکه مجهز به    كالينتي   و هر كننده   ن ريزكنترل بـي ، امکـان ارتـباط      فـناوري 
اليه مديريتي  در  . باشد  می ميسراستاندارد  افزارهاي   طريق ساير نرم  ها از    خروجی/امکان دسترسی به ورودی   ديگـر   

اين رچند که خود    ه. شود  است، استفاده می   TCP/IPاز  شده    يك فرم اصالح    کـه  ETCPاز شـبکه    و اطالعاتـي    
 اليه  باCAN شبکه  اليه فيلد،هره جست، دراليه فيلد نيز بتوان از آن در    اس است و می   فيلدببکه از خانـواده     شـ 

، امکان استفاده از    كننده ريزي ريزكنترل  برنامهمنظور   به. ساخته شد سازي و    شبيه طراحی،   DeviceNetکاربـردی   
 .ستترنت موجود ا سريال و يا شبكه ايندرگاه

 و  ST  ،IL  ،FBD  ،SFC  ،FC و شامل    IEC1131-3مطابق با استاندارد    كننده   نويسي ريزكنترل  بـرنامه زبانهـای   
LD  کمک زبان    کنترلی به فرآيندهاي  بر زبانهای مذکور، امکان اضافه نمودن        عـالوه .  اسـتC++ يا    و VB   و در 
 .باشد  میميسر ODK محيط

. و هشدار است  وقايع   با هزاران سمبل و سرور ثبت        HMI يطمحـ منطقـی مذکـور، مجهـز بـه         كنـنده    ريزكنتـرل 
 .دهد و کنترل آنها را انجام میمانيتورينگ شود و  ها مـرتبط می كننده ريزكنترل با OPC طريق از HMIكالينت 

. استتغذيه ، آنالوگ، شبکه و منبع     ديجيتالهای   خروجی/کنـنده شـامل؛ پردازنده، ورودی      لافـزار ريزكنتـر    سـخت 
نيز چاپگر به پردازنده مرکزی ديسـك سخت و    الپـی،    ف ،LCD،  ماينـتور ،  كلـيد اتصـال مـاوس، صـفحه       امکـان   
 .داردوجود

 محمدرضا قهري :نام مدیر پروژه الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجری
 PCNPT05 :کد پروژه طرح تحقیقات نیرو :نام کارفرما

مالير، هادي طباطبائي، رضا عباسي، مريم لشگري،        مريم اميرآبادي، مهرنازحضرتي، كاظم شريفي     :نام همکاران 
 گر، سعيد گلخني حسن كوزه



 

 ٨٧

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 FCSيا   و   DCSهاي اتوماسيون    سيستمتوان در    میكننده   ايـن ريزكنتـرل   الزم بـه ذکـر اسـت کـه از           پايـان   در  
 .استفاده نمود

 :مشخصات فنی دستگاه

 :پردازنده مرکزی) الف

 CE3ويندوز عامل بالدرنگ  سيستممجهز به  -

 ۴۸۶اينتل بر  پردازنده مبتنی -

 سريال عدد درگاه ۲مجهز به  -

 منظور اتصال به چاپگر مجهز به درگاه موازی به -

 LCD و مانيتوراتصال به  قابليت -

 سختديسك  اتصال به فالپی و  قابليت-

 ترنتايناتصال به شبکه  قابليت -

 PC/104باس ارتباطی  -

 :PC/104 ولت و باس ۲۴تغذيه  ولت و ۱۵۰۰ايزوالسيون با ديجيتال های الحاقی  کارت) ب

 DCولت  ۲۴  ورودی۱۶ با ديجيتالکارت ورودی  -

 ولت ۲۴ي  خروج۸ با ديجيتالکارت خروجی  -

 ولت ۲۴  خروجی۸ ورودی و ۸ خروجی با - کارت ورودی -

 :PC/104 ولت و باس ۲۴يه تغذ ولت و ۱۵۰۰ايزوالسيون های الحاقی آنالوگ با  کارت) ج

 ولت ۱۰ولتاژی صفر تا   ورودی۴و  mA۲۰صفر تا جرياني  ورودی ۴نالوگ با بيتي آ۱۲کارت ورودی  -

 ولت ۱۰ولتاژی صفر تا   خروجی۲و  mA۲۰ صفر تا جرياني خروجی ۲آنالوگ با بيتي ۱۲کارت خروجی  -

 PC/104ت و باس ول۲۴ تغذيه فيلدولت و ۱۵۰۰ايزوالسيون  با CANکارت شبکه ) د

 حداكثر  باتـرتيب    ولـت بـه    ۵ و   -۱۲،  ۱۲هـای    متـناوب و خروجـی    ) ولـت ۱۱۵-۲۳۰(بـا ورودی    تغذيـه   منـبع   ) ه
  آمپر٥ و ٠/٥، ٥/١دهي  جريان

 IEC1131-3منطقی مطابق با كننده  نويسي ريزكنترل برنامهافزار  نرم) و

 منظور توسعه توابع کنترلی سفارشی  بهODKافزاری  بسته نرم) ز

 OPC فناوري با HMI) ح

 و هشدارهاوقايع افزاری سرور ثبت  بسته نرم) ز



 

 ٨٨

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :پذير با قابليت شبكه كننده منطقي برنامه افزار ريزكنترل افزار و نرم تصاويري از سخت

 کننده محیط پیکربندی ریزکنترل): 1(شکل 

 کننده  ریزکنترلETCPپیکربندی شبکه ): 2(شکل 

 HMIمحیط ): 3(شکل 

 

 

 



 

 ٨٩

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 کننده منطقی افزار ریرکنترل سخت): 4(کل ش

 :چکیده نتایج پروژه

موفقيت شبکه با   قابليت  بـا   پذيـر    بـرنامه منطقـی   كنـنده    ريزكنتـرل هـای    عملکـردی ماجـول   آزمايشـهاي    
های الحاقی   کارتديجيتال،  خروجی  /هـای الحاقـی ورودی     بـر روی کـارت    ايـن آزمايشـها     . گـرفت  انجـام 
همچنين آزمايشهاي .  و پـردازنده مرکـزی صورت گرفت      CANکه  خروجـی آنالـوگ، کـارت شـب       /ورودی

گزارش . شبکه انجام شدمديريت  پژوهشکده کنترل و     كيفيت   سنجشآزمايشـگاه    آن در    EMCمحيطـي   
 .در مرحله نهم پروژه آمده است اين آزمايشها چگونگی انجام

تكميل آزمايشهاي  و درصورت    پذير برنامهمنطقی  كننده   ريزكنترلمنحصر به فرد    هـاي    قابلـيت بـه    باتـوجه  
 .استفاده نموداتوماسيون نيروگاه وجود دارد که از آن در اين امكان صنعتی 

 :مستندات پروژه

های صنعتی و انتخاب شبکه      ررسی و مطالعه شبکه   ب”ش  گروه پژوهشي الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزار       -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “مناسب

افزار  سختنويسي   بررسی و مطالعه زبانهای برنامه    ”ش  گـروه پژوهشـي الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزار         -
HDLكنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “ و ابزار آن. 

بندهای اول   (IEC1131ررسی و مطالعه استاندارد     ب”ش  گروه پژوهشي الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزار       -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “)جمتا پن

؛ “PLCهای سازنده    بررسـی و مطالعه شرکت    ”ش  گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گـزار             -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

 



 

 ٩٠

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

؛ “ی باس ارتباطی  ساز پيادهررسـی، مطالعه و     ب”ش  گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گـزار             -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

؛ “ پردازنده مرکزیسازي پيادهبررسی، مطالعه و ”ش گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گزار           -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

 روجیخ/های الحاقی ورودی ساخت کارتطراحی و ”ش گـروه پژوهشي الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزار     -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “ديجيتال

خروجی /های الحاقی ورودی طراحی و ساخت کارت”ش گـروه پژوهشي الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزار     -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “آنالوگ

؛ “COM & DCOM فنـاوريی و مطالعه ـبررس”ش زارـنترل و ابزاردقيق؛ گگـروه پژوهشي الكترونيك، ك  -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

منظور   به OLEبررسی و مطالعه مشخصات فنی      ”ش  گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزار          -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “فرآيندکنترل 

؛ “منظور كنترل فرآيند    بـه  OLEسـازي    پـياده ”ش  گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گـزار             -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

؛ “ پــروتکل شــبکهســازي پــيادهاســتخراج و ”ش گــروه پژوهشــي الكتــرونيك، كنتــرل و ابــزاردقيق؛ گــزار -
 .نيروكنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه  پژوهشكده

ــزار  - ــزاردقيق؛ گ ــرل و اب ــرونيك، كنت ــروه پژوهشــي الكت ؛ “CANطراحــی و ســاخت کــارت شــبکه  ”ش گ
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

ــزار   - ــزاردقيق؛ گ ــرل و اب ــرونيك، كنت ــروه پژوهشــي الكت ــيمه عملکــردی و آزمايشــهاي”ش گ ؛ “صــنعتي ن
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

صنعتي  طراحـي و سـاخت نمـونه نيمه       ”ش نهايـي    گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گـزار             -
 .شبكه؛ پژوهشگاه نيرو كنترل و مديريت پژوهشكده؛ “پذير با قابليت شبكه كننده منطقي برنامه ريزكنترل



 

 ٩١

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 های توزیع طراحی وساخت نشانگرهای خطا برای شبکه

 :خالصه پروژه

طبيعي . خيص سريع و آسان محل وقوع خطا است       يكـي از راههـاي كـاهش زمان خاموشي در خطوط توزيع تش            
در سيستم هاي   . اسـت كـه تشـخيص محـل وقـوع خطـا، كمـك بسـياري بـه برطرف شدن سريعتر آن مي كند                       

 :اتوماسيون توزيع تشخيص محل وقوع خطا به سه روش مختلف زير صورت مي گيرد

 پيدا كردن محل خطا از سر فيدر -١

 ي در طول فيدركمك نصب تجهيزات پيدا كردن محل خطا به -٢

 از طريق تلفن مشتركين -٣

 است كه در طول فيدر Fault Indictorموضـوع اين پروژه طراحي و ساخت ابزاري تحت عنوان نشانگر خطا يا  
 كـيلوولت زمينـي نصـب گـرديده و هـنگام وقـوع خطـا بـه طرق گوناگون محل آن را                       ٢٠-٤/٠هـاي    در پسـت  
 )RTU ارسال پيغام به  و هم از طريقLEDهم از طريق . (مي دهد اطالع

 بهروز عارضي :نام مدیر پروژه لكترونيك، كنترل و ابزاردقيقا :نام گروه مجری
 PCNAF01 :کد پروژه شركت الكترونيك افزارآزما :نام کارفرما
 خواه، حميده بهادري اهللا صفائي منظر، بهروز دانش مهرناز خدام حضرتي، نصرت :نام همکاران

 



 

 ٩٢

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :مشخصات فنی دستگاه

 :مشخصات عمومی

  كيلوولت١١-٢٠-٣٣ : ولتاژ نامي-

 مستقيم يا غيرمستقيم : زمين شبكه-

  آمپر٨٠٠ : حداكثر جريان خط-

 :تشخیص خطا

  آمپر١٠ تا ١٦٠ : خطاي زمين-

  آمپر٢٠٠ تا ٨٠٠ : اضافه جريان-

 :زمان تشخیص

 ثانيه  ميلي٣٠٠ تا ٣٠٠ از -

 :ولتاژ تغذیه

  ولت غيرمستقيم٢٠٠ -

 ) آمپرساعت٢(/ باتري داخلي -

 :شرایط محیطی

 گراد  درجه سانتي٢٠-٧٠ : عملكرد-

 گراد  درجه سانتي٤٠-٨٥ : نگهداري-

  درصد٩٥ : رطوبت-

 ٢٣ IP : درجه حفاظت بدنه-

 :(Reset)ریسِت 

  دستي-

  تاخيري-

  ولتاژي-

 



 

 ٩٣

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :چکیده نتایج پروژه

اخت سه نمونه مختلف از نشانگرهاي خطا كه كه نقش مؤثري در كاهش زمان خاموشي               ايـن پروژه به س     
هاي زميني مناسب است و دو نمونه ديگر قابل نصب           بـرعهده دارنـد، منجر شد كه يك نمونه براي پست          

بـر روي خطـوط فشارمتوسـط هوايي هستند كه يكي بدون فرستنده راديويي و ديگري همراه با فرستنده                   
 .گردد رضه ميراديويي ع

 :مستندات پروژه

طراحي و ساخت نشانگرهاي خطا براي      ”گـزارش نهايي    گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛             -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “هاي توزيع شبكه



 

 ٩٤

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

  خودتنظیمPIDکننده  طراحی وساخت کنترل

 :خالصه پروژه

ه از روش كنند در اين كنترل.  خودنتظيم انجام گرفتPIDكننده  در ايـن پروژه طراحي و ساخت يك نمونه كنترل         
سخت افزار سيستم از    . اين سيستم شامل دو بخش سخت افزار و نرم افزار است          . فـيدبك رلـه اسـتفاده شـده است        
 :چهار قسمت تشكيل شده است

بخـش اول شـامل مـدارهاي ديجيـتال است كه شامل پردازشگر اصلي سيستم و ساير مدارات منطقي                    -١
هاي كنترلي   ه و ارسال فرامين و دريافت سيگنال      ها دراين بخش انجام شد     گيري مـي باشد تمامي تصميم    

 .اين بخش صورت مي پذيردله وسي هب

ها و خروجي    طور عمده ايزوالسيون ورودي    هايـن بخش ب    در. بخـش دوم مـدارهاي آنالـوگ مـي باشـد           -٢
ـ    هـاي جريانـي بـه ولتاژ و بالعكس         عملـيات تغييـر سـطح و رنـج و تـبديل سـيگنال             وه  عـال  هآنالـوگ ب

 .مي گيرد انجام

 طور كلي ارتباط سيستم با خارج را       هدو برد پانل عقب و جلو ب      . تـوان ارتباطات ناميد    بخـش سـوم را مـي       -٣
هاي مختلف ديجيتال و آنالوگ بين سيستم و خارج از           پانل عقب محل تبادل سيگنال    . مي نمايند تامـين   

 كه صفحه كليد و     پانل جلو . آن اسـت و همچنـين ورودي تغذيه سيستم از اين برد وارد دستگاه مي شود               
. مي آورد   روي آن قرار گرفته امكان تبادل اطالعات بين سيستم و كاربر را فراهم             LCDمايشگر  ه ن صفح

ـ        له صفحه  وسي هصفحه كليد فرامين را براي دستگاه صادر كند و سيستم نيز ب           له  وسي هكاربـر مـي تـواند ب
 .جراي امور مختلف آگاه مي سازدنحوه انمايشگر كاربر را از 

خش ديجيتال و بخش آنالوگ و ساير       تغذيه ب . دسـتگاه مي باشد   تامـين تغذيـه     ش چهـارم سيسـتم      بخـ  -٤
كه از هم    ولت   ١٧و   ولت   ١٥هاي   تغذيهايزوله،  +٥نغديه  دو  . ها توسط اين قسمت تهيه مي شود       قسـمت 

 .هاي مختلف توسط اين برد تهيه مي گردد قسمتتغذيه هستند جهت ) ايزوله(مجزا 

 حسن تاجيك :نام مدیر پروژه ترل و ابزاردقيقالكترونيك، كن :نام گروه مجری
 PCNVT01 :کد پروژه نيرمعاونت توسعه و امور اقتصادی توا :نام کارفرما
 نظر، حسين زاده مرشدبيك رضا خدامي :نام همکاران



 

 ٩٥

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :اهمشخصات فنی دستگ

 :کننده پارامترهای کنترل

- Kp: ٠٠/٠٠∽٩٩/٩٩ 
- KI: ٠٠/٠٠∽٩٩/٩٩ 
- Kd: ٠٠/٠٠∽٩٩/٩٩ 

 :حاشیه بهره

- ٠/٠∽٠/١٠ 

 :حاشیه فاز

 ثانيه  ميلي١٠٠∽٩٩٩٩ -

 :دارای دو ورودی آنالوگ

 طور محلي نيز قابل تنظيم است ، اين مقدار بهSetpoint جهت دريافت -
  جهت دريافت متغير فرآيند-

) آمپر  ميلي ٤∽٢٠ يا   ٠∽٢٠(يا مد جرياني    )  ولت ٠∽٥،  ٠∽٥،  ٠∽١٠(توانند در مد ولتاژي       ورودي مـي   هـر دو  
 .كار كنند

 :کننده خروجی کنترل

 .باشد) آمپر  ميلي٤∽٢٠ يا ٠∽٢٠(يا جرياني )  ولت٠-١٠( خروجي جهت اعمال به فرآيند در مد ولتاژي -
  باال در خروجي فرآيند دو رله با قابليت اعالن وضعتي حد پايين يا حد-
  قابليت ذخيره كردن تمامي تنظيمات سيستم در هنگام قطع برق-
 به  PV و   OV  ،SP يا ارسال مقادير     PC جهـت دريافت تنظيمات از       RS-485 يـا    RS-232 داراي ليـنك     -

 كاربر راه دور
  داراي نمايشگر گرافيكي جهت نمايش اطالعات گرافيك و متن به كاربر محلي-

 :ایج پروژهچکیده نت

، يك نمونه از PID ايجاد دانش فني پيرامون روشهاي مختلف در كنترل كننده هاي      بر در ايـن پروژه عالوه     
پس از ساخت كليه آزمونهاي عملكردي      . كننده براساس روش فيدبك رله طراحي و ساخته شد         اين كنترل 

 .پروژه ضبط گرديدبراي اطمينان از صحت عملكرد دستگاه انجام و نتايج آن در گزارشهاي 



 

 ٩٦

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :مستندات پروژه

؛ “PIDكننده   بررسي روشهاي مختلف اجزاء كنترل    ” گزارش   گـروه پژوهشي الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق؛       -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

ك سازي و اجراي روش فيدب بررسي نتايج شبيه” گزارش گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛       -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده؛ “رله

؛ “افــزاري افــزاري و ســخت هــاي نـرم  قابلــيت” گــزارش گـروه پژوهشــي الكتــرونيك، كنتــرل و ابـزاردقيق؛   -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

ترل و مديريت شبكه؛    كن پژوهشكده؛  “افزار سخت” گزارش   گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنترل و ابزاردقيق؛         -
 .پژوهشگاه نيرو

كنترل و مديريت شبكه؛  پژوهشكده؛ “افزار نرم” گـزارش  گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛          -
 .پژوهشگاه نيرو

 PIDكننده   طراحـي و ساخت كنترل    ”ش نهايـي    زارــ گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛ گ            -
 .ريت شبكه؛ پژوهشگاه نيروكنترل و مدي پژوهشكده؛ “خودتنظيم



 

 ٩٧

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 یاب خطا نظارت و پشتیبانی فنی تولید صنعتی فاصله

 :خالصه پروژه

هيزات تكميلي رله هاي حفاظتي خطوط انتقال است كه ميزان فاصله تا محل وقوع   يـاب خطـا يكـي از تج        فاصـله 

راجع به اهميت و نقش دستگاههاي فاصله ياب خطا در شبكه             . دقت اندازه گيري نموده و نمايش مي دهد        خطا را به  

كه و كاهش   كننده در دستيابي مجدد به شب      انـتقال مـي توان به افزايش راندمان سيستم، كاهش مشكالت مصرف           

 .هاي مربوط به جستجو و تعميرات در خط اشاره نمود دشواري

پـس از اتمام موفقيت آميز ساخت نمونه و انجام آزمايشهاي اوليه، قرارداد توليد انبوه آن با بخش خصوصي منعقد                    

ر محصول اين   در حال حاض  . انجام رسيد  منظور پشتيباني فني و نظارت بر توليد صنعتي به         و در پي آن پروژه اي به      

 .پروژه مرحله توليد انبوه را پشت سر گذاشته و به بازار عرضه گرديده است

 بهروز عارضي :نام مدیر پروژه الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجری
 PCNPN13 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 --- :نام همکاران

 



 

 ٩٨

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :مشخصات فنی

 :های جریان ورودی

  جريان نامي٤ : حداكثر قابليت تحمل پيوسته-

  جريان نامي٤٠ : حداكثر قابليت تحمل بمدت يك ثانيه-

 ١/٠ :١ N=  آمپر ١ازاي  به) حداكثر( امپدانس ورودي -

 ٠٠٥/٠ ١ N=  آمپر ٥ازاي  به) حداكثر( امپدانس ورودي -

  هرتز٥٠ : فركانس نامي-

 :های ولتاژ ورودی

31103100 : مقدار نامي-   ولتاژ نامي=,

  ولتاژ نامي٥/١ : پيوسته-

  ولتاژ نامي٢ : ثانيه١٠ بمدت -

  كيلواهم١٠٠ ):حداقل( امپدانس ورودي -

  هرتز٥٠ : فركانس نامي-

 :نبع تغذیه داخلیم

 سوئيچينگ : نوع تغذيه-

  ولت مستقيم٨٤-١٤٠ : محدوده تغييرات ولتاژ ورودي-

 ولت+ ٥، +١٢، -١٢ : ولتاژهاي خروجي-

  وات٧ ):حداكثر( توان مصرفي -

 :های کنترل خارجی از رله حفاظتی ورودی

 ٨ : تعداد كل-

  ولت مستقيم٤٠-٢٠٠ : سطح ولتاژ كنترل-

 آمپر  ميلي٥/١-١٠ : جريان ورودي-

 :واحد استارتر

 داخلي يا با فرمان از رله حفاظتي : قابليت انتخاب-

 Phase Under-Impedance-3 : نوع استارتر داخلي-

  اهم١/٠هاي   اهم با گام٠-١٠٠ : محدوده تنظيم امپدانس استارتر داخلي-

 ثانيه  ميلي٤٠ ):حداكثر( زمان تاخير عملكرد استارتر داخلي -



 

 ٩٩

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :خاب فازواحد انت

 داخلي يا با فرمان از رله حفاظتي : قابليت انتخاب-
 :واحد تعیین محل خطا

  ثانيه٣ ):حداكثر( زمان محاسبه -
  درصد نسبت به طول كل خط٢ ):در شرايط ولتاژ و جريان مرجع سينوسي( دقت -

 :باتری داخلی

 نگهداري ساعت داخلي : وظيفه-
 آمپراهم  ميلي٦٠ : قدرت-
  ماه١ ):درصورت قطع تغذيه حداقل( عمر باتري -

 :ابعاد و شرایط محیطی

 Heavy Duty Steel : جنس بدنه-
 مترمكعب ميلي) ٤٨٢ × ٥٠٦ * ١٧٧( ):طول× عمق × ارتفاع ( ابعاد -
  كيلوگرم٢٠ : وزن-
 گراد  درجه سانتي٠-٥٠ : محدوده حرارتي عملكرد-
 گراد  درجه سانتي-٢٠-٧٠ : محدوده حرارتي نگهداري-
 گراد  درجه سانتي٤٠ درصد در ١٠-٩٥ :رطوبت نسبي -
 ٥/١ G هرتز در ٥٠٠ : ارتعاش-
 )ثانيه  ميلي١١در مدت  (١٠ G ):حداكثر( شوك -
 FCC/VDE ا ستاندارد Aمنطبق با كالس  : تداخل الكترومغناطيسي-

 :چکیده نتایج پروژه

ه و در حد و اندازه هاي يك        محصـول ايـن پـروژه بـراي نخستين بار در داخل كشور طراحي و ساخته شد                 
 سال مداوم در    ٢اولين نمونه اين محصول به مدت       . محصـول كـامالً صنعتي به بازار عرضه گرديده است         

 اتصالي مختلف را ثبت و محاسبه       ٦٠شده كه طي اين مدت حدود        كار گرفته   كيلوولت زياران به   ٤٠٠پست  
 و صنعتي ايران با ويژگي ابتكاري مورد        درضمن اين طرح توسط سازمان پژوهشهاي علمي      . نمـوده اسـت   

 .تائيد قرار گرفته است

 :مستندات پروژه

؛ PCNPN13/T1: ؛ كد گزارش  “مرحله اول ”ش  زارـگ”گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزاردقيق؛             -
 .١٣٨٠؛ آبان ماه كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

؛ PCNPN13/T2: ؛ كد گزارش  “مرحله دوم ”ش  زارــ قيق؛ گ گـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابـزارد           -
 .١٣٨٢؛ دي ماه كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده



 

 ١٠٠

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 (SEF)نظارت و پشتیبانی فنی تولید صنعتی رله خطای زمین حساس 

 :خالصه پروژه

خاطر مسائل ايمني نقطه نول  رلـه خطـاي زمـين حساس براي تشخيص خطاهاي امپدانس باال در مواردي كه به          

 .هاي بزرگ زمين مي شود را برعهده دارد ها با امپدانس ترانس

ام آزمايشهاي اوليه، قرارداد توليد انبوه آن با بخش خصوصي منعقد           آميز ساخت نمونه و انج     پـس از اتمام موفقيت    

در حال حاضر محصول اين     . انجام رسيد  منظور پشتيباني فني و نظارت بر توليد صنعتي به         و در پي آن پروژه اي به      

 .پروژه مرحله توليد انبوه را پشت سر گذاشته و به بازار عرضه گرديده است

 :مشخصات فنی دستگاه

  آمپر١-٥ :يان نامي جر-

  هرتز٥٠ : فركانس نامي-

 <١/٢٥ : ضريب تضعيف هارمونيك سوم-

  ثانيه١/٠هاي   ثانيه با گام٠-٥/١٦ : محدوده تنظيم عملكرد تاخيري-

  ولت٥/٨٧-٥/١٣٧  : ولتاژ تغذيه-

 ثانيه  ميلي٢٥ : زمان ريِست-

 :چکیده نتایج پروژه

اي تحمل عايقي استاندارد را در آزمايشگاههاي مرجع        ه هاي عملكردي و تست    محصـول اين پروژه تست     

 .امضاء رسيده است وزارت نيرو با موفقيت طي نموده و چند قرارداد فروش نير به

 بهروز عارضي :نام مدیر پروژه الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجری
 PCNPN12 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :رمانام کارف

 --- :نام همکاران



 

 ١٠١

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :مستندات پروژه

نظارت و پشتيباني فني توليد صنعتي رله  ”ش نهايي   زارـگـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابزاردقيق؛ گ           -

كنتـرل و مديـريت شبكه؛       پژوهشـكده ؛  PCNPN12/T1: زارش؛ كـد گـ    “(SEF)خطـاي زمـين حسـاس       

 .١٣٨٢؛ اسفند ماه پژوهشگاه نيرو



 

 ١٠٢

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :پروژهعنوان 

 (OCEF)خطای زمین -نظارت و پشتیبانی فنی تولید صنعتی رله جریان زیاد

 :خالصه پروژه

 خطاي زمين براي حفاظت اتصال كوتاه يا اضافه بار در فيدرهاي شعاعي شبكه هاي               -رلـه تركيبـي جـريان زياد        
اين رله همچنين قادر است حفاظت خطاي زمين در شبكه هايي كه نوترال آن از طريق                . توزيع كاربرد فراوان دارد   

 . مي شود را نيز انجام دهدمقاومت زمين

آميز ساخت نمونه و انجام آزمايشهاي اوليه، قرارداد توليد انبوه آن با بخش خصوصي منعقد                پـس از اتمام موفقيت    
در حال حاضر محصول اين     . انجام رسيد  منظور پشتيباني فني و نظارت بر توليد صنعتي به         و در پي آن پروژه اي به      
 . پشت سر گذاشته و به بازار عرضه گرديده استپروژه مرحله توليد انبوه را

 :مشخصات فنی دستگاه

 :های جریان ورودی

  آمپر١-٥  : مقدار نامي-

  آمپر٤-٢٠ : حداكثر جريان دائم-

  آمپر١٠-٥٠ : ثانيه١٠ حداكثر جريان بمدت -

 :های کنترل خارجی ورودی

  ولت مستقيم٤٠-٢٠٠ : سطح ولتاژ كنترل-

 آمپر  ميلي٥/١-١٠ : جريان ورودي-

 :ولتاژ تغذیه

  ولت مستقيم٤٨-١١٠ : مقدار نامي-

 )طبق سفارش( 

 بهروز عارضي :نام مدیر پروژه الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجری
 PCNPN11 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 --- :نام همکاران



 

 ١٠٣

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

  درصد٨٠-١١٠ : محدوده تغييرات-

 )IEC255-6Aطبق استاندارد ( 

  وات٦ : توان مصرفي در شرايط عادي-

  وات١٠ : توان مصرفي در حالت عملكرد-

 :واحد اول

  حريان نامي٥/٠-٢  : محدوده تنظيم جريان استارت-

 NI ،VI ،EI  :هاي معكوس نحني م-

 ٠٥/٠-١ :هاي معكوس  ضريب زمان منحني-

 ٣/١-Drop out/Pick up: Iset٢/١ جريان -

 در وضعيت زمان ثابت

 :واحد دوم

  اينچ٢-٢٠ : محدوده تنظيم جريان استارت-

  ثانيه٠٣/٠-٢٠  : زمان عملكرد-

 ١-Drop out/Pick up:  Iset٩/٠ جريان -

 :شرایط محیطی

 گراد  درجه سانتي٠-٥٥  :ده حرارتي كار محدو-

 گراد  درجه سانتي-٢٠ - ٧٠ : محدوده حرارتي نگهداري-

 :چکیده نتایج پروژه

هاي تحمل عايقي استاندارد را در آزمايشگاههاي مرجع         هاي عملكردي و تست    محصـول اين پروژه تست     
كيلوولت خيابان كردستان    ٦٣/٢٠ سال در پست     ٢وزارت نيـرو بـا موفقـيت طي نموده و همچنين بمدت             

 .طور آزمايشي نصب گرديده است به

 :مستندات پروژه

نظارت و پشتيباني فني توليد صنعتي رله  ”ش نهايي   زارـگـروه پژوهشـي الكتـرونيك، كنتـرل و ابزاردقيق؛ گ           -
كنترل و مديريت شبكه؛     پژوهشكده؛  PCNPN11/T1: ؛ كد گزارش  “(OCEF)خطاي زمين   -جـريان زيـاد   
 .١٣٨٢؛ اسفند ماه وپژوهشگاه نير



 

 ١٠٤

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :پروژهعنوان 

 )برداری از فاز یک بهره(آزمایشگاه سنجش کیفیت 

 :خالصه پروژه

 .باشد  ميبرداری  آماده بهره١٣٨٢  شهريور ماه۱۵يرو از تاريخ آزمايشگاه سنجش کيفيت پژوهشگاه ن

بـر امکان ارزيابي و سنجش کيفيت محصوالت الکتريکی و الکترونيکي، امکان انطباق با               آزمايشـگاه عـالوه   ايـن   

 .کند برای طراحان و سازندگان فراهم می استانداردها را در طول طراحی و ساخت تجهيزات

 :چکیده نتایج پروژه

 :توان به موارد زير اشاره نمود اندازي اين آزمايشگاه مي ازجمله اهداف اين راه 

 IEC62053-21 تست عملكردي دستگاه كنتور برق مطابق با استاندارد -

 محمود مخدومي :نام مدیر پروژه الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجری
 PCNPN14 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 --- :نام همکاران

 



 

 ١٠٥

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

هـاي شـرايط محيطـي سـرما و گـرما بـراي دسـتگاههاي الكترونيكـي و الكتريكـي مطابـق با                         تسـت  -
 گراد  درجه سانتي١٢٠٠ تا -١٥٠ در محدوده IEC68000-2-2 و IEC68000-2-1استانداردهاي 

 IEC61000-4-4 مطابق با استاندارد Burst يا EFT تست -

 

 

 



 

 ١٠٦

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 IEC61000-4-2 مطابق با استاندارد ESD تست -

 .باشد  ازجمله اهداف توسعه آن ميEMC تجهيز آزمايشگاه به دستگاههاي تست لرزش، رطوبت و -

 :مستندات پروژه

--- 

 



 

 ١٠٧

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :ژهعنوان پرو

 توزیع برق غرب طراحی سیستم دیسپاچینگ فوق

 :خالصه پروژه

 فني و اسناد مناقصه سيستم ديسپاچينگ فوق توزيع برق غرب            مشخصات پروژه در چارچوب طراحي، تهيه       اين

 . ايستگاه مربوطه و ارزيابي پيشنهادات پيمانكاران انجام شده است٤٦شامل مركز كنترل و 

 :چکیده نتایج پروژه

 . ايستگاه٤٦ سيستم اينترفيس حيطرا 

 . پيمانكارانپيشنهادات مالي -  اسناد مناقصه سيستم اينترفيس و ارزيابي فنيتهيه 

 .RTU عدد ٤٦ سيستم اسكادا شامل مركز كنترل و طراحي 

 . پيمانكارانپيشنهادات مالي - اسناد مناقصه سيستم اسكادا و ارزيابي فني تهيه 

 فر مهران سليماني :نام مدیر پروژه متري ديسپاچينگ و تله :نام گروه مجری
 PDIBR02 :کد پروژه اي غرب ركت برق منطقهش :نام کارفرما

 ،توكلي رامي،  محمود عنايتي  ، كاوسيان مهدي،   محمد باغخاني  ، فرزانه اسدپور  ،صفر فرضعلي زاده   :نـام همکـاران   
  موسي بيگدلي،فراهانيآبادي  نجفخسرو 

 



 

 ١٠٨

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :مستندات پروژه

 نقـاط موردنياز سيستم ديسپاچينگ      راهـنماي ”  گـزارش  متـري؛  ديسـپاچينگ و تلـه    گـروه پژوهشـي      -
 .نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه ؛ پژوهشكده“توزيع برق غرب فوق

 اينترفيس نقاط موردنياز سيستم ديسپاچينگ      شرايط”متري؛ گزارش    گروه پژوهشي ديسپاچينگ و تله     -
 .نيرو ديريت شبكه؛ پژوهشگاهكنترل و م ؛ پژوهشكده“توزيع برق غرب فوق

 ايستگاه  ٤٦ مناقصـه سيستم اينترفيس      اسـناد ”  گـزارش  متـري؛  گـروه پژوهشـي ديسـپاچينگ و تلـه         -
 .نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه ؛ پژوهشكده“غرب برق

؛ “توزيع برق غرب  سيستم ديسپاچينگ فوقطرح”  گزارشمتري؛ گـروه پژوهشـي ديسـپاچينگ و تلـه        -

 .نيرو ل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاهكنتر پژوهشكده

 ايستگاه  ٤٦ فني مناقصه سيستم اينترفيس      ارزيابي”  گزارش متري؛ گـروه پژوهشي ديسپاچينگ و تله      -
 .نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه ؛ پژوهشكده“برق غرب

 و  كنترل ؛ پژوهشكده “ مناقصه سيستم اسكادا   اسناد”  گزارش متري؛ گـروه پژوهشـي ديسـپاچينگ و تلـه         -

 .نيرو مديريت شبكه؛ پژوهشگاه

ايستگاه ٤٦مناقصه سيستم اينترفيس      نهايي ارزيابي”  گزارش متري؛ گروه پژوهشي ديسپاچينگ و تله     -
 .نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه ژوهشكده؛ پ“برق غرب

ــه  - ــروه پژوهشــي ديســپاچينگ و تل ــري؛ گ ــزارشمت ــي”  گ ــكادا ارزياب ــي مناقصــه سيســتم اس ؛ “ فن

 .نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه ژوهشكدهپ

؛ “ نهايــي مناقصــه سيســتم اســكاداارزيابــي”  گــزارشمتــري؛ گــروه پژوهشــي ديســپاچينگ و تلــه -

 .نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه ژوهشكدهپ



 

 ١٠٩

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

  توزیعپایانه و ساخت نمونه آزمایشگاهی طراحی

 :خالصه پروژه

امـروزه اتوماسـيون توزيـع با استفاده از فناوري پيشرفته، افزايش قابليت و همچنين كاهش هزينه بهره  برداري از                     

 :از ساير مزاياي اين سيستم مي توان به موارد زير اشاره كرد. ارمغان آورده است وزيع را بهشبكه ت

 كاهش زمان تعيين محل وقوع خطا -١

 كاهش هزينه رفت و آمد كاركنان براي قطع و وصل كردن نقاط مختلف شبكه -٢

 كاهش مدت زمان خاموشي -٣

اين راستا پژوهشگاه نيرو اقدام به طراحي و ساخت در . يكـي از اجـزاء مهـم ايـن سيسـتم، پايانه راه دور مي باشد              

 . كرده استRTUCANپايانه راه دور 

 

 آبادی فراهانی خسرو نجف :مدیر پروژهنام  متري ديسپاچينگ و تله :نام گروه مجری
 PDIPN04 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

 فرزاد شكاري زاده، موسي بيگدلي، ليال عبدي :نام همکاران

 



 

 ١١٠

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :چکیده نتایج پروژه

 . براي نقاط هواييOutdoorهاي زميني و   براي پستIndoorساخت دو مدل  

 .تواناندازه گيري مستقيم ولتاژ و جريان و محاسبه پارامترهايي مانند توان اكتيو، توان راكتيو و ضريب  

 .IEC 60870-5-101پروتكل ارتباط با مركز كنترل مطابق با استاندارد  

عنوان شبكه ارتباطي بين بردهاي   به CANopen با پروتكل اليه كاربرد      CANاسـتفاده از شبكه صنعتي       
 .هوشمند پايانه

IICOSاستفاده از هسته نرم افزاري بالدرنگ   −µ. 

هاي پروتكل    و ويژگـي   CAN بـودن شـبكه      MultiMasterبـه     باتـوجه  سـهولت ايجـاد كنتـرل محلـي        
CANopen) موردنياز در اتوماسيون پست.( 

ــروتكل    ــواع پ ــازي ان ــياده  س ــان پ ــند   امكـ ــنكرون مان ــنـكرون و آس ــاي س  و DNP3.0 ،ModBusه
IEC60870-5-103براي ارتباط با مركز كنترل و يا ادوات الكترونيكي هوشمند . 

 :مستندات پروژه

 و استخراج پروتكل    CANopen، پروتكل   CANاستاندارد  ”  گزارش متري؛ گـروه پژوهشي ديسپاچينگ و تله      -
CANopenكــد گــزارش؛ “ بــراي پايانــه توزيــع: PDIPN04/T1 كنتــرل و مديــريت شــبكه؛  پژوهشــكده؛
 .نيرو پژوهشگاه

 و تست آن    ACطراحي و ساخت قسمت ورودي آنالوگ       ”  گزارش متري؛ گـروه پژوهشـي ديسـپاچينگ و تله        -
شــبكه؛  كنتــرل و مديــريت پژوهشــكده؛ PDIPN04/T2 :كــد گــزارش؛ “وســيله مــدار ميكروكنترلــري بــه

 .يرون پژوهشگاه

، CANپياده سازي نرم افزار راه انداز اليه پيوند داده در شبكه            ”  گزارش متري؛ گروه پژوهشي ديسپاچينگ و تله     -
؛ “ ساخت سخت افزار برد اصلي پايانه توزيع، طراحـي و ACطراحـي و سـاخت بـرد هوشـمند ورودي آنالـوگ         

 .يرو نشبكه؛ پژوهشگاه كنترل و مديريت پژوهشكده؛ PDIPN04/T3 :كدگزارش

طراحي و ساخت برد هوشمند ورودي و خروجي ديجيتال،         ”  گزارش متري؛ گـروه پژوهشي ديسپاچينگ و تله      -
 :كد گزارش ؛  “ايانه توزيع  و بررسـي روشـهاي تغذيه پ       DCطراحـي و سـاخت بـرد هوشـمند ورودي آنالـوگ             

PDIPN04/T4 يرو نشبكه؛ پژوهشگاه كنترل و مديريت پژوهشكده؛. 

طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي پايانه توزيع و انجام          ”  گزارش متـري؛  گـروه پژوهشـي ديسـپاچينگ و تلـه         -
ــي و  تســت ــاي عايق ــزارش؛ “Surgeه ــد گ ــريت پژوهشــكده؛ PDIPN04/T5 :ك ــرل و مدي ــبكه؛  كنت ش
 .يرون گاهپژوهش



 

 ١١١

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 طراحی و پیاده سازی سیستم بهنگام حوادث نیروگاهها با ایجاد شبکه اینترانت

 :خالصه پروژه

از آنجايـي كـه بروز حادثه در نيروگاه مي تواند موجب اخالل در شبكه توليد كشور شود، چگونگي آگاهي يافتن از                      

هدف از انجام اين پروژه، طراحي و       . بروز حادثه و مقابله با آن در كوتاهترين زمان ممكن حائز اهميت بسيار است             

با . سيستم بهنگام ثبت و بررسي حوادث نيروگاهها در دفاتر فني توليد بر روي شبكه اينترانت مي باشد                پياده سازي   

راه انـدازي چنـين سيسـتمي، كاركـنان نيـروگاه و مهندسـين شيفت ديسپاچينگ مي توانند بالفاصله پس از وقوع                   

مختلف دفاتر فني توليد نيز    حادثـه، اطالعـات مـربوط بـه آن را روي شـبكه اينتـرانت قـرار دهـند و گـروههاي                       

صورت بهنگام دراختيار    بـدين ترتيب اطالعات مربوط به حوادث به       . پـردازش هـاي الزم را روي آن انجـام دهـند           

 .كارشناسان نيروگاهها، ديسپاچينگ و دفتر فني توليد خواهد بود

 

 شیدا سیدفرشی :نام مدیر پروژه كامپيوتر :نام گروه مجری
 PCOPT02 :کد پروژه معاونت تحقيقات و فناوري توانير :نام کارفرما

 فرهاد غفارزاده، پيام محموديمرجان دهقاني، مهرنوش عابدي زماني،  :نام همکاران

 



 

 ١١٢

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :معرفی سیستم

 Web برنامه كاربردي تحت -

 HTML واسط كاربر صفحات -

 باشد  ميPlatformفارسي و مستقل از  به زبان -

 باشند  كاربران سيستم كاركنان نيروگاه، دفاتر فني توليد، ديسپاچينگ و مديران ارشد مي-

 :افزار خصوصیات سیستمی نرم

  براي تعبيه فيلتر جهت دسترسي كاربرانFirewall امنيت با نصب -

  قابليت اطمينان-

 روزي  در دسترس بودن شبانه-

 On-lineصورت  نگهداري به قابليت -

 كند  را پشنيباني ميODBC و ADOهايي كه استاندارد Web Server قابليت حمل بر روي -

 :چکیده نتایج پروژه

ايجـاد شـبكه اينتـرانت صـنعت بـرق و ارائـه سيسـتمي توسـعه پذيـر جهت استفاده در بخشهاي مختلف                       

 .برق صنعت

 .منظور ثبت بهنگام حوادث در نيروگاهها اين شبكه بهپياده سازي سيستم ثبت و بررسي حادثه بر روي  

 .پيگيري و نظارت بر حوادث در گروههاي دفاتر فني توليد 

 .جمع آوري اطالعات حوادث 

 .استفاده از سوابق و تجارب موجود در مورد حوادث 

 .تهيه گزارشهاي مديريتي 

 :مستندات پروژه

 .١٣٨١؛ آذرماهنيرو نترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاهك پژوهشكده ؛“تحليل” ؛ گزارشكامپيوترگروه پژوهشي  -

؛ نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه     پژوهشكده ؛“تحليل و طراحي  ” ؛ گزارش كامپيوتـر گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٢آذرماه 



 

 ١١٣

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

؛ نيرو كنتـرل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه      پژوهشـكده  ؛“پـياده سـازي   ” ؛ گـزارش  كامپيوتـر گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٢خردادماه 

كنترل و مديريت شبكه؛     پژوهشكده ؛“شده  نسـخه اصـالح    -طراحـي   ” ؛ گـزارش  كامپيوتـر  پژوهشـي    گـروه  -

 .١٣٨٢؛ شهريور ماه نيرو پژوهشگاه

؛ نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه     پژوهشكده ؛“راهـنماي كاربر  ” ؛ گـزارش  كامپيوتـر گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨٢شهريور ماه 

 .١٣٨٢ماه ؛ آباننيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه وهشكدهپژ ؛“تست” ؛ گزارشكامپيوترگروه پژوهشي  -



 

 ١١٤

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 اندازی آزمایشگاه طراحی تراشه راه

 :صه پروژهخال

شده  درصد قيـمت تمام١٥ باعث کاهـش حداقل System on chipصورت  امروزه استفاده صحيح از طراحـی به
در اين راستا آزمايشگاه طراحی تراشه با هدف قابل رقابت نگه داشتن طرحهای             . محصوالت صنعتی گرديده است   

تمرکز فعاليت . کار کرده است مپيوتر آغاز بهشـده پژوهشـگاه نيـرو تعريف شده و در داخل گروه پژوهشي كا        پـياده 
سازی از   بـه امکانـات آن، بر روی ساخت و طراحی مدارهای ديجيتال است و برای پياده                ايـن آزمايشـگاه باتـوجه     

FPGA   منظوره مانند سرعت    های خاص  بر داشتن مزاياي تراشه    استفاده از اين نوع تراشه عالوه     . کند  اسـتفاده مي
های  زينه توليد پايين، حجم و مصرف کم، باعث کاهش زمان رسيدن محصول به بازار و هزينه               و پايـداری باال، ه    
ها و   در حال حاضر اين آزمايشگاه همزمان با افزايش امکانات و توانايي          . شود کاری و تغييرات مي    مـربوط به دوباره   

 .ابزار خود آماده قبول پروژه در اين زمينه مي باشد

 :معرفی آزمایشگاه

محـل ايـن آزمايشـگاه در گروه پژوهشي كامپيوتر پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه بوده و عمده فعاليت                    -
 :باشد اين آزمايشگاه شامل موارد زير مي

 Post Simulation تا سطح ASIC Front Endطراحی  -

 بهزاد دائمی :نام مدیر پروژه كامپيوتر :نام گروه مجری
 PCOPN05 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما

 پور، فرزاد خلوتي آتوسا سپهر، بابك مهدي :نام همکاران

 



 

 ١١٥

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 Xilinxهای شرکت FPGAسازی بر روی  طراحی و پياده -
 Xilinxهای شركت FPGA بر روی DSPسازی سريع انواع طرحهای  امکان پياده -
 SOCصورت  شده ديجيتال به های انجام سازی پروژه مجتمع -
  در طرحهای موردنظرFPGAها جهت استفاده از  ها و پروژه مشاوره به شرکت -
 افزارهای مرتبط با طراحی تراشه بنا به سفارش امکان تهيه نرم -
 رت سفارش درصوInternet Reconfigurable Logicسازی طرحهای  پياده -
، Foundation ISE 5.1فزارهای طراحی مانند مهندسـين درزمينه کار بانرم  دادن سـرويس آموزشـي بـه    -

HDL Designer 2002 .1b ،Modelsim 5.8b ،Leonardo Spectrum 2003a .b33 ،

Synplify7.22 

 :خصوصیات آزمایشگاه

 PIV 2.8GHzاه ـيک دستگ و PIII800 1000MB RAMر ـاه کامپيوتـدسـتگ ي دو اه داراـآزمايشـگ  -
1000MB RAMا ـهمه کامپيوتره. کند شده در باال استفاده مي  نام برده طراحـيزارهایـاف باشد و از نرم  مي
 .باشند  ميWindows و Linuxدارای سيستم عامل 

 :چکیده نتایج پروژه

 . ديجيتال و آنالوگ هايدست آوردن روشهای طراحی تراشه هب 
 .ناسب برای طراحی تراشه های ديجيتال و آنالوگدست آوردن ابزار م هب 
 .ايجاد ارتباط با ديگر مراکز مشابه در کشور و استفاده از تجربيات آنها 
 .يي و سرعت عملآ جنبی طراحی برای افزايش کارهاي ابزارتجهيز آزمايشگاه با 
 .تهيه انباری کارآمد از تراشه های خام موردنياز 
 .ای پژوهشی پژوهشگاه نيروه به گروهدادن سرويس طراحی و رفع اشکال 
 . پژوهشگاه و افراد مستقلكاركنان برای دوره آموزشياری چند زبرگ 
 . پروژه موفق و بدون تاخير۳انجام حداقل  
 برای اولين بار در FPGA بر روی Microcontroller basedافزار   يک نرمHardwiredازی ـس ادهـپـي  

 .)Event Recoderپروژه ( ورـکش

 :ات پروژهمستند

سازي   بهمراه امكانات پياده   VLSI-ASICتعريف كارگاه طراحي مدارات     ” ؛ گزارش كامپيوترگروه پژوهشي    -
 .١٣٧٩؛ شهريور ماهنيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه پژوهشكده ؛“هاFCCMروي 



 

 ١١٦

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 CDافزار جستجو در استانداردهای صنعت برق بر روی  نرم

 :خالصه پروژه

 در قالب استاندارد ساختمان     ١٣٤٢اولـين نشـانه هـاي تـدوين اسـتاندارد در صـنعت بـرق ايـران از شـهريور ماه                      

 مسئوليت تدوين استانداردهاي صنعت     ١٣٧٣كيلوولت شروع شد و در سال       ٢٠زيـع نيـروي برق تا       شـبكه هـاي تو    

هدف از تدوين استانداردها باال بردن كيفيت توليدات ساخت داخل و دستيابي            . برق به دفتر استانداردها واگذار شد     

 .به بهترين انتخاب در خريدهاي داخلي و خارجي مي باشد

ستانداردهاي صنعت برق جهت انجام عمليات جستجو بر روي استانداردهاي صنعت برق كه      نـرم افزار جستجو در ا     

هدف از .  ذخيره شده اند، طراحي و پياده سازي گرديده استHard Disk يا CD بر روي pdfصورت فايل هاي  به

منظور سهولت   به. تهـيه نـرم افـزار، تسريع جستجو و استفاده از استانداردهاي صنعت برق توسط كاربران مي باشد                 

 .دسته بندي شده اند) توليد، انتقال، توزيع و عمومي(كار، استانداردهاي صنعت برق بر حسب موضوع 

 شیدا سیدفرشی :نام مدیر پروژه مپيوتركا :نام گروه مجری
 PCOVT01 :کد پروژه  دفتر استانداردها- توانير شرکت :نام کارفرما

 فرناز طالبي، مرجان دهقاني :نام همکاران

 



 

 ١١٧

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :معرفی سیستم

  برنامه كاربردي قارسي-

 Acrobat Reader استفاده از -

  امكان انجام جستجوي كلي-

 مجلد، كلمه موجود در فهرست با عنوان         امكـان انجـام جستجوي پيشرفته براساس شماره استاندارد، شماره          -
 كننده و تاريخ انتشار اصلي يا عنوان فرعي، تدوين

  امكان ذخيره نتايج جستجو-

 افزار  راهنماي موضوعي استفاده از نرم-

 افزار  خودآموز نرم-

 :چکیده نتایج پروژه

 .رقطراحي و پياده سازي برنامه  كاربردي براي جستجو در استانداردهاي صنعت ب 

 .CDبرنامه جستجو در استانداردهاي صنعت برق بر روي  

 :مستندات پروژه

؛ نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه     پژوهشكده ؛“راهنماي سيستم ” ؛ گزارش كامپيوتـر گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٠مهر ماه 

؛ نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه     پژوهشكده ؛“راهـنماي كاربر  ” ؛ گـزارش  كامپيوتـر گـروه پژوهشـي      -
 .١٣٨٠مهرماه 

 



 

 ١١٨

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

های  ارائه خدمات مشاوره مهندسی آزمونهای مکانیکی و حرارتی ترمینال
PLC و TPSای تهران برداری شرکت برق منطقه  ساخت داخل جهت بهره 

 :خالصه پروژه

صنعتي   در داخل كشور مراحل آزمايشگاهي، نيمهTPS و ترمينال حفاظت از دور  PLCسـاخت ترمينال مخابراتي     
. را پشـت سـر گذاشـته و وارد ساخت مرحله صنعتي شده است و چند شركت داخلي در اين مورد پيشقدم شده اند                       

آوري اطالعات در    بـه اهمـيت نقـش مخابـرات در ارائـه وظائفـي مانـند مكالمـه، كنترل، حفاظت و جمع                     جهباتـو 
المللي امري    با استانداردهاي وزارت نيرو، ملي و بين       TPS و   PLCبرق، انطباق مشخصات فني تجهيزات       صـنعت 

فاده مي نمايند كه گواهي آزمون      برداري زماني از تجهيزات فوق است      هاي بهره  مديريت. غيـرقابل اجتـناب مي باشد     
حرارتي، (آزمونهاي نوعي شامل آزمونهاي محيطي  .  توسـط سـازنده يـا فروشنده ارائه گردد         (TypeTest)نوعـي   

انجام آزمونهاي فوق در گروه پژوهشي . مي باشد) EMCايزوالسيون، كارآيي، (و آزمـونهاي الكتريكي   ) مكانيكـي 
به امكانات در داخل كشور توسط شركت ايتراك انجام شد            محيطي باتوجه  ريزي شده و آزمونهاي    مخابـرات برنامه  

 . كشور هلند انجام شودKEMAالمللي  و مقرر گرديد آزمونهاي الكتريكي در مؤسسه بين

 :چکیده نتایج پروژه

 .هاي موردنظر هاي آزمونهاي محيطي و تعيين محدوده آشنايي با دستورالعمل 

 :مستندات پروژه

 ساخت داخل بهمراه    TPS و   PLCهاي   نتايج آزمونهاي محيطي ترمينال   ” ؛ گزارش خابراتمگـروه پژوهشي     -
 .نيرو كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه پژوهشكده ؛ PCMBT/T1: ؛ كد گزارش“فيلمبرداري

 قربانعلي عابدي :نام مدیر پروژه مخابرات :نام گروه مجری

 PCMBT12 :کد پروژه اي تهران شركت برق منطقه :نام کارفرما

 مريم شبرو، عليرضا كسائي فرد :نام همکاران



 

 ١١٩

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

  دیجیتالPLCپشتیبانی و نظارت تولید صنعتی 

 :خالصه پروژه

 ديجيتال در گروه مخابرات پژوهشگاه نيرو، دانش فني         PLCصنعتي سيستم    دنبال طراحي و ساخت نمونه نيمه      به
يـن پـروژه بـه شركت ايران ساينا واگذار گرديد و پشتيباني و نظارت بر توليد اين محصول توسط گروه مخابرات            ا

 .صورت گرفت

 :چکیده نتایج پروژه

 .انتقال دانش فني به شركت توليدكننده 

 .اندازي سيستم هاي تست و راه آموزش روتين 

 .هاي موردنياز براي توليد سيستم ٍسازي بهينه 

 در ســايت و اخــذ تائــيديه فنــي از مجــري طــرحهاي ديســپاچينگ و مخابــرات شــركت تســت سيســتم 
 .اي تهران منطقه برق

 .١٣٨٢عرضه يك نمونه ار محصول توليدشده در نمايشگاه صنعت برق در آبان ماه  

هاي  ها، فهرست قطعات، روشهاي مونتاژ و تست كارت        شامل تهيه نقشه  (تكمـيل مسـتندات نهايي پروژه        
 ).ويل كليه مدارك پروژه به شركت توليدكنندهسيستم و تح

 :مستندات پروژه

 PLCصنعتي دو دستگاه ترمينال  طراحي و ساخت نمونه نيمه” نهايـي  ؛ گـزارش مخابـرات گـروه پژوهشـي      -
 .ونير كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه هشكده پژو؛“ديجيتال

 

 حافظ عقیلیحمیدرضا  :نام مدیر پروژه مخابرات :نام گروه مجری
 PCMPN08 :کد پروژه شركت ايران ساينا :نام کارفرما

 نژاد بخشي، سحر راكعي، منصور گرامي مريم شبرو، عليرضا كسائي فرد، مهديه علي :نام همکاران



 

 ١٢٠

 پژوهشگاه نيرو

 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :عنوان پروژه

 طراحی و ساخت مودم رادیویی با مشخصات بهینه

 :خالصه پروژه

ئن و كاهش هزينه هاي     منظور دستيابي به افزايش بهره وري، تامين برق مطم         هـاي توزيع برق به     امـروزه، شـركت   
بديهي است دستيابي به    . باشند هاي اتوماسيون توزيع مي    دنـبال بكارگيـري سيستم     بـرداري بـه    نگهـداري و بهـره    

هاي  لينك. پذير نخواهد بود   اهداف موردنظر بدون استفاده از شبكه مخابراتي مطمئن و داراي سرعت كافي امكان            
بـرداري در مقـايسه با ساير روشهاي ارتباطي بسيار مناسبتر           راديويـي ازنظـر قـيـمت، سـهـولت نصـب و بهــره            

هاي راديويي براي انتقال داده، پژوهشگاه نيرو اقدام به          بـه مزايـا و كاربردهاي فراوان سيستم       باتـوجه . باشـند  مـي 
سازي  پس از طي مراحل طراحي، پياده     .  كرده است   UHFطراحـي و سـاخت مـودم راديويـي در بانـد فركانسـي               

هاي عملكردي سيستم تحت شرايط تست نرمال و حاد طبق استاندارد            افزار مربوطه، كليه تست    فزار و نرم  ا سـخت 
صنعتي مودم  ، نمونه نيمه  NRM400و تسـت راه دور مـودم راديويـي، بـا موفقـيت صـورت پذيـرفته و درنهايت                    

ك جايگزين مناسب براي    عنوان ي  بـرثانيه، به    بـيت  ٩٦٠٠، بـا نـرخ داده ارسـالي         UHFراديويـي بانـد فركانسـي       
اكثر پارامترهاي اين سيستم    . باشند ارائه گرديده است    هـاي مخابراتـي كابلـي كـه داراي قيمت بااليي مي            محـيط 

توان پارامترهاي مـودم راديـويي را      باشند، با استفاده از اين قابليت مي       افـزاري قابـل تنظـيم مـي        صـورت نـرم    بـه 
ز فركانس اخذشده، فاصله بين فرستنده و گيرنده، شرايط جغرافيائي آنها و            به مجو  متناسـب با هر كاربردي، باتوجه     
 .افزاري تنظيم نمود افزار و بدون نياز به تغيير سخت راحتي با نرم نرخ داده ارسالي موردنظر، به

 دولت جمشیدی :نام مدیر پروژه مخابرات :م گروه مجرینا
 PCMPN06 :کد پروژه  پژوهشگاه نيرو:نام کارفرما

 خواه، سيدكسري گراكوئي، زهرا غنيان، حميده بهادري بهروز دانش :نام همکاران

 



 

 ١٢١

 پژوهشگاه نيرو

پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 :چکیده نتایج پروژه

 :NRM-400مشخصات فنی اصلی مودم رادیویی مدل 

 )افزاري صورت نرم قابل تنظيم به ( مگاهرتز٤٠٣ - ٤١٩  : باند فركانسي-
  كيلوهرتز٢٥  : فاصله كانال-
 (Half Duplex)نيمه دوطرفه   : حالت كار سيستم-
 )افزاري صورت نرم قابل تنظيم به( وات ٦ تا ٥/٠  : توان خروجي-
 =SINAD ١٢ dBبراي   -١١٧ dBm : حساسيت گيرندگي-
 )افزاري صورت نرم قابل تنظيم به(يه برثان  كيلوبيت٤٨٠٠-٩٦٠٠  : سرعت انتقال داده-

 :NRM-400های اصلی مودم رادیویی مدل  ویژگی

 علت مجهز بودن به ميكروپروسسور پذيري باال به  انعطاف-
 افزاري صورت نرم  قابليت تنظيم فركانس كار، توان خروجي فرستنده و نرخ بيت ارسالي سيستم به-
افزار  ت لينك راديويي و ارسال و دريافت داده با استفاده از هر نرم             بازخواني و تنظيم پارامترهاي سيستم، تس      -

 (TERM 95, Hyper Terminal)استاندارد پورت سريال 
 (FEC) و تصحيح خطا (CRC-16) مجهز به كدينگ تشخيص خطا -
 Packet Interleaving و Bit Scramblingهاي   داراي قابليت-
 (DOX)ده  فعال شدن خودكار فرستنده با ورود دا-
 برثانيه  كيلوبيت٣/٠ - ٤/٣٨ با نرخ بيت قابل تنظيم در محدوده RS-232 داراي پورت واسط آسنكرون -

 :NRM-400شده در مورد مودم رادیویی مدل  های انجام تست

 ETSI300-086 گيرنده راديويي طبق استاندارد و كليه پارامترهاي فرستنده تست -
 ETSI300-086 طبق استاندارد  (Extreme)تحت شرايط حاد يي مودم راديو عملكردي سيستم تست -
 هاي اطالعاتي  مودم راديويي و سنجش ميزان نرخ خطاي بستهتست راه دور سيستم -

 و تحت پروتكل ارتباطي با مركز كنترل مطابق با          (RTU)تسـت ليـنك مودم راديويي همراه با پايانه توزيع            -
 IEC60870-5-101استاندارد 

 :وژهمستندات پر

:  كد گزارش  ؛“طراحي و ساخت مودم راديويي با مشخصات بهينه       ”گزارش نهايي   ؛  مخابراتگـروه پژوهشـي      -
PCMPN06/T25ونير كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه هشكده؛ پژو. 



 مرکز شیمی و مواد



 

 ١٢٣

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :عنوان پروژه

های مختلف احتراق زغال برای تولید برق در  مطالعات و بررسی فناوری
 سوز  حرارتی زغالنیروگاههای

 :هخالصه پروژ

درصد برق مصرفي جهان در     ٦٠ ميالدي حدود    ١٩٩٨المللي انرژي در سال      براساس آمار منتشرشده از آژانس بين     
به وجود منابع عظيم نفت و گاز در ايران و هزينه            باتوجه. نيـروگاههاي حرارتـي با سوخت فسيلي توليد شده است         

هاي  ليه نيروگاههاي حرارتي كشور از سوخت     ها، در حال حاضر ك     پايين حمل و نقل و سهولت احتراق اين سوخت        
به همين خاطر تاكنون    . كنند و يا سوخت گاز طبيعي براي توليد برق استفاده مي         ) مازوت و گازوئيل  (فسـيلي مايع    

هاي فسيلي مانند زغال سنگ      هـاي نيروگاهي چندان تمايلي به استفاده از ساير سوخت          مسـئولين احـداث پـروژه     
درصد ٣٨ حدود ١٩٩٨المللي انرژي در سال     اين در حالي است كه براساس آمار آژانس بين         .اند ازخـود نشـان نداده    

هاي نفتي و گاز طبيعي و       سهولت صادرات فرآورده  . سوز انجام پذيرفته است    توليد برق جهان در نيروگاههاي زغال     
 و وجود ذخائر عظيم     هـا بـه مـوادي بـا ارزش افـزوده باالتـر در صنايع پتروشيمي                قابلـيت تـبديل ايـن فـرآورده       

سـنگ حرارتـي كـه از لحـاظ صـادرات توجـيه اقتصـادي نداشته و بازار مصرفي نيز در داخل كشور ندارد،                         زغـال 
زيستي در برنامه سوم توسعه اقتصادي،       گرديد كه زغال سنگ با درنظر گرفتن مالحظات اقتصادي و محيط           موجب

سنگ  به وجود سابقه طوالني در استفاده از زغال        باتوجه. داجتماعي و فرهنگي كشور در سبد انرژي كشور قرار گير         
هاي مختلفي براي احتراق زغال و توليد برق در طول يك قرن گذشته  در تولـيد بـرق در سـطح جهـان، فـناوري        

هايي نموده و در بعضي از موارد تصويب  ها با گذشت زمان پيشرفت     بسـياري از اين فناوري    . ابـداع گـرديده اسـت     
ازآنجاكه در ايران تجربه    . ها گرديده است   محيطـي جديد منجر به ايجاد اصالحاتي در اين فناوري          قوانـين زيسـت   

چنداني در مورد بكارگيري زغال سنگ در توليد برق وجود نداشته است، ضرورت انجام يك پروژه پژوهشي براي                  
محل احداث نيروگاه و نوع     اي   به شرايط منطقه   هـاي مخـتلف تولـيد بـرق از زغال سنگ باتوجه            ارزيابـي فـناوري   

در اين پروژه   . مورد توافق سازمان توسعه برق ايران و پژوهشگاه نيرو قرار گرفت          ) طبس(سنگ معادن ايران     زغال
هـاي مخـتلف تولـيد بـرق از زغال سنگ براساس مشخصات زغال سنگ ايران و شرايط منطقه احداث                     فـناوري 

محيطي مورد مقايسه قرار گرفته و درنهايت        تصادي و زيست  نيـروگاه و بـا درنظـر گـرفتن كلـيه جـوانب فنـي، اق               
 .هاي مختلف ارائه گرديده است پيشنهادي براي انتخاب بهترين گزينه از ميان فناوري

 حمد قديميم :نام مدیر پروژه شيمي و فرآيند :نام گروه مجری
 ----- :کد پروژه طبس سوز زغال نيروگاه طرح-ايران برق توسعه سازمان :نام کارفرما
 فرزاد برهان آزاد، عليرضا ظهيري، بهنام عالي، حسن پورحسن، مرتضي اكبرآبادي، بهمن اسدي :نام همکاران



 

 ١٢٤

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :ه نتایج پروژهکیدچ

 .هاي مورد استفاده در نيروگاههاي زغال سوز شناسايي انواع فناوري 
 . و آناليز زغال معادن مربوطهسوز بررسي شرايط محيطي محل احداث نيروگاه زغال 
 .سوز هاي مختلف در نيروگاههاي زغال محيطي فناوري شناسايي اثرات زيست 
به  سوز باتوجه  سنگ ايران در نيروگاه زغال     پيشـنهاد فـناوري مناسب و ظرفيت بهينه براي بكارگيري زغال           

 .محيطي مالحظات فني و اقتصادي و زيست

 :مستندات پروژه

هاي  سوز و معرفي فناوري    بررسي اصول كار انواع نيروگاههاي زغال     ” ؛ گزارش  و فرآيند  شيميگروه پژوهشي    -
 .١٣٨٢؛ تير ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “مختلف

هاي نيروگاههاي   محيطي انواع فناوري   مطالعه در مورد اثرات زيست    ” ؛ گزارش شيمي و فرآيند  گروه پژوهشي    -
 .١٣٨٢؛ آبان ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “سوز زغال

سازي  تصفيه آماده  بررسي راهكارهاي موجود براي فرآيند پيش     ” ؛ گـزارش  شـيمي و فـرآيند    گـروه پژوهشـي      -
هاي قابل بكارگيري در ايران براساس نوع زغال و انتخاب           به آناليز زغال طبس و تعيين فناوري       زغـال باتوجه  
 .١٣٨٢؛ آذر ماه يرو نهپژوهشگا؛ مركز شيمي و مواد؛ “ظرفيت بهينه

هاي مورد استفاده    بررسي تجهيزات اصلي موردنياز در انواع فناوري      ” ؛ گزارش شيمي و فرآيند  گـروه پژوهشي     -
 .١٣٨٢؛ دي ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “سوز در نيروگاههاي زغال

ختلف و پيشنهاد مناسبترين    هاي م  ازريابي فني و اقتصادي فناوري    ” ؛ گزارش شيمي و فرآيند  گـروه پژوهشي     -
محيطي و    زيست -فـناوري بـراي اسـتفاده از زغـال سـنگ طـبس در تولـيد بـرق براساس مالحظات فني                      

 .١٣٨٢؛ بهمن ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “اقتصادي

 



 

 ١٢٥

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :عنوان پروژه

سنجی ارزیابی عمر باقیمانده سیستم عایقی ترانسفورماتورها با تحلیل  امکان
 اصل از آنالیز روغننتایج ح

 :خالصه پروژه

هاي برقرساني ازجمله     انتقال و توزيع برق در سطح شبكه       دليل نقش كليدي خود در     ترانسـفورماتورهاي قـدرت به    
اندازي اين   هاي باالي طراحي، ساخت، نصب و راه       به هزينه  باتوجه. باشند تجهيـزات مورد توجه در صنعت برق مي       

اي در مراكز تحقيقاتي دنيا در جهت تدوين و بنيانگذاري اصول   جانبه تجهيـزات، تحقـيقات علمـي كاربـردي همه        
شده در جهت استفاده هرچه بهتر از اين تجهيزات صورت           برداري بهينه از تجهيزات نصب     يين شرايط بهره  پايـه تع  

ضـرورت وجـود شـناخت و آگاهـي از ميـزان قابليت اطمينان اين تجهيزات با هدف تعيين برنامه                    . گـرفته اسـت   
سنجي اين تجهيزات مورد    ها موجب شده است كه در سالهاي اخير علم عمر          زمانبـندي تعميـرات و يـا جايگزيني       

به نوپا بودن اين زمينه فعاليت علمي در كشور و در راستاي بررسي جامع موضوع، ابتدا           باتـوجه . تـوجه قـرار گيـرد     
سيسـتم عايقـي ترانسفورماتورها، علل ايجاد و روند توسعه عيوب در سيستم عايقي، اثر عوامل مختلف ازجمله اثر          

گيري و توسعه عيوب، روشهاي معتبر تشخيص عيب براساس          اي بر شكل   بـرداري و تعميـرات دوره      سـوابق بهـره   
نـتايج حاصـل از آناليـز روغـن، فرآيند فرسودگي سيستم عايقي و محصوالت حاصل از اين فرآيند، مورد بررسي                     

بـر پايـه نـتايج حاصـل از ايـن مطالعات رابطه نوع و مقدار محصوالت حاصل از فرسودگي با ميزان                      . قرارگـرفت 
 .گيري از اين روابط در ارزيابي وضعيت سيستم تعيين شد منظور بهره ي عمومي سيستم بهفرسودگ

كاررفته در اين زمينه در مراكز تحقيقاتي و صنعتي معتبر ساير كشورها،             سپس با الگو قرار دادن روشهاي موفق به       
يقي تعيين شده و براساس     سـازي فناوري ارزيابي عمر باقيمانده سيستم عا        نـيازهاي فنـي الزم بـراي پـياده         پـيش 
 .سازي روش طراحي گرديد آمده الگوريتم پياده دست هاي به يافته

 زاده كتايون انوري :نام مدیر پروژه شيمي و فرآيند :نام گروه مجری
 PPCPN03 :کد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام کارفرما
 آتوسا ذهبي، مهرالسادات داودنژاد، سيامك پركار، رضا نيكبخت :نام همکاران



 

 ١٢٦

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :ه نتایج پروژهکیدچ

شناسـايي و بررسـي روشـهاي موجـود ارزيابـي عمر باقيمانده سيستم عايقي ترانسفورماتور براساس نتايج             
 .حاصل از آناليز روغن

 عمر باقيمانده سيستم عايقي براساس نتايج حاصل از         نـيازهاي فنـي موردنـياز جهت ارزيابي        تعيـين پـيش    
 .آناليز روغن

 . قدرتي ترانسفورماتور كه برآورد عمر باقيمانده در آنها توجيه اقتصادي دارد–تعيين رده ولتاژي  

 .هاي مختلف ولتاژي آوري اطالعات مربوط به هزينه تقريبي تعمير ترانسفورماتورها در رده جمع 

 :مستندات پروژه

 .١٣٨٢؛ مرداد ماه يرو نپژوهشگاه نهايي پروژه؛ مركز شيمي و مواد؛ ؛ گزارششيمي و فرآينده پژوهشي گرو -

 



 

 ١٢٧

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :عنوان پروژه

  کارخانجات فوالد خوزستانپساب بازیابی

 :خالصه پروژه

به موقعيت   كننده آب بوده و مجتمع فوالد خوزستان نيز باتوجه         صـنعت فـوالد يكـي از مهمتـرين صـنايع مصرف           

ودخانه كارون تامين شده و     آب مصرفي اين مجتمع از ر     . باشد اقليمي خود، داراي مصارف آب متنوع و فراواني مي        

هاي توليدي در كارخانه از      پساب. درساعت بوده است    مترمكعب ١٩٦٠،  ١٣٨٠متوسـط ميزان مصرف آب در سال        

، ...گري و    سازي، ذوب و پااليش، ريخته     مصرف آب در واحدهاي مختلف مجتمع شامل انباشت و برداشت، گندله          

. شوند درساعت وارد نهر مالح مي      مترمكعب ١٥٥٠م متوسط   تولـيد شـده و پـس از تجمـع در كانـال اصلي با حج               

تواند صدمات قابل توجهي به  به حجم باالي اين پساب تخليه آن به محيط بدون رعايت موارد كنترلي مي          باتـوجه 

هاي قانوني متعددي در مورد روشهاي تصفيه و         هاي اخير مقررات و محدوديت     در دهه . محـيط زيسـت وارد نمايد     

منظور  به اين امر متخصصان محيط زيست به       باتوجه. هاي صنعتي به محيط زيست وضع شده است        دفـع فاضالب  

 .رهايي از مشكالت فاضالب دو ايده كلي؛ استفاده مجدد و دفع نهايي را پيش رو دارند

ازنظر هاي توليدي  هاي اين كارخانه، در قدم اول پساب  از پساببهينهه منظور بررسي روشهاي تصفيه و استفاد  بـه 

 موادشده در چهار گروه خواص فيزيكي، فلزات،      زهاي انجام ــ آنالي.  قـرار گـرفتند    شناسـايي  مـورد    يفـي كمـي و ك   

و پارامترهاي ميكروبي و    ) ها  دترجنت ،TDS، TSS، SS و روغن،    چربيمانند يونها،   (مخـتلف موجـود در پسـاب        

شده براي  يادس نتايج حاصل از آزمايشهاي      اند، كه براسا   انجام پذيرفته )  كليفرم و BOD، COD، DO(بهداشـتي   

ه  تصفيه، دفع و يا استفاد     خصوصها در  يك از پساب   به هر  انـواع پسـاب تولـيدي در كارخانـه و همچنـين باتوجه            

 و ازنظر فني و اقتصادي مورد بررسي و مقايسه          ارائهمجـدد پسـاب در بخشـهاي مخـتلف كارخانـه پيشنهادهايي             

 . بهينه انتخاب شديپيشنهادهاقرارگرفت و درنهايت 

 سيداحمد احمدي اندبيلي :نام مدیر پروژه شيمي و فرآيند :نام گروه مجری
 PPCFK01 :کد پروژه مجتمع فوالد خوزستان :نام کارفرما

 سهيال دليريان، فرزاد برهان آزاد، آزاده صيدي، عباس ارشدي :نام همکاران



 

 ١٢٨

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :ه نتایج پروژهکیدچ

 . پساب بخشهاي مختلف از ديدگاههاي بهداشتي، فيزيكي و شيمياييوضعيت تعيين 

 .مجدد از پساب بخشهاي گوناگون با كمترين تصفيهه  براي استفادراهكارهايي يافتن 

 فنييسه   بررسي و مقا   ها، مجدد از پساب، تصفيه غيرمتمركز پساب     ه   متعدد جهت استفاد   طرحهاي پيشنهاد 

 .و اقتصادي آنها

 : متمركز تصفيه پساب با دو هدفطرحهاي پيشنهاد 

  محيط زيست جهت تخليه به رودخانهاستانداردهاي پساب تا حد تصفيه -

فني و  يسه  مجدد و بررسي و مقا    ه   موردنياز كارخانه جهت استفاد    صنعتي كامـل پسـاب تـا حد آب          تصـفيه  -

 اقتصادي آنها

 :الذكر در كارخانه نتايج زير حاصل خواهد گرديد ازي طرحهاي فوقس  پيادهدرصورت 

  برداشت آب از رودخانه كارونميزان كاهش -

  پساب نهايي توليدشدهميزان كاهش -

 

 

 



 

 ١٢٩

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :مستندات پروژه

؛ “هـاي كارخانـه فـوالد خوزستان    شناسـايي و بررسـي پسـاب   ” ؛ گـزارش شـيمي و فـرآيند   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨١؛ مهر ماه يرو ناهپژوهشگمركزشيمي و مواد؛ 

هـاي كارخانه فوالد خوزستان و ارائه   تجـزيه و تحلـيل پسـاب   ” ؛ گـزارش شـيمي و فـرآيند   گـروه پژوهشـي      -

 .١٣٨١؛ آبان ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركزشيمي و مواد؛ “پيشنهادهاي اوليه براي تصفيه و بازيابي آنها

؛ “ طرحهاي پيشنهادي و تعيين طرح بهينه اقتصادي-مقايسه فني ” ؛ گزارششيمي و فرآيندگـروه پژوهشي    -

 .١٣٨٢؛ ارديبهشت ماه يرو نپژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 



 

 ١٣٠

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :عنوان پروژه

تحقیق در ساخت ورق فوالد سیلیکونی مصرفی در هسته ترانسفورماتورها 
 شده فرآوری صورت نیمه به

 :خالصه پروژه

ا مورد  طور وسيعي در ساخت هسته ترانسفورماتورها و ژنراتوره        هاي جهتدار به   هـاي فـوالد سـيليكوني با دانه        ورق
گري، نورد داغ  هـا شـامل مـراحل مختلف ذوب و ريخته      فـرآيند تولـيد ايـن نـوع ورق        . گيـرند  اسـتفاده قـرار مـي     

در اين پروژه بر روي     . باشد دهي و آنيل نهايي مي     شده، آنيل مياني، نورد سرد، آنيل دكربوريزاسيون، پوشش        كنترل
شده، آنيل مياني  گري، نورد داغ كنترل شامل ذوب و ريختهشده كه  فرآوري صورت نيمه ها به فـرآيند توليد اين ورق   

سازي مراحل مختلف توليد  باشـد تحقيقاتـي انجام گرفت و با انجام آزمايشهاي مختلف و بهينه        و نـورد سـرد مـي      
 .دست آمد شده به فرآوري صورت نيمه دانش فني ساخت آنها به

ر و مصرف باالي آنها در كشور و همچنين وجود امكانات           هاي جهتدا  به اهميت فوالدهاي سيليكوني با دانه      باتوجه
گونه  ه تدوين دانش ساخت اين    ژ فوالدسـازي و نـورد هدف از انجام اين پرو          تبالقـوه و مناسـب در زميـنه عملـيا         

ها در   دهنده امكان توليد انبوه اين ورق      قـيمت بـوده اسـت و نـتايج حاصله نيز نشان            هـاي پـركيفيت و گـران       ورق
 .باشد كشورمي

  اعظم باجقلي:نام مدیر پروژه متالورژي :نام گروه مجری

 PMTPT02 :کد پروژه  نيروح تحقيقاتطر :نام کارفرما
 محمدرضــا جهانگيــري، محمـد رجبعلـي فيـروزي، عليرضـا كالهـي، سيدصـالح مصطفوي،                  :نـام همکـاران   

 سيدعليرضا افتخاري، عباس اكبرزاده

 



 

 ١٣١

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :ه نتایج پروژهکیدچ

 .شده فرآوري صورت نيمه هاي فوالد سيليكوني به دوين دانش فني فرآيند ساخت ورقت 

 :مستندات پروژه

گري آن   ساخت فوالد الكتريكي با تركيب مناسب و ساختار بهينه و ريخته          ”ش  گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار    -
 .١٣٨٠اد ماه ؛ خرديرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “صورت شمش هب

؛ “ا حين نورد گرمه بررسي آنيل دماي باال و تعيين تغييرات دمايي نمونه    ”ش  گـروه پژوهشـي متالورژي؛ گزار      -
 .١٣٨٠؛ شهريور ماه يرو نپژوهشگاهمركز شيمي و مواد؛ 

؛ “عمليات نورد گرم فوالدهاي سيليكوني تا ضخامت مناسب و نهايي         ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨١؛ تير ماه يرو نپژوهشگاه و مواد؛ مركز شيمي

؛ مركز شيمي   “عمليات نرمااليزينگ و اسيدشويي و نورد سرد مرحله اول        ”ش  گـروه پژوهشي متالورژي؛ گزار     -
 .١٣٨١؛ مهر ماه يرو نپژوهشگاهو مواد؛ 

؛ مركــز شــيمي و مــواد؛ “هــاي ســيليكوني يند آنــيل ميانــي ورقآفــر”ش گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ گــزار -
 .١٣٨١؛ آذر ماه يرون گاهپژوهش

؛ مركز شيمي و مواد؛     “شده نـورد سـرد نهايـي فـوالد سيليكوني آنيل         ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨٢؛ فروردين ماه يرو نپژوهشگاه



 

 ١٣٢

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :عنوان پروژه

 های سیلیکونی هسته ترانسفورماتورها صنعتی ورق تحقیق در ساخت نمونه نیمه

 :خالصه پروژه

ته مغناطيسي ترانسفورماتورها و    طور عمده در ساخت هس     هـاي فـوالد سـيليكوني بـا سـاختار و بافت ويژه به              ورق
ها  در حال حاضر ساالنه مقادير هنگفتي ارز براي واردات اين نوع ورق           . گيرند ژنـراتورها مـورد اسـتفاده قـرار مـي         

 . بيشتر شوديندهعلت توسعه صنايع مربوطه ميزان واردات در سالهاي آ رود كه به شود و انتظار مي هزينه مي
شده، نورد   گري، نورد گرم كنترل    ا از مراحل مختلفي مانند ذوب وآلياژسازي، ريخته       ه فـرآيند تولـيد ايـن نـوع ورق        

در اين پروژه با انجام آزمايشهاي مختلف       . شود دهي و آنيل نهايي تشكيل مي      سـرد، آنيل دكربوريزاسيون، پوشش    
ي ساخت آنها   هاي جهتدار، دانش فن    هـاي فـوالد سـيليكوني بـا دانه         سـازي مـراحل مخـتلف تولـيد ورق         و بهيـنه  

 شمش  ۱۵۰ پس از ريخته گري بيش از        ،ها سازي مراحل مختلف ساخت اين نوع ورق        بـراي بهينه   .آمـد  دسـت  بـه 
 پارامترهاي مختلف هر يك از مراحل توليد مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت            ،اولـيه با تركيب و ساختار موردنظر      

 مناسبترين  ،هاي توليدي  ها و ورق   هر يك از تسمه    بافـت و خواص الكتريكي و مغناطيسي         ،و بـا بررسـي سـاختار      
هايي با   توان ورق  ه حاضر مي  ژشده در پرو   در حـال حاضر با دستورالعمل تدوين      . شـرايط عملياتـي حاصـل گـرديد       

شود كه از نتايج حاصله بتوان       بيني مي  هاي مطلوب و قابل رقابت با محصوالت خارجي توليد نمود و پيش            گـي ژوي
 ..نحو مطلوبي استفاده كرد ها در آينده به  اين ورقبراي توليد انبوه

  محمدرضا جهانگيري:مدیر پروژهنام  متالورژي :نام گروه مجری

 PCHPT02 :کد پروژه  نيروطرح تحقيقات :نام کارفرما
پـور، محمدحسـين پايدار، كيومرث پورحيدري،         اعظـم باجقلـي، علـي محمدنـيا، رضـا غالمـي            :نـام همکـاران   

 مهشيدمعيني

 



 

 ١٣٣

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :ه نتایج پروژهکیدچ

 .هاي جهتدار هاي فوالد سيليكوني با دانه تدوين دانش فني فرآيند ساخت ورق 

 .هاي الكتريكي تعيين نقش خواص مغناطيسي فوالدهاي سيليكوني در تلفات توان و انرژي ماشين 

 :مستندات پروژه

 ؛“هاي ترانس مورد مصرف در صنعت برق       طالعه در زمينه انواع ورق    م”ش  رژي؛ گـزار  گـروه پژوهشـي مـتالو      -
 .١٣٧٧؛ ارديبهشت ماه يرو نپژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 

 مركزشــيمي و مــواد؛ ؛“هــاي نوردشــده بررســي امكــان خــريد ورق”ش گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ گــزار -
 .١٣٧٧؛ ارديبهشت ماه يرون پژوهشگاه

 مركزشيمي و   ؛“هاي سيليكوني  بررسـي روشهاي دكربوريزاسيون ورق    ”ش  ژي؛ گـزار  گـروه پژوهشـي مـتالور      -
 .١٣٧٧؛ تير ماه يرون پژوهشگاهمواد؛ 

 مركزشيمي و مواد؛  ؛“هاي سيليكوني  دهي ورق  بررسي روشهاي پوشش  ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گزار       -
 .١٣٧٨؛ فروردين ماه يرو نپژوهشگاه

 مركزشيمي و   ؛“هاي سيليكوني  ن استانداردهاي كنترل كيفيت ورق    تدوي”ش  گـروه پژوهشـي متالورژي؛ گزار      -
 .١٣٧٨؛ ارديبهشت ماه يرو نپژوهشگاهمواد؛ 

ــگيــري و ارا نتــيجه”ش گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ گــزار -  مركزشــيمي و مــواد؛ ؛“ه گــزارش مــرحله اولئ
 .١٣٧٨؛ ارديبهشت ماه يرون پژوهشگاه

هاي سيليكوني   يكي و مكانيكي و فيزيكي ورق     ژاي متالو ه گيژتعيين وي ”ش  گـروه پژوهشـي متالورژي؛ گزار      -
 .١٣٧٩؛ مرداد ماه يرو نپژوهشگاه مركزشيمي و مواد؛ ؛“مورد مصرف

؛ يرو ن پژوهشگاه مركزشيمي و مواد؛     ؛“انجـام عمليات دكربوريزاسيون   ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٧٩ماه  دي

 .١٣٧٩ماه  ؛ دييرون پژوهشگاه مركزشيمي و مواد؛ ؛“ششپوانجام عمليات ”ش گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار -

؛ يرو ن پژوهشگاه مركزشيمي و مواد؛     ؛“آنيـل نهايي ات  ـام عملـي  ــ انج”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨٢مردادماه

 مركزشيمي و مواد؛    ؛“شده هاي ساخته  آزمـايش كنتـرل كيفـيت نمونه      ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨٢اسفند ماه ؛ يرو نپژوهشگاه

 .١٣٨٢؛ اسفند ماه يرو نپژوهشگاه مركزشيمي و مواد؛ ؛“گيري نهايي نتيجه”ش گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار -



 

 ١٣٤

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :عنوان پروژه

های گازی  های متحرک ردیف اول توربین های بهینه برای پره تعیین پوشش
GE-F5 ،TG20 و MW701Bنیروگاه ری  

 :خالصه پروژه

هاي گازي بسته به شرايط کاري همواره در معرض بارهاي ترمومکانيکي و        پـره هـاي متحـرک رديف اول توربين        
هاي گازي براي  هاي متحرک توربين هاي محافظ براي پره    اسـتفاده از پوشش   . هـاي خـورنده قـرار دارنـد        محـيط 

هاي پره هاي    توسعه پوشش . باشد افـزايش مقاومـت آنهـا در برابـر خوردگـي و اکسيداسـيون، الزم و ضروري مي                 
ـ  هاي روکشي   هاي نفوذي، پوشش   ها گرديده است که شامل پوشش      هـاي گازي موجب ايجاد انواع پوشش       ينتورب

MCrAlY   هـاي سـراميکي سـد حرارتـي           و پوشـشTBC    دهي مرسوم براي اين     روشـهاي پوشش  .  مـي باشـند
ازي، هاي گ  شرايط کاري توربين  .  و اسپري پالسمايي مي باشند     EB-PVDها، روش سمانتاسيون پودري،      پوشـش 

هاي  ، نقش مهمي در انتخاب پوشش ...نـوع و تـرکيب سـوخت، آاليـنده هـاي هـواي ورودي، طراحـي توربين و                   
به هر حال اثر حفاظتي پوشش موقعي آشکار خواهدگرديد         . هاي گازي دارند   محافظ براي پره هاي متحرک توربين     

 .وشش مناسبي انتخاب گرددبرداري توربين، پ که هم از لحاظ طراحي پره و هم از لحاظ شرايط بهره

هاي گازي مورد    دهي آنها براي پره هاي متحرک توربين       در ايـن پـروژه، انـواع پوشـش موجود و روشهاي پوشش            
ها  رفتار اين پوشش  . گردد هاي پوشش دهي آنها ارائه مي      هاي مختلف بهمراه شرکت    پوشش. گيرد مطالعـه قرار مي   

منظور انتخاب پوشش براي  ياژ پره، و شرايط کاري توربين به بسـته بـه محـيط خـورنده، درجـه حـرارت، جنس آل             
هاي  سرانجام بعد از آناليز زوال و تشخيص مکانيزم زوال پوشش         . گيرد کاربـردهاي خـاص مـورد مطالعـه قرار مي         

 نيــروگاه ري، MW701B و GE-F5 ،TG20هــاي گــازي  موجــود در پــره هــاي متحــرک رديــف اول توربــين
ا تعيين مي گردد و دستورالعمل کنترل کيفيت و روشهاي بازرسي فني براي انواع              هـاي بهيـنه بـراي آنهـ        پوشـش 

 .شده ارائه مي گردد دهي انتخاب پوشش و روشهاي پوشش

  داور رضاخاني:روژهنام مدیر پ متالورژي :نام گروه مجری

 PMTBT01 :کد پروژه اي تهران شركت برق منطقه :نام کارفرما
بابايــي، محمدرضــا خواجــوي،  اكبــر ژام، مجتبــي هيــربد، عليرضــا صــبور، مرتضــي علــي  علــي:نــام همکــاران

 آهنگراني، امير پاشا، مريم فردوسي، سحر افروخته شاهرخ



 

 ١٣٥

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :ه نتایج پروژهکیدچ

هاي متحرك رديف اول     هـاي مناسـب بهمـراه دسـتورالعمل كنتـرل كيفـيت پوشـش بـراي پره                 پوشـش  

 . نيروگاه ري تعيين گرديدMW701B و GE-F5 ،TG20هاي گازي  توربين

 :مستندات پروژه

ــزار  - ــتالورژي؛ گ ــروه پژوهشــي م ــع”ش گ ــات جم ــدهاي آوري اطالع  MW701B و GE-F5 ،TG20 واح
 .١٣٨١؛ آبان ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “ري نيروگاه

 و  GE-F5  ،TG20 بررسـي خواص آلياژ و پوشش پره توربين گازي        ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
MW701B“ ١٣٨١؛ آذر ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛. 

، GE-F5 توربين گازي ي  ها شده در پوشش پره    هاي مشاهده  بررسي زوال ”ش  گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار    -
TG20 و MW701B“ ١٣٨١؛ بهمن ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛. 

، GE-F5 توربين گازي ي  ها ه در پر  هستفاد ا شش قابل نواع پو بررسي ا ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
TG20 و MW701B“ ١٣٨٢؛ فروردين ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛. 

شده در شرايط مشابه با شرايط       هاي انتخاب  ارزيابـي عملكـرد پوشش    ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨٢؛ مهر ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “توربين

؛ “ پوشش انـتخاب پوشـش بهيـنه و ارائـه دستورالعمل كنترل كيفيت           ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -

 .١٣٨٢؛ مهر ماه يرو نپژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 

 



 

 ١٣٦

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :عنوان پروژه

های گازی بهمراه تدوین روش آنالیز  های توربین بررسی علل زوال پره
 های مربوطه زوال

 :خالصه پروژه

گردند، پره هاي ساكن و      هاي گازي دچار تخريب زودرس و ناگهاني مي        يكـي از مهمتـرين قطعاتـي كه در توربين         
تواند دخيل باشند كه از  هاي گازي مي هاي توربين پرهعـوامل مختلفـي در تخـريب زودرس        . باشـد  متحـرك مـي   

شده  هاي نصب  برداري مناسب و كيفيت نامطلوب پره      بهره تـوان بـه اشـكاالت طراحـي اولـيه، عدم           جملـه مـي    آن
تواند خزش، خستگي مكانيكي، خستگي حرارتي، خوردگي و         هاي توربين گازي مي    مكانيزم تخريب پره  . كرد اشاره

هاي  از آنجا كه تخريب زودرس پره     . ها باشد   شـدن آلـياژ پره و سايش و يا تركيبي از مكانيزم            اكسيداسـيون، تـرد   
تواند  گردد، لذا شناسايي عوامل تخريب و روشهاي جلوگيري از آن مي           توربـين گاز موجب توقف و خروج واحد مي        

 .ها و خسارات مؤثر واقع گردد در كاهش آسيب

 اكبر فالح شيخلري  علي: پروژهنام مدیر متالورژي :نام گروه مجری

 PMTPN07 :کد پروژه  نيروپژوهشگاه :نام کارفرما
  محمدرضا جهانگيري:نام همکاران

 



 

 ١٣٧

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :ه نتایج پروژهکیدچ

هاي گازي   هاي توربين  ص فيزيكي، مكانيكي و متالورژيكي سوپرآلياژهاي مورد استفاده در پره         ارزيابي خوا  
 .ايران

 .هاي توربين گاز هاي زوال در پره مطالعه مكانيزم 

 .تدوين روش آناليز زوال پره هاي توربين گاز 

 . نوع پره توربين گاز يكي از نيروگاههاي ايران٧تجزيه و تحليل زوال  

 :ژهمستندات پرو

آوري اطالعات در خصوص پره هاي توربين گازي كشور و انتخاب            جمع”ش  گـروه پژوهشـي متالورژي؛ گزار      -
 .١٣٨١؛ مهر ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “هاي مورد بررسي توربين

؛ مركز شيمي و مواد؛ “هـا در پـره هاي توربين گاز   بررسـي انـواع زوال  ”ش گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار       -
 .١٣٨١؛ دي ماه يرو نوهشگاهپژ

؛ “تـدوين روش و نحـوه تشـخيص علـل زوال پـره هـاي توربين گاز                ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨١؛ اسفند ماه يرو نپژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 

؛ مركزشيمي و مواد؛    “اجراي آزمايشها بر روي پره هاي منتخب توربين گاز        ”ش  گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار    -
 .١٣٨٢؛ آدر ماه يرو نگاهپژوهش

 .١٣٨٢؛ آدر ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركزشيمي و مواد؛ “گيري نتيجه”ش گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار -



 

 ١٣٨

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :عنوان پروژه

طراحی ژنراتورهای سنکرون کوچک و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی تا توان 
 یک مگاوات

 :خالصه پروژه

عـنوان توليدكنـنده انـرژي الكتريكـي از مهمتـرين تجهيزات صنايع مختلف محسوب                ژنـراتورهاي سـنكرون بـه     
، و  ...ها دامنه وسيعي از آلياژهاي فلزي، مانند آلياژهاي مسي، آهني، آلومينيمي و              ندر ساختار اين ماشي   . شوند مـي 

دار مي باشد،    جز هسته استاتور كه از جنس فـوالد سيليسيم        گيرد كه اين آلياژها به     غيرفلـزي مورد استفاده قرار مي     
گري، عمليات حرارتي،    ، ريخته فرآيندهاي عمده در ساخت قطعات ژنراتور شامل نورد       . در داخـل كشـور وجود دارد      

پس از بررسي   . باشـد كـه تجهيزات موردنياز اين فرآيندها نيز در داخل كشور وجود دارد              ، مـي  ...كـاري و     ماشـين 
مطالعاتـي در زميـنه آلـياژها و فـرآيندهاي سـاخت قطعـات ژنـراتور آلياژهاي مناسب جهت ساخت ژنراتور نمونه                     

شده تحليل خستگي نيز     جهت اطميان از جنس و ابعاد شفت طراحي       . دانـتخاب و فرآيند ساخت قطعات طراحي ش       
 بر روي شفت انجام شد و درنهايت يك نمونه ژنراتور آزمايشگاهي با همكاري   ANSYSافزار   بـا اسـتفاده از نـرم      

 .هاي الكتريكي و شركت توربوژنراتور ساخته شد گروههاي مكانيك، ماشين

 سيپور ليا  حسن كاظم:نام مدیر پروژه متالورژي :نام گروه مجری

 PMTEM01 :کد پروژه شركت توانير :نام کارفرما
 اكبر فالح شيخلري، ابراهيم روشننايي، مريم شاهي، عبداهللا اعتمادي  علي:نام همکاران

 



 

 ١٣٩

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :ه نتایج پروژهکیدچ

 . ژنراتور آزمايشگاهيساخت يك نمونه 

 .تعيين مشخصات آلياژهاي مورد استفاده در ساخت قطعات ژنراتور 

 .تعيين فرآيندهاي ساخت قطعات مورد استفاده در ژنراتور 

 .تعيين الگوريتم تحليل خستگي محور ژنراتور 

 .سنجي استفاده از آلياژها و تجهيزات داخل كشور امكان 

 :مستندات پروژه

؛ يرو ن پژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛      “گردآوري منابع علمي و صنعتي    ”ش  ژي؛ گزار گـروه پژوهشـي مـتالور      -
 .١٣٨٠مرداد ماه 

؛ يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛    “انجام فرآيند مهندسي معكوس   ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨٠مهر ماه 

؛ مركز شيمي و مواد؛     “راي ژنراتور تهيه الگوريتم انتخاب آلياژ مناسب ب     ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گزار       -
 .١٣٨٠؛ دي ماه يرو نپژوهشگاه

 تعيين فرآيندهاي    و تهـيه جـدول مشخصات آلياژهاي معمول ژنراتور       ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨٠؛ دي ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “معمول ساخت قطعات

؛ مركز شيمي و مواد؛     “شده نمونه طراحي  ژنراتور ي دو تحليل متالورژيك ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گزار       -
 .١٣٨٠؛ دي ماه يرو نپژوهشگاه

؛ مركز شيمي و    “امكان سنجي استفاده از آلياژها و تجهيزات ساخت موجود        ”ش  گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار    -
 .١٣٨٠؛ دي ماه يرو نپژوهشگاهمواد؛ 

؛ مركز شيمي و مواد؛ “ ژنراتور آزمايشگاهي طراحي كامل فرآيند ساخت   ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گزار       -
 .١٣٨١؛ ارديبهشت ماه يرو نپژوهشگاه

؛ مركز شيمي و مواد؛ “انـتخاب آلياژ مناسب براي ژنراتور آزمايشگاهي ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨١؛ خرداد ماه يرو نپژوهشگاه

؛ مركــز شــيمي و مــواد؛ “شــگاهيتحلــيل متالورژيكــي ژنــراتور أزماي”ش گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ گــزار -
 .١٣٨١؛ خرداد ماه يرون پژوهشگاه

؛ مركز شيمي و مواد؛     “ متالورژيكي هاينظارت بر ساخت و انجام آزمايش     ”ش  گـروه پژوهشـي متالورژي؛ گزار      -
 .١٣٨٢؛ خرداد ماه يرو نپژوهشگاه



 

 ١٤٠

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :نوان پروژهع

 2تحقیق و تخمین عمر باقیمانده اجزاء بویلر و توربین واحد 
 شهیدمنتظری نیروگاه

 :خالصه پروژه

ختلف متالورژيكي همچون خزش، خستگي و خوردگي       هاي م  بـه جهت شرايط كاري اجزاء بويلر و توربين، آسيب         
گردد كه عمر قطعات و     هاي مذكور باعث مي    افزايش آسيب . گردد بـرداري بـر ايـن اجزاء اعمال مي         درحـين بهـره   

. هاي وارده بر اجزاء لحاظ شده و مدنظر قرار گرفته شود           در طراحي اوليه سعي مي گردد آسيب      . اجـزاء كاهش يابد   
شده در طراحي اوليه مطابقت نمي كند و حتي واحدهاي مشابه از             بيني واحد با شرايط پيش   ولـي در عمـل شـرايط        

هاي الزم از  بنابراين ضروري است با انجام آزمايشها و بررسي  . بـرداري داراي شرايط يكساني نيستند      لحـاظ بهـره   
ن وضعيت اجزاء واحد    هاي تخمين عمر و تعيي     با انجام بررسي  . وضـعيت و عمـر باقـيمانده قطعـات آگاهـي يافت           

مدت واحد   هاي اجباري و طوالني    تـوان بـا تهـيه بـه موقـع مـواد اولـيه موردنـياز و انجام تعميرات، از توقف                     مـي 
در ايـن پـروژه اجزاء اصلي توربين و بويلر واحد دو نيروگاه شهيد منتظري اصفهان با روشهاي                  . پيشـگيري نمـود   

 :آزمايشهاي مورد استفاده عبارتند از.  قرار گرفتندمخرب و غيرمخرب مورد ارزيابي عمر باقيمانده

 )رپليكا(متالوگرافي در محل  -١

 سنجي ماكرو وميكرو سختي -٢

 گيري ابعادي اندازه -٣

 آزمايش گسيختگي تنشي -٤

 متالوگرافي آلياژ -٥

 آناليز شيميايي -٦

 )مايعات نافذ، ذرات مغناطيسي و آلتراسونيك(ناليز رسوب و آزمونهاي غيرمخرب  -٧

 .هاي الزم عمر باقيمانده قطعات برآورد گرديد مايشها و بررسيپس از انجام آز

  محسن مهديزاه:نام مدیر پروژه متالورژي :نام گروه مجری

 PMTMO01 :کد پروژه شركت مديريت توليد برق شهيد منتظري :نام کارفرما
 پور، رضا بهرامي، سيدكورش قدرقدر جهرمي  معصومه رعيت:نام همکاران



 

 ١٤١

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :ه نتایج پروژهکیدچ

 .تخمين عمر باقيمانده اجزاء مورد بررسي 

 .تعيين زمان بازرسي بعدي 

 .هاي الزم جهت پيشگيري از حوادث غيرمترقبه تعيين قطعات بحراني و ارائه توصيه 

 :مستندات پروژه

خالصه روشهاي تخمين عمر، مكانيزم تخريب اجزاء و خواص فوالدهاي          ”ش  گروه پژوهشي متالورژي؛ گزار    -
 .١٣٨٢؛ فروردين ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “كاررفته در نيروگاه به

؛ “روش انجـام آزمايشـها، تخمين عمر باقيمانده اجزاء بويلر و توربين           ”ش  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزار        -
 .١٣٨٢؛ فروردين ماه يرون پژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 

 



 

 ١٤٢

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :عنوان پروژه

 های آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت پره توربین گاز تهیه تست شیت

 :خالصه پروژه

به همين دليل ارزيابي و     . هاي گاز از قطعات مهم، حساس و گرانقيت نيروگاههاي گازي هستند           هـاي توربين   پـره 

لذا . در حال حاضر اكثر پره هاي مصرفي وارداتي است        . كنترل كيفي اين قطعات از اهميت بسزايي برخوردار است        

در راستاي اين هدف و براي اطالع       . كند ايشگاه مرجع كنترل كيفيت پره توربين گاز ضرورت پيدا مي         تأسـيس آزم  

هاي  ها براي پره   تست شيت . هاي آزمايشهاي مختلف تهيه گرديد     از نـوع آزمايشـها و نحوه انجام آنها تست شيت          

ها شامل معيار رد يا      يتتست ش . اند  تهيه شده  V94.2 و زيمنس  GE-F5  ،GE-F9هاي   متحـرك و ثابـت توربين     

 :شده عبارتند از مهمترين آزمايشهاي درنظر گرفته. باشند قبول هر آزمايش و ساير اطالعات الزم مي

 تركيب شيميايي -١

 تنشيگي آزمايش گسيخت -٢

  آزمايش كشش -٣

 هاي سطحي اندازه دانه -٤

 سنجي سختي -٥

 هاي ريزساختاري بررسي -٦

 مايعات نافذ -٧

 راديوگرافي -٨

 هاي ابعادي بررسي -٩

 

  محسن مهديزاده:نام مدیر پروژه متالورژي :نام گروه مجری

 PMTPT03 :کد پروژه معاونت توسعه و امور اقتصادي توانير :نام کارفرما
 محمد كالگر درونكاليي پور لياسي، علي  محمدرضا جهانگيري، حسن كاظم:نام همکاران



 

 ١٤٣

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :ه نتایج پروژهکیدچ

 و  GE-F5  ،GE-F9هاي   هاي ثابت و متحرك توربين     هاي آزمايشهاي مختلف براي پره     تهيه تست شيت   
 .V94.2زيمنس

 :مستندات پروژه

، پره رديف اول GE-F5هاي پره و نازل رديف اول توربين      تست شيت ”ش  گزار گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛      -
؛ مركــز شــيمي و مــواد؛ “V94.2ره رديــف دوم و نــازل رديــف اول توربــين زيمــنس ، پــGE-F9توربــين 
 .١٣٨١؛ مهر ماه يرون پژوهشگاه

؛ يرون پژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛      “IN73LCشيت آلياژ    راهنماي تست ”ش  گزار گروه پژوهشي متالورژي؛   -
 .١٣٨١مهر ماه 

؛ مركــز شــيمي و مــواد؛ “GTD-111شــيت آلــياژ  راهــنماي تســت”ش گــزار گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ -
 .١٣٨١؛ مهر ماه يرون پژوهشگاه

؛ يرون پژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛      “IN939شيت آلياژ    راهنماي تست ”ش  گزار گـروه پژوهشـي متالورژي؛     -
 .١٣٨١مهر ماه 

؛ مركــز شــيمي و مــواد؛ “FSX-414راهــنماي تســت شــيت آلــياژ ”ش گــزار گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ -
 .١٣٨١ذر ماه ؛ آيرون پژوهشگاه

؛ يرو ن پژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛      “U720راهنماي تست شيت آلياژ     ”ش  گزار گـروه پژوهشي متالورژي؛    -
 .١٣٨١آذر ماه 

؛ مركز شيمي و    “هاي توربين زيمنس   راهنماي تست شيت پوشش پره    ”ش  گـزار  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛      -
 .١٣٨١؛ آذر ماه يرو نپژوهشگاهمواد؛ 



 

 ١٤٤

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 و پره چهارم    GE-F5هاي پره رديف دوم توربين       راهنماي تست شيت  ”ش  گزار ژي؛گـروه پژوهشـي مـتالور      -
 .١٣٨١؛ آذر ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “V94.2توربين زيمنس

؛ مركـز شـيمي و مواد؛       “Nimonic90راهـنماي تسـت شـيت آلـياژ         ”ش  گـزار  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛      -
 .١٣٨١؛ آذر ماه يرون پژوهشگاه

؛ يرو ن پژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛      “U-500راهنماي تست شيت آلياژ     ”ش  گزار ي متالورژي؛ گروه پژوهش  -
 .١٣٨١آذر ماه 

؛ “GE-F9هـاي رديـف دوم و سوم توربين        هـاي نـازل    تسـت شـيت   ”ش  گـزار  گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛      -
 .١٣٨١؛ آذر ماه يرو نپژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 

؛ مركز شيمي و مواد؛     “GE-F5هاي نازل رديف دوم توربين       يتتست ش ”ش  گزار گـروه پژوهشـي متالورژي؛     -
 .١٣٨١؛ آذر ماه يرو نپژوهشگاه



 

 ١٤٥

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

 :عنوان پروژه

تحقیق در ساخت نمونه های آزمایشگاهی تیرهای بتنی جهت نصب در سواحل 
 جنوبی کشور

 :خالصه پروژه

در حال حاضر   . ي جهاني است    ا اي بتني و بتن مسلح چه در خشكي و چه در دريا مسئله            ه  ابنيه  و هـا  سـازه فسـاد   

هايي كه در    بر دقت  آرمه، عالوه  هاي بتني و بتن    منظور حصول اطمينان از پايايي سازه      است كه به  مشـخص شـده     

. بيني خاصي در مسائل دوام و سالمت آن نيز مدنظر قرارگيرد           شود، بايستي دقت و باريك     آناليز و طراحي نيرو مي    

در سازه هاي بتني و بتن مسلح و هـاي مخـتلف فيزيكي، مكانيكي و شيميايي        بـه ايـنكه پـيدايش خرابـي        باتـوجه 

وجود آورده  هاي خورنده مشكالت متعددي را در صنعت برق به     كـاهش عمـر مفـيد ايـن سـازه ها بويژه در محيط             

شده در   اسـت، هدف اصلي از انجام اين پروژه ارائه روشهاي حفاظتي مناسب در مورد سازه هاي بتني مسلح نصب                  

مكانيزم اصلي روشهاي   .  و همچنين جلوگيري از خوردگي آنها مي باشد        مناطق خورنده كشور بويژه سواحل جنوبي     

حفاظـت، ايجـاد سـد در برابر نفوذ عوامل مهاجم محيطي و يونهاي خورنده و يا تاخير در حركت و ديفوزيون اين                

هاي بتني دراثر    وجودآمده در سازه   ههاي ب   از تخريب  درصد٨٠بـيش از    . باشـد  عـوامل بـه داخـل سـازه بتنـي مـي           

در همين راستا ضمن انجام تحقيقات كاربردي با استفاده از روشهاي           . باشد كننده آن مي   وردگـي فـوالد تقـويت     خ

هاي بتني مسلح پس از ساخت و اعمال  حفاظتـي مخـتلف و انجـام آزمايشـهاي الزم در آزمايشگاه تعدادي نمونه             

بوستانو در بندرعباس، نصب و تحت ارزيابي       آمده از نتايج آزمايشگاهي در پايگاه تحقيقاتي         دست روشهاي بهينه به  

 .قرار گرفتند تا اين روشهاي حفاظتي در شرايط عملي نيز مورد  آزمايش قرار گيرند

 كندي مسعود رضائي سامان :نام مدیر پروژه مواد غيرفلزي :نام گروه مجری

 PCPPB01 :کد پروژه بتن  پايهشركت :نام کارفرما
هادي بيرامي، مهدي فراهاني، مهرگان عباسي، منصور نويريان، حسين صادقي، عليرضا واحديان،             :نام همکاران 

 امير نظيفي



 

 ١٤٦

 پژوهشگاه نيرو

 مركز شيمي و مواد

 :چکیده نتایج پروژه

كننده هاي   در طـي ايـن پـروژه روشـهاي مخـتلف حفاظتـي مورد بررسي قرار گرفته و استفاده از ممانعت                     
وان روشهاي منتخب پس از ساخت تعداد بسيار زيادي نمونه در           عن خوردگـي و همچنـين ميكروسيليس به      

براي تعيين حالت   . كارگـاه شـركت پايـه بـتن و انجام آزمايشهاي الزم آزمايشگاهي تشخيص داده شدند               
كننده تهيه شده كه تحت  بهيـنه، نمـونه هـاي مختلفـي بـا درصـدهاي مـتفاوت ميكروسـيليس و ممانعت            

آزمونهاي خوردگي و نفوذپذيري    . كي و مقاومت به خوردگي قرار گرفتند      آزمـونهاي ارزيابـي مقاومت مكاني     
نيـز كـه آزمونهايـي بلـندمدت مـي باشـند، پـس از ساخت و انتقال نمونه ها به منطقه جنوب كشور تحت                         

ها  آزمـونهاي ميدانـي قـرار گـرفتند كه مطابق با استاندارد، الزم است تا در فواصل زماني مشخص نمونه                   
گيري پتانسيل خوردگي قرار گرفته و پس از گذشت مدت زمان و پيشرفت كامل پديده                زهتحت آزمون اندا  

ها و تحقيقات تكميلي از طريق انجام        هـا بـه آزمايشگاه منتقل گرديده و تحت بررسي          خوردگـي در نمـونه    
 .آزمايشهاي الزم قرار گيرند

 :مستندات پروژه

ات و مقاالت و انتخاب محل مناسب و بررسي         آوري اطالع  جمع” ؛ گـزارش  واد غيرفلـزي  گـروه پژوهشـي مـ      -
 .١٣٨١؛ تير ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “شرايط اقليمي آن

؛ “بررسـي مصالح اصلي بتن مسلح و علل تخريب تيرهاي بتني          ” ؛ گـزارش  واد غيرفلـزي  گـروه پژوهشـي مـ      -
 .١٣٨١؛ آبان ماه يرو نپژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 

 



 

 ١٤٧

مركز شيمي و مواد
 روپژوهشگاه ني

؛ “بررسي امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و تهيه مواد موردنياز        ” ؛ گـزارش  فلـزي واد غير گـروه پژوهشـي مـ      -
 .١٣٨١؛ دي ماه يرو نپژوهشگاهمركزشيمي و مواد؛ 

؛ مركز شيمي و مواد؛     “هاي آزمايشگاهي بتن مسلح    ساخت نمونه ” ؛ گزارش واد غيرفلـزي  گـروه پژوهشـي مـ      -
 .١٣٨٢؛ خرداد ماه يرو نپژوهشگاه

هاي آزمايشگاهي در محل پايگاه تحقيقاتي بوستانو و         نصب نمونه ” ؛ گزارش لزيواد غيرف گـروه پژوهشـي مـ      -
 .١٣٨٢؛ خرداد ماه يرو نپژوهشگاه؛ مركز شيمي و مواد؛ “انجام آزمايشهاي الزم ميداني و آزمايشگاهي

؛ “دسـتورالعمل تهـيه تيـرهاي بتنـي بادوام جهت نصب در جنوب كشور             ”گـروه پژوهشـي مـواد غيرفلـزي؛          -
 .و مواد؛ پژوهشگاه نيرومركزشيمي 



 معاونت آموزشی



 

 ١٤٩

 پژوهشگاه نيرو

 معاونت آموزشي

 گرفته های آموزشی انجام اهم فعالیت

 .ها و مؤسسات مرتبط با صنعت برق تخصصي به كليه شركتهاي  تهيه، تنظيم و ارسال تقويم دوره 

 .سمينار تخصصي براي كارشناسان صنعت برق/  دوره ٢٥برگزاري  

 .و بازديد براي كارشناسان پژوهشگاه نيرو دوره عمومي، تخصصي ٣٨ريزي و برگزاي  برنامه 

 .دهنده سازمان آموزش/ شركت /  مؤسسه ٣٤ نفر از كارشناسان پژوهشگاه نيرو به ٨٥معرفي  

 .١٣٨٣تهيه و تدوين تقويم آموزشي سال  

 .تهيه بانك اطالعاتي مدرسين 

 .تهيه بانك اطالعاتي شناسنامه آموزشي كاركنان 

 . كليه كاركنان١٣٨٣آموزشي سال ريزي و اجراي نيازسنجي  برنامه 

 .تهيه و تدوين برنامه آموزش زبان انگليسي ويژه كليه كارشناسان 

 .نامه مواد آموزشي تهيه آيين 

 .تهيه و انتشار ماهانه خبرنامه آموزشي 

 .١٣٨٣ريزي سمينارهاي آموزشي ويژه مديران در سال  برنامه 



 

 ١٥٠

 پژوهشگاه نيرو

 معاونت آموزشي

 های آموزشی خالصه آماری فعالیت

 نفر از آنان متعلق به      ٢٥٧اند كه    هـاي آموزشي شركت نموده      نفـر در فعالـيت     ٤٦٣اً  ، جمعـ  ١٣٨٢در سـال     
 .اند  نفر از آنان كاركنان پژوهشگاه نيرو بوده٢٠٦خانواده صنعت برق و 

 .بوده است ساعت در سال ١٧طور ميانگين  نرخ سرانه آموزشي كاركنان پژوهشگاه، به 

 . سمينار، برگزار شده است٥ و ه عمومي دور٢٥ دوره تخصصي، ٣٠ جمعاً ١٣٨٢در سال  

اند كه جمعاً به ميزان      لف با آموزش همكاري داشته    سمينارهاي مخت  / هـا  ه نفـر اسـتاد در تـدريس دور        ٥٣ 
 .اند  ساعت تدريس نموده١١٨٨

 .اند هاي آموزشي شركت نموده  شركت و سازمان در فعاليت٩٧بيش از كارشناسان  

 :هاي تخصصي ده در دورهكنن از كل تعداد كارشناسان شركت 

 اي هاي برق منطقه درصد از شركت٤٤ -

 هاي توزيع درصد از شركت١١ -

 درصد از نيروگاهها٧ -

 هاي آب و فاضالب درصد از سازمان٢ -

 هاي صنعت درصد از ساير بخش٣٦ -

 .اند بوده



 

 ١٥١

 پژوهشگاه نيرو

 معاونت آموزشي

عمومی، سمینارها و کارگاههای  فهرست بازدیدها، دوره های تخصصی و
 1382 ر سالد برگزارشده

 تعداد
 دانشجويان

 تاريخ
 خاتمه

 تاريخ
 شروع

 مدت
 )ساعت(

 فعاليت
 آموزشي

 رديف عنوان

 هاي تخصصي دوره
 ١ Solid Worksافزار  كمك نرم مدلسازي به دوره ١٦ ٧/٢/٨٢ ٣٠/٢/٨٢ ١٠
 ٢ سازي سيستم قدرت افزار سبا در مطالعات طراحي و بهينه كاربرد نرم دوره ٤٠ ٧/٤/٨٢ ١١/٤/٨٢ ٦
 ٣ روشهاي انجام آزمون تجهيزات فشارقوي دوره ١٦ ٧/٤/٨٢ ٨/٤/٨٢ ٦
 ٤ هاي توزيع و كاربردهاي آنها استانداردهاي شبكه دوره ٤٠ ٢١/٤/٨٢ ٢٥/٤/٨٢ ٢٠
 ٥ هاي بويلر و روشهاي پيشگيري از آن علل زوال لوله دوره ٣٢ ٤/٥/٨٢ ٨/٥/٨٢ ٥
 ٦ Fluentافزار  آشنايي با نرم دوره ١٦ ١٢/٥/٨٢ ٢٨/٥/٨٢ ٥
 ٧ ها افزار سبا در مطالعات پايداري گذرا و هماهنگي رله كاربرد نرم دوره ٤٠ ١/٦/٨٢ ٥/٦/٨٢ ٤
 ٨ Matlabافزار  آشنايي با نرم دوره ٣٠ ١٥/٦/٨٢ ٣١/٦/٨٢ ١٠
 ٩ B-jacافزار  كاربرد نرم دوره ٢٣ ٢/٦/٨٢ ٦/٧/٨٢ ٥
 ١٠ ييگرما آشنايي با انرژي زمين دوره ١٦ ٢٩/٦/٨٢ ٣٠/٦/٨٢ ٥
 ١١ PLCپذير  هاي منطقي برنامه كننده كنترل دوره ٤٠ ٨/٦/٨٢ ١٢/٦/٨٢ ٦
 ١٢ )نوبت سوم(طراحي سيستم روشنايي معابر شهري  دوره ٤٠ ١٢/٧/٨٢ ١٦/٧/٨٢ ٦
 ١٣ مميزي انرژي در صنايع دوره ٤٠ ١٢/٧/٨٢ ١٦/٧/٨٢ ١١
 ١٤ يه فاضالب نيروگاههاهاي تصف طرح بكارگيري بهينه سيستم دوره ٢٤ ٢١/٧/٨٢ ٢٣/٧/٨٢ ٤
 ١٥ هاي توربين گازي ديدگي پره علل آسيب دوره ٢٤ ٢١/٧/٨٢ ٢٣/٧/٨٢ ٤
 ١٦ Visual Cنويسي به زبان  برنامه دوره ٤٠ ١٢/٧/٨٢ ٦/٨/٨٢ ١١
 ١٧ مدلسازي تلفات در خطوط انتقال دوره ٨ ٩/٧/٨٢ ٩/٧/٨٢ ١٠
 ١٨ Ansysافزار  آشنايي با نرم دوره ٤٠ ١٢/٧/٨٢ ٢٦/٨/٨٢ ٩
 ١٩ ١٧٠٢٥آشنايي با استاندارد ايزو  دوره ٢٠ ١٧/٧/٨٢ ١٢/٩/٨٢ ١١
 ٢٠ GIS دوره ٤٠ ٥/٧/٨٢ ٢٤/٩/٨٢ ٤
 ٢١ هاي قدرت افزار سبا در مطالعات سيستم كاربرد نرم دوره ٤٠ ٨/٩/٨٢ ١٢/٩/٨٢ ٣
 ٢٢ )نوبت دوم(كيفيت برق  دوره ٤٠ ١٥/٩/٨٢ ١٩/٩/٨٢ ١٠
 ٢٣ Labviewافزار  شنايي با نرمآ دوره ٢٢ ٢٢/٩/٨٢ ٣/١٠/٨٢ ٥
 ٢٤ بازار برق با نگرش سيستمي به تجديدساختار در صنعت برق ايران دوره ٤٠ ٦/١٠/٨٢ ١٠/١٠/٨٢ ٤٣
 ٢٥ كنترل توان راكتيو دوره ٤٠ ٦/١٠/٨٢ ١٠/١٠/٨٢ ٦
 ٢٦ معيارهاي انتخاب مقره در شرايط آلوده دوره ٢٤ ١٣/١٠/٨٢ ١٥/١٠/٨٢ ٦
 ٢٧ هاي انتقال و توزيع تلفات و روشهاي كاهش آن در شبكه دوره ٤٠ ٢٠/١٠/٨٢ ٢٤/١٠/٨٢ ١٣
 ٢٨ )نوبت دوم(هاي توزيع  برداري بهينه شبكه بهره دوره ٤٠ ٢٥/١١/٨٢ ٢٩/١١/٨٢ ٨
 ٢٩ هاي توزيع آشنايي با استانداردهاي شبكه دوره ٤٠ ٢/١٢/٨٢ ٦/١٢/٨٢ ١٨
 ٣٠ )نوبت دوم(جهيزات فشارقوي روشهاي انجام آزمون ت دوره ١٦ ٢/١٢/٨٢ ٣/١٢/٨٢ ٨

 هاي عمومي دوره
 ٣١ مباني كامپيوتر دوره ٢٠ ١٧/٣/٨٢ ١٧/٤/٨٢ ٦
 ٣٢ افزار اكسل آشنايي با نرم دوره ٢٠ ١٨/٣/٨٢ ١٨/٤/٨٢ ١٢
 ٣٣  گروه اول-نگاري به زبان انگليسي  نامه دوره ١٠ ٢٤/٣/٨٢ ٢٤/٤/٨٢ ١٠
 ٣٤ گليسيمكالمه زبان ان دوره ٣٣ ١٨/٣/٨٢ ٢/٦/٨٢ ١٠
 ٣٥  گروه اول-اتوماسيون اداري  دوره ٤ ٧/٢/٨٢ ١/٣/٨٢ ٧
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 معاونت آموزشي
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 ٣٦  گروه دوم-اتوماسيون اداري  دوره ٤ ٧/٢/٨٢ ١/٣/٨٢ ٧
 ٣٧  گروه سوم-اتوماسيون اداري  دوره ٤ ٧/٢/٨٢ ١/٣/٨٢ ٨
 ٣٨  گروه دوم-افزار اكسل  آشنايي با نرم دوره ٢٠ ٢١/٤/٨٢ ٢٥/٥/٨٢ ١٢
 ٣٩ Wordافزار  آشنايي با نرم دوره ٢٠ ٢٢/٤/٨٢ ٢٢/٥/٨٢ ١٢
 ٤٠ )نوبت دوم(نگاري به زبان انگليسي  نامه دوره ١٤ ٢١/٤/٨٢ ١٤/٥/٨٢٢ ١٢
 ٤١ يروآشنايي با گردش كار اداري و ساختار پژوهشگاه ن دوره ٦ ٢٣/٥/٨٢ ٢٩/٥/٨٢ ١٤
 ٤٢ )نوبت سوم(نگاري به زبان انگليسي  نامه دوره ١٠ ١٩/٥/٨٢ ٩/٦/٨٢ ١٣
 ٤٣ )نوبت اول (Powerpointافزار  آشنايي با نرم دوره ١٠ ١/٦/٨٢ ١٥/٧/٨٢ ٨
 ٤٤ )نوبت دوم (Powerpointافزار  آشنايي با نرم دوره ١٠ ٢/٦/٨٢ ١٦/٧/٨٢ ٦
 ٤٥  گروه اول- Accessافزار   نرمآشنايي با دوره ٢٠ ٢٧/١٠/٨٢ ١٥/١١/٨٢ ١٢
 ٤٦  گروه دوم- Accessافزار  آشنايي با نرم دوره ٢٠ ٢٨/١٠/٨٢ ١٦/١١/٨٢ ١٢
 ٤٧ آموزش استفاده از سيستم اعالم حريق دوره ٢ ٢٦/١١/٨٢ ٢٦/١١/٨٢ ٦
 ٤٨ )نوبت اول(اطفائ حريق  دوره ٢ ٢٣/١١/٨٢ ٢٣/١١/٨٢ ٢٠
 ٤٩ )نوبت دوم( حريق اطفائ دوره ٢ ٢٩/١١/٨٢ ٢٩/١١/٨٢ ٢٠
 ٥٠ )نوبت سوم(اطفائ حريق  دوره ٢ ٧/١٢/٨٢ ٧/١٢/٨٢ ٢٠

 سمينارها و بازديدها
 ٥١ تجديد ساختار در صنعت برق سمينار ٦ ٩/٤/٨٢ ٩/٤/٨٢ ٢٠
 ٥٢ مدت با استفاده از روش هوش مصنوعي بيني بار كوتاه پيش سمينار ٦ ٥/٦/٨٢ ٥/٦/٨٢ ٥
 ٥٣ هاي تحقيقاتي  اقتصادي پروژه-بررسي فني  ارسمينن ٤ ٢٤/٦/٨٢ ٢٤/٦/٨٢ ١٠
 ٥٤ سازي احتراق در بويلرهاي نيروگاهي بهينه سمينار ٤ ٢٦/٦/٨٢ ٢٦/٦/٨٢ ٤
 ٥٥ سازي مصرف انرژي بهينه سمينار ٨ ١٨/٩/٨٢ ١٨/٩/٨٢ ٥٠
 ٥٦ طرح ديسپاچينگ توزيع كشور سمينار ٥ ٢٠/١١/٨٢ ٢٠/١١/٨٢ ١٢
 ٥٧ سيكل بخار نيروگاه منتظر قائم بازديد ٦ ١٦/٤/٨٢ ١٦/٤/٨٢ ٨
 ٥٨ سيكل بخار نيروگاه منتظر قائم بازديد ٥ ٦/٥/٨٢ ٦/٥/٨٢ ٨
 ٥٩ سيكل تركيبي نيروگاه منتظر قائم بازديد ٣ ١٢/٩/٨٢ ١٢/٩/٨٢ ٢٠
 ٦٠ سيكل تركيبي نيروگاه منتظر قائم بازديد ٣ ١٦/٩/٨٢ ١٦/٥/٨٢ ٢٥
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 های تحقیقاتی پژوهشگاه نیرو تولید صنعتی نمونه



 

 ١٥٥

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

های تحقیقاتی جهت   مورد دانش فنی پروژه15سازی  بررسی، ارزیابی و آماده
 واگذاری برای تولید صنعتی

 :مقدمه

 واگذاري براي توليد صنعتي در اين مرحله مورد بررسي و ارزيابي قرار             يافـته آماده   هـاي تحقيقاتـي خاتمـه      پـروژه 
توان به   مـوازات آن اقداماتي جهت اخذ تسهيالت الزم از وزارت نيرو انجام گرفت كه ازجمله آن مي                 گـرفته و بـه    

ايج سازي نت  همچنين دستورالعمل تجاري  . خـريد محصـوالت تولـيدي و اعطـاء وام بـه توليدكنندگان اشاره نمود              
هايي كه در اين مرحله      فهرست پروژه . منظور ارائه تسهيالت درخصوص موضوع مذكور تهيه گرديد        تحقـيقات بـه   

 :اند عبارتند از سازي قرار گرفته مورد بررسي و ارزيابي و آماده

 



 

 ١٥٦

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 82های تحقیقاتی که امتیاز دانش فنی آنها در سال  عناوین دانش فنی پروژه
 اند ولید صنعتی گردیدهواگذار شده و وارد مرحله ت

 هشداردهنده ميدان الكتريكي 

 RTUتوزيع  

 هاي مسكوني و تجاري سيستم قرائت خودكار كنتور مجتمع 

 مودم راديويي 



 

 ١٥٧

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 اند های تحقیقاتی که به تولید صنعتی رسیده نمونه

 :خالصه

منظور بررسي و  هـاي تحقيقاتي نشان داده است كه انجام تحقيقات محض به    سـاله انجـام پـروژه      تجـربه چـندين   

ـ تنها كسـب دانـش فنـي خـاص، بـه       اي  اي بـراي انجـام تحقـيقات كاربـردي و توسعه     ي مفـيد نـبوده و انگيـزه   ي

ها در صنعت    استفاده از نتايج اين پروژه     هاي تحقيقاتي، عدم   بـه مسائل و مشكالت پروژه      باتـوجه . نمايـد  ايجادنمـي 

بنابراين بايد سياستگذاري   . گردد ر صرف شده است، مي    هدر رفتن انرژي و سرمايه ملي كه به اين منظو          مـوجب به  

 كشور با استفاده از     ءنحو مطلوب تبيين شود تا موجب اعتالء و ارتقا         ثمر رساندن تحقيقات به    مـنظور به   خاصـي بـه   

هاي پژوهشي ـ تحقيقاتي و تحقق اهداف برنامه سوم توسعه   در راستاي فعاليت. نـتايج تحقـيقات در صنعت گردد  

برداري از نتايج طرحهاي     و باالبـردن سطح توليدات داخلي و كمك به رشد اقتصاد ملي، همچنين بهره             اقتصـادي   

هاي تحقيقاتي كه در پژوهشگاه نيرو به ساخت  پژوهشـي در جهـت توسـعه نظـام اشتغال كشور، تعدادي از پروژه       

ايان ذكر است كه يك     ش. اند اند با همكاري بخش خصوصي به توليد صنعتي رسيده         نمـونه محصـول منجـر شـده       

هاي فني زيادي روي آن انجام گيرد تا         بايست فعاليت  صـنعتي برسـد مي     نمـونه تحقيقاتـي تـا بـه مـرحله تولـيد           

يافته   پروژه تحقيقاتي خاتمه   ١٤در اين خصوص    . برداري برسد  نهايـت آمـاده توليد شده و خط توليد آن به بهره           در

مكاري بخش خصوصي به توليد صنعتي رسيده و خط توليد آنها            با ه  ،اند شده كـه به ساخت نمونه محصول منجر      

د و تعدادي نيز در مرحله توليد       دارن انـدازي شـده و در حـال حاضـر محصـوالت در مرحله نصب و فروش قرار                  راه

 .باشند صنعتي مي

 .OCR (Over Current Relay) ،ه حفاظتيـتوليد صنعتي رل -١

 .SEF (Sensitive Earth Fault Relay) ،ه حفاظتيـتوليد صنعتي رل -٢

 .OCEF (Over Current Earth Fault Relay) ،ه حفاظتيـتوليد صنعتي رل -٣

 .FL (Fault Locator)ياب خطا براي خطوط انتقال نيرو،  توليد صنعتي دستگاه فاصله -٤

 .PLC101 (Programme Logic Controller)پذير،  كننده منطقي برنامه توليد صنعتي دستگاه كنترل -٥

 .(Digital Power Line Carrier) ديجيتال PLCتي توليد صنع -٦

 .ازفتوليد صنعتي كنتور تك -٧



 

 ١٥٨

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 . كيلوولت٦٣توليد صنعتي مقره كامپوزيتي تا رده  -٨

 . تن١٠اريتور با ظرفيت باالي  توليد صنعتي دي -٩

 .فاز اريتور ديجيتال سه توليد صنعتي دي -١٠

 .توليد صنعتي قرص اكسيد روي برقگير -١١

 .كيلوولت٢٣٠كامپوزيتي توليد صنعتي زنجيره مقره  -١٢

 .توليد صنعتي برقگير كامپوزيتي -١٣

 .توليد صنعتي مقره سوزني كامپوزيتي -١٤



 

 ١٥٩

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 :محصول تولیدیعنوان 

 هشداردهنده میدان الکتریکی

 : اطالعات عمومی- تعاریف -مقدمه 

 افـراد و رعايـت ايمنـي كاركـنان تعميـر و نگهداري و بهره بردار در محيط هاي مرتبط با ولتاژ باال و                         حفـظ جـان   

از اهميت ويژه اي ...) هـاي فشـارقوي، مراكـز صـنعتي و خطـوط انـتقال و توزيع و          پسـت (تجهيـزات فشـارقوي     

 .برخورداراست

. ات شده و از بروز حوادث احتمالي بكاهد       اسـتفاده از تجهيـزي مناسـب در ايـن مـورد مـي تواند باعث آگاهي نفر                 

تجهيـز هشـداردهنده بـا قرارگـرفتن در محدوده ميدان هاي الكتريكي متناسب با شدت ميدان غيرمجاز، با اعالم                    

گرفتگي  ها و برق   خطـر صـوتي، فرد را آگاه ساخته و بدين ترتيب منجر به جلوگيري از عواقب ناشي از اين ميدان                   

گونه اي طراحي و ساخته شده است كه براحتي امكان قرارگيري بر روي كاله ايمني و يا                  اين تجهيز به  . مـي شـود   

 .كمربند نفر را داشته باشد

 ايمن برق :تولیدکنندهنام 

 انتقال و توزيع نيرو :پژوهشکدهنام 
 فشارقوي :گروه پژوهشینام 

 



 

 ١٦٠

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 :های اصلی ویژگی

بـا اسـتفاده از عناصـر با مصرف پايين و طراحي بهينه مدار        (مـدت باطـري      مصـرف كـم و دوره طوالنـي        
 .آمپر ميلي٢كار  و در حالت آماده بهآمپر  ميلي١٢مصرف در حالت هشدار صوتي ) الكترونيكي

 بار شارژ و زمان كاركرد در حالت آماده ١٠٠٠ قابـل شارژ دروني با امكان  Ni-Cdبهـره گيـري از باطـري      
 .ساعت٥ساعت و هشدار ممتد ٥٠كار با يك شارژ كامل باطري  به

لت سطح ولتاژ   و٢/١كاهش  (بكارگيـري مـدار الكترونيكي نشان دهنده وضعيت كاهش سطح ولتاژ باطري              
 قرمز مي گردد و پس از آن دستگاه         LED ساعت از شارژ كامل باعث روشن شدن         ٦پـس از سپري شدن      

 ).كار به كاركرد ادامه مي دهد ساعت در حالت آماده به٣٠به مدت 

 :مشخصات فنی دستگاه

 IP52گراد با   درجه سانتي٥ تا ٠ حوزه عملكرد درجه حرارت مدار از -

شده جهت شارژر باطري دروني با امكان شارژر همزمان چهار هشداردهنده با جريان              احي شـارژر مناسب طر    -
 ساعت١٢ و طول مدت شارژ Ni-Cdآمپر در حالت تخليه كامل باطري  ميلي٢٠محدودشده 

 :ابعاد

 متر  ميلي٦٢ × ٣٤ × ٢٤  :طول× عرض ×  ارتفاع -

 متر ميلي ٧٥ × ٧٥ : ابعاد سنسور ميدان الكتريكي و طول سيم رابط-

  گرم٧٥  : وزن هشداردهنده با كيف چرمي-

 : مصرف- عملکرد -کاربرد 

ايـن محصـول جهـت افـرادي كـه بـا محـيط هـاي فشارقوي سر و كار دارند طراحي شده است و براساس                           -
اسـتانداردهاي بهداشت كار حدود الزم براي حساسيت در مقابل ميدان الكتريكي در آن پيش بيني شده است                  

 . بنابر نياز در رنج هاي مختلف تنظيم شودو مي تواند

ضـدآب بـودن و يكـپارچه بودن سيستم اصلي باعث استقامت آن در مقابل ضربه پذيري بوده و درصورت نياز                      -
 .سنسور آن جهت هشدار در حالت هاي مختلف، مي تواند بر روي جعبه دستگاه نصب گردد



 

 ١٦١

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 :محصول تولیدیعنوان 

RTUتوزیع  

 : اطالعات عمومی- تعاریف -مقدمه 

در اين  . صورت ماژوالر طراحي شده است      به  و نقاط هوايي   هاي توزيع زميني    با هدف كاربرد در پست     توزيعپايانـه   

هاي مختلف از طريق     ارتباط بين ماژول   طراحي شده است،   FieldBusوري  اري از فـن   ــ ه كـه بـا بهـره گي       ــ پايان

ت ـهمين عل رار مي گردد و بهـ، برقCANopenل ـ و پروتكCAN (ISO11898)دارد ـي و استانـه صنعتـشبك

هاي توزيع زميني با تعداد نقاط باال نيز مورداستفاده           و مي تواند براي تجهيز پست      داراي ساختاري گسترده مي باشد    

 .قرار گيرد

وايي و نقاط هدر حـال حاضـر در فـاز اول پروژه، سخت افزار و نرم افزار پايانه متناسب با تعداد نقاط موردنياز براي                  

در فاز بعدي   . سـاخته و پياده سازي شده است      خروجـي   / حداكثـر داراي چهـار فـيدر ورودي         زمينـي   هـاي    پسـت 

زميني بزرگتر  هاي توزيع    هاي آن، متناسب با پست     اژولبه قابليت شبكه شدن م     سخت افزار و نرم افزار پايانه باتوجه      

 .گسترش داده خواهند شد

 ن نيرومت :تولیدکنندهنام 

 كنترل و مديريت شبكه :پژوهشکدهنام 
 متري ديسپاچينگ و تله :گروه پژوهشینام 

 



 

 ١٦٢

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 :های اصلی ویژگی

 .IEC870-5-101ارتباط با مركز كنترل با استفاده از پروتكل استاندارد  

 .ساختار شبكه اي 

 . بدون نياز به ترانسديوسرPT و CTقابليت اتصال مستقيم به  

 ....)هيتاچي، اينداكتيك و (هاي سنكرون و آسنكرون  كلقابليت پياده سازي انواع پروت 

 .خروجي ديجيتال و آنالوگ هوشمند / هاي ورودي ماژول 

 .فاز توان فعال،  غيرفعال، ضريب توان، مقدار مؤثر جريان و مقدار مؤثر ولتاژ سه محاسبه وارسال پارامترهاي 

 مانند (IED)د  ـوشمنـرونيكي ه ـ الكت گاههايـهـاي ارتباطـي با دست      روتكلــ اده سـازي پ   ــت پـي  ـابلـي ـق 
IEC870-5-103 و ModBus/RTU. 

 :مشخصات فنی دستگاه

 ): نشده تست(مشخصات محیطی 

 گراد  درجه سانتي-١٠ ~+ ٥٥ : دماي كار-

 ٥ ~ درصد ٩٥  : رطوبت نسبي-

 )درصد+ ١٥ درصد و -٢٠(  : ولتاژ تغذيه ورودي-

 و MC68302يتــــي ب٣٢پـــــردازنده مخابراتـــــي   : انواع پردازنده-
 68HC912D60بيتي ١٦ميكروكنترلـر 

 DC(AIDC) آنالوگ   (DIO)خروجي ديجيتال   /ورودي : هوشمندI/Oانواع بردهاي  -
 AC(AIAC)و آنالوگ 

 U٦  :ابعاد بردها -

 نقطـــه ٤ و (Dry/Wet) نقطـــه ورودي ديجيـــتال ١٦ :DIO ظرفيت هر برد -
 )زوج(خروجي ديجيتال 

آمپر  ميلي٤-٢٠آمپر و    يلي٠-٢٠قطـه ورودي آنالوگ      ن ٨ :AIDC ظرفيت هر برد -
 .)باشد ها قابل پيكربندي مي ساير رنج ورودي(

  ورودي ولتاژ٣ ورودي جريان و ٣ :AIAC ظرفيت هر برد -

 ثانيه ميلي١٠ :ها  دقت ثبت برچسب زماني تغيير وضعيت-

 ثانيه ميلي١ : قدرت تفكيك توالي رويدادها-



 

 ١٦٣

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 متر از نيم ثانيه :DCهاي آنالوگ  روديبرداري از كليه و  نمونه-

  نمونه در هر سيكل٢٤حداكثر  :ACهاي آنالوگ  برداري از ورودي  نمونه-

 )مدارك پيوست (IEC255-5 : تست عايقي و ضربه-

اندازي تجهيزات اين تست      پس از راه   Fast Transient Bursts: IEC61000-4-4 تست -
 . شددر آزمايشگاه سنجش كيفيت انجام خواهد

 IEC870-5-101 : پروتكل ارتباطي با مركز كنترل-

 CANopen :هاي مختلف  پروتكل ارتباطي بين ماژول-

 Real-Time: µCOS-IIافزاري  هسته نرم -

 : مصرف- عملکرد -کاربرد 

----- 



 

 ١٦٤

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 :محصول تولیدیعنوان 

 های مسکونی و تجاری سیستم قرائت خودکار کنتور مجتمع

 : اطالعات عمومی- تعاریف -مقدمه 

منظور كاهش هزينه    واحدي در پژوهشگاه نيرو و به       براي مصارف تك   “قرائت راديويي كنتور  ”دنبال انجام پروژه     به
ـ      سـاخت سيسـتم مذكـور      ستم هاي قرائت خودكار در كشور، پروژه       صـرفه نمودن بكارگيري سي     هجهـت مقـرون ب

.  انجام گرديد  “هـاي قـرائت خـودكار كنـتور بـراي مجـتمع هاي مسكوني و تجاري                طراحـي و سـاخت سيسـتم      ”
 :دستاوردهاي اين پروژه دو محصول با عناوين زير مي باشد

  سيستم قرائت تلفني كنتور-الف

  سيستم قرائت راديويي كنتور-ب

 الكترونيكهيربد  :تولیدکنندهنام 

 كنترل و مديريت شبكه :پژوهشکدهنام 
 كامپيوتر :گروه پژوهشینام 

 



 

 ١٦٥

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

افزاري آنها بسيار مشابه      سيسـتم فـوق بـا يكديگـر متفاوت بوده ولي عملكرد نرم             افـزاري دو   مشخصـات سـخت   
منظورقرائت خودكار از ايستگاه  بكارگيري مودم تلفني و به ، باPC basedصورت  هسيستم قرائت تلفني ب. مي باشد

و مودم   وكنترلركه اساس طراحي سيستم قرائت راديويي استفاده از ميكر         ثابـت، پـياده سـازي شـده است در حالي          
 .وسيله خودرو سيار مي باشد منظور قرائت خودكار به راديويي به

هـاي بيشـتري ازجملـه نگهـداري پيشـينه مصـرف مشتركين              يـي سيسـتم قـرائت تلفنـي داراي امكانـات و توانا          
در . باشدافزاري بيشتر نسبت به سيستم قرائت راديويي مي          بودن امكانات سخت   دليل دارا  به پذيري آسانتر  وتوسـعه 

 .شده سيستم قرائت راديويي كمتر است مقابل قيمت تمام

دليل سرشكن شدن قيمت كل  ويژگـي اصـلي سيسـتم هـاي فـوق، هزينه پايين ساخت آنها براي هر مشترك، به              
شده در طراحي اين سيستم ها، با        كار گرفته  ههاي ب  به فناوري  باتوجه. سيسـتم بـر تعـداد مشتركين مجتمع مي باشد         

واحدي، تعداد مشتركيني كه توسط اين        انـدك هـزينه سـاخت، نسبت به سيستم هاي قرائت خودكار تك             افـزايش 
 . مشترك قابل افزايش مي باشد١٢٨سيستم جهت قرائت خودكار پشتيباني مي شوند تا 

 :های اصلی ویژگی

 ).١-١٢٨( قابليت استفاده در مجتمع ها، با تعداد واحدهاي مختلف  

 . براي هر مشترك با افزايش تعداد واحدهاي مجتمعكاهش هزينه بكارگيري 

 .پشتيباني كنتورهاي الكترو مكانيكي پالسي و كنتورهاي ديجيتالي 

 .قابليت دسترسي به اطالعات مصرف مشتركين از طريق خطوط تلفني و امواج راديويي 

 .ديماندزيمم پشتيباني چندتعرفگي و محاسبه ماك 

 .منظور افزايش قابليت توسعه پذيري و اصالح پذيري  بهFPGAمه پذير استفاده از فناوري تراشه هاي برنا 

 .(IEC62056-IEC1107)مطابق با استانداردهاي معتبرجهاني جهت تبادل داده هاي مصرف مشتركين  

 . ساعت در سيستم تلفني٧٢٠قابليت ذخيره پيشينه مصرف هر مشترك تا  

 .العات پيشينه مصرف در سيستم تلفنيامكان توسعه نرم افزاري سيستم براي دسترسي به اط 

 .قابليت تغيير تعرفه ها از مركز 

 :مشخصات فنی دستگاه

 )كنتور١٢٨قابل توسعه تا (كنتور در يك مجتمع توسط يك سيستم ٦٠قابليت پشتيباني همزمان  -

 ف در واحد اكتساب اطالعات مصر(FPGA)استفاده از فناوري تراشه هاي برنامه پذير  -

 انه اي سيستم شامل واحدهاي مجزا براي اكتساب اطالعات مصرف و تبادل داده هاطراحي پيم -



 

 ١٦٦

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

  و مودم هاي تلفنيPc basedپياده سازي سيستم قرائت تلفني براساس فناوري  -

  و مودم هاي راديوييMicro Controller Basedپياده سازي سيستم قرائت راديويي براساس فناوري  -

  براي سيستم راديوييLCD2x16نمايشگر كريستال مايع  -

هاي  ي با توان  ـهاي راديوي  ي با بكارگيري مودم   ــ ت راديوي ـف جهـت قـرائ    ـي فاصـله هـاي مخـتل      ـپشـتيبان  -
 )متر٥٠-كيلومتر٥ (اوتـمتف

 : مصرف- عملکرد -کاربرد 

 جهت قرائت خودكار كنتورهاي مشتركين    )   واحد ١٢٨تا    ١(قابل استفاده در مجتمع هاي مسكوني و تجاري          -
 .با هزينه  پايين

 .قابل استفاده در مراكز تحقيقاتي وزارت نيرو جهت مديريت بار و انرژي با بررسي پيشينه مصرف مشتركين -

 .قابل استفاده با خودرو سيار و مودم راديويي -

 .صورت ايستگاه ثابت جهت قرائت از طريق خطوط تلفن قابل استفاده در مراكز منطقه اي برق به -



 

 ١٦٧

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 :لیدیمحصول توعنوان 

 مودم رادیویی

 : اطالعات عمومی- تعاریف -مقدمه 

ها، اهميت بسيار زياد تجهيزاتي را كه اين عمليات را انجام مي دهند آشكار مي سازد،                 نـياز روزافزون به انتقال داده     
 .هاي راديويي استفاده مي كنند هاي راديويي براي انتقال داده از كانال  مودم.ها هستند  وسايل مودمعمده اين

برداري در مقايسه با     هاي راديويي ازنظر قيمت، سهولت نصب و بهره        هاي مخابراتي، لينك   در بـين انـواع سيسـتم      
هاي راديويي براي انتقال داده،      فراوان سيستم به مزايا و كاربردهاي      باتوجه. باشند سـاير روشـها بسـيار مناسبتر مي       

 كرده است و     UHFگـروه مخابـرات پژوهشـگاه نيـرو اقـدام به طراحي و ساخت مودم راديويي در باند فركانسي                    
NRM400   عنوان مـودم راديـويـي باند فركانسـي      را بـهUHF     طرفـه و با نـرخ داده ارسالي        با عملكـرد نيمـه دو

ـ    بـيت ٩٦٠٠ هاي مخابراتي كابلي كه داراي قيمت بااليي        عـنوان يـك جايگـزين مناسـب براي محيط          هبـرثانيه، ب
متري و اسكادا و براي كاربردهاي نقطه        هاي تله  صورت ويژه براي شبكه    اين سيستم به  . كند باشند پيشنهاد مي   مي

 .به نقطه و نقطه به چند نقطه طراحي شده است

 :باشند افزاري قابل تنظيم مي ورت نرمص به) بشرح زير(اكثر پارامترهاي سيستم 

  مگاهرتز٤٠٣ - ٤١٩  : محدوده فركانس كار-

  وات٥/٠ - ٦ : توان خروجي فرستنده-

 برثانيه  بيت٤٨٠٠ - ٩٦٠٠ : نرخ بيت ارسالي-

به مجوز فركانس    توان پارامترهاي مودم راديويي را متناسب با هر كاربردي، باتوجه          بـا اسـتفاده از ايـن قابليت مي        
افزار و  راحتي با نرم اخذشـده، فاصله بين فرستنده و گيرنده و شرايط جغرافيائي آنها و نرخ داده ارسالي موردنظر، به          

 .افزاري تنظيم نمود بدون نياز به تغيير سخت

درضمن اين قابليت   . اند  تست شده  ETS300-086كلـيه پارامتـرهاي فرسـتنده و گيرنده راديويي طبق استاندارد            
كـه بازخوانـي و تغييـر پارامترهاي مودم راديويي و تست ارسال و دريافت داده با استفاده از هر برنامه                     ايجادشـده   

 سازگان ارتباط :تولیدکنندهنام 

 كنترل و مديريت شبكه :پژوهشکدهنام 
 مخابرات :گروه پژوهشینام 



 

 ١٦٨

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

توان  افزارها مي با استفاده از اين نرم. قابل انجام باشد) Hyper Terminal ،TERM95(اسـتاندارد پورت سريال  
 .ارد انجام دادهاي استاند را با پروتكل File Transfer و Chatهايي همچون  سرويس

هاي عملكردي سيستم تحت شرايط تست نرمال و حاد طبق استاندارد و تست راه دور مودم راديويي                  كلـيه تسـت   
 .باموفقيت صورت پذيرفته است

 :های اصلی ویژگی

 .مقرون به صرفه است 
 .اندازي و كاربرد ساده دارد نصب، راه 
 .كانال راديوييبرثانيه از طريق   بيت٩٦٠٠ارسال داده با نرخ بيت  
 .پذيري باال دارد علت مجهز بودن به ميكروپروسسور انعطاف به 
 :افزاري صورت نرم تنظيم كليه پارامترهاي سيستم به 

  مگاهرتز٤٠٣ - ٤١٩ : محدوده فركانس كار-
  وات٥/٠ - ٦ : توان خروجي فرستنده-
 برثانيه  بيت٤٨٠٠ - ٩٦٠٠  : نرخ بيت ارسالي-
افزار استاندارد  تم، تست لينك راديويي و ارسال و دريافت داده با استفاده از هر نرم     تنظـيم پارامترهاي سيس    

 ).Hyper Terminal ،TERM95(پورت سريال 
 .(FEC) و تصحيح خطا (CRC-16)مجهز به كدينگ تشخيص خطا  
 .Packet Interleaving و Bit Scramblingهاي  داراي قابليت 
 .(DOX)داده فعال شدن خودكار فرستنده با ورود  
 .برثانيه  كيلوبيت٤/٣٨ تا ٣/٠ با نرخ بيت قابل تنظيم در محدوده RS-232داراي پورت واسط آسنكرون  
 .ETS300-086مطابق با استاندارد  

 



 

 ١٦٩

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 :مشخصات فنی دستگاه

 :مشخصات مکانیکی

 )Heat Sinkبدون (متر   سانتي١٩/٢ × ٥/١٢ × ٧ ):طول× عرض × ارتفاع ( ابعاد دستگاه -

 )Heat Sinkبا (متر   سانتي٢٣/٢ × ٥/١٢ × ٧ 

  گرم١٧٨٠  : وزن-

 آلومينيم  : جنس جعبه-

  اهم٥٠، BNC ،Female ):كانكتور آنتن( RFخروجي/كانكتور ورودي  نوع-

 (DB-9)از طريق پورت سريال  : كانكتور تغذيه-

 (PX)، گيرندگي (TX)، فرستندگي (PWR)تغذيه  :نمايشگرها -

 :مشخصات محیطی

طــبق اســتاندارد ( درجــه ســانتي گــراد   -١٥ ∽+ ٥٥ :ده دمايي كار سيستم محدو-
ETS1300-086( 

 :مشخصات الکتریکی

 )در شرايط عادي(ولت مستقيم + ١٢±%١٠ : ولتاژ تغذيه-

 )در شرايط حاد( ولت مستقيم ٨/١٠-٦/١٥ 

 :میزان جریان مصرفی

 آمپر  ميلي٣٧٠ : در حالت گيرندگي-

 ) ولت مستقيم١٢ وات و ولتاژ تغذيه ٥توان ( آمپر ٢ : در حالت فرستندگي-

 :مشخصات عملکردی دستگاه

 :مشخصات عمومی

 NRM-400 : مدل دستگاه-

 (Half Duplex)نيمه دوطرفه  : حالت عملكرد سيستم-

  مگاهرتز٤٠٣ - ٤١٩ :باند فركانسي -

  مگاهرتز١٦ ):افزاري بدون نياز به تنظيم سخت( پهناي باند -

  كيلوهرتز٢٥ - ٥/١٢* : فاصله كانال-

 افزاري نرم صورت به انتخاب سايزري، قابل صورت سينتي به : نحوه انتخاب فركانس كار-



 

 ١٧٠

 پژوهشگاه نيرو

هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

  باند باريكFM : نوع مدوالسيون-

 ETSI300-086 : استاندارد-

 افزاري صورت نرم  وات، قابل تنظيم به٦ تا ٥/٠ : خروجيRFتوان  -

 ثانيه  ميلي٥كمتر از  : زمان گذراي فرستنده-

منظور دستيابي   كيلوهرتز تنظيم شود ولي به    ٥/١٢افزاري روي    صورت نرم  فاصـله كانـال راديويي مي تواند به        *
 .شود  از فيلتر با پهناي باند كمتر استفادهIF2جاي فيلتري  به ميزان حذف كانال مجاور مطابق استاندارد بايد به

 :گیرنده

  SINAD = ١٢ dB با - ١١٧ dBm : حساسيت گيرندگي-

  اهم٥٠ :RF امپدانس ورودي -

 :مودم باند پایه

 ) كيلوهرتز٢٥فاصله كانال (برثانيه   بيت٤٨٠٠ - ٩٦٠٠ : نرخ داده ارسالي-

 ) كيلوهرتز٥/١٢فاصله كانال (برثانيه   بيت٤٨٠٠ 

 GMSK : نرخ مدوالسيون مودم باند پايه-

 Packet، آسنگرون، سريال و از نوع Transparent : فرمت داده-

 RS-232 :اسط پورت دادهو -

شـدن خـودكار فرسـتنده بـا ورود داده به            فعـال  (DOX :كنترل فرستنده -
 )پورت سريال

 FEC ،CRC-16 : كدينگ تشخيص و تصحيح خط-

 Bit Scrambling ،Packet Interleaving 

 : مصرف- عملکرد -کاربرد 

 : اندانتقال داده ميان تعداد زيادي از نقاط كه در مناطق شهري پراكنده -

 )توزيع توزيع و فوق(هاي برق  سيستم ديسپاچينگ شبكه -

 )كنتورهاي برق، آب و گاز(قرائت خودكار كنتورها از راه دور  -

 هاي بانكي و دفاتر مسافرتي انتقال داده ميان شعبه -

 ..باشدكابلي پرهزينه مي  خطوط رايج مخابراتي ندارند يااستفاده ازخطوط به داده ميان نقاطي كه دسترسي انتقال -

 .انتقال داده در حالت سيار -



 

 ١٧١

 پژوهشگاه نيرو

 هاي تحقيقاتي پژهشگاه نيرو توليد صنعتي نمونه

 ....سوزي و گزارش هشدار مربوط به دخول بدون اجازه و  سيل، آتش: هاي هشداردهنده مانيتورينگ شبكه -

هاي گاز و نفـت، تجهيـزات مربوط به مـديـريت       هاي بـرق، منـابع و لـوله     شبكه: متـري هـاي تـلـه    سيسـتم  -
نعت و كشاورزي و هر محلي كه نياز به اطالع داشتن از وضعيت             مـنـابع آب و فاضـالب، راه آهن، معدن، ص         

آوري اطالعات،  تشخيص شرايط خطا و محل آن وجود دارد و عمليات كنترل يا                شـبكه، كنترل سيستم، جمع    
 .تصحيح از راه دور انجام خواهد گرفت

آوري اطالعـات  م جمـع اين سيستـم درواقـع مي توانـد به هر نـوع سيستـ        : آوري اطالعـات و كنتـرل    جمــع  -
)Data Logger(  ،استانـدارد RTU ها)ارتباط نقطه به نقطه يا نقطه به چند نقطه( ،PLC)  براي اتوماسيـون

 . باشد، متصل گرددRS232،  كامپيوتر و يا هر تجهيزي كه داراي واسط )ها كارخانه
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 ١٧٣

 پژوهشگاه نيرو

 ١٣٨٢مقاالت منتشرشده در سال 

: تهرانايران،  . “تعريف و معرفي توليدات پراكنده     ”.ر؛ ترابي اردكاني، عباس   رنجبـر، علـيمحمد؛ نيكنام، طاه      -١
 .١٣٨٢، ٣٦شماره ،  پژوهشي برق-نشريه علمي 

: تهرانايران،  . “سازي با استفاده از روش مورچگان      بهينه ”.نيكنام، طاهر؛ رنجبر، عليمحمد؛  شيراني، عليرضا       -٢
 .١٣٨٢، ٣٦شماره ،  پژوهشي برق-نشريه علمي 

تعيين مدل ديناميكي سيستم توربين و گاورنر واحد         ”.مهر يمـي، مجـيد؛ شايانفر، حيدرعلي؛  پويا، انصاري        قد -٣
 .١٣٨٢، ٣٦شماره ،  پژوهشي برق-نشريه علمي : تهرانايران، . “گازي نيروگاه قم

: رانتهايران، . “هـاي ديستانس و جريان زياد و اتصال زمين       افـزار ارزيابـي رلـه      نـرم  ”.محمدصـادق، سـعيد    -٤
 .١٣٨٢، ٣٦شماره ،  پژوهشي برق-علمي  نشريه

هاي  گـذاري بهيـنه توان راكتيو در سيستم        قـيمت  ”.نيكـنام، طاهـر؛ رنجبـر، علـيمحمد؛ شـيراني، عليرضـا            -٥
 المللي برق،  هجدهمين كنفرانس بين  : تهرانايران،  . “تجديـدساختـارشــده بـا اسـتفاده از روش مـورچگان         

 .١٣٨٢مهرماه 

ايران، . “هاي قدرت تجديدساختارشده قابلـيت انتقال توان در سيستم     ”.بـر، علـيمحمد   مظفـري، بابـك؛ رنج     -٦
 .١٣٨٢، ٣٧ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : تهران

: تهرانايران،  . “هـاي تجديدساختارشـده    خـدمات جانبـي در سيسـتم       ”.نيكـنام، طاهـر؛ رنجبـر، علـيمحمد        -٧
 .١٣٨٢، ٣٧ پژوهشي برق، شماره -علمي  نشريه

قابلـيت اطمينان در   ”.ي، آرش؛ رنجبـر، علـيمحمد؛ احسـان، مهـدي؛ فتوحـي فيـروزآبادي، محمـود         احسـان  -٨
 .١٣٨٢، ٣٧ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : تهرانايران، . “هاي قدرت با دسترسي باز سيستم

 (SPS)اي   استفاده از حفاظت شبكه    ”.عـربيان، هومن؛ رنجبر، عليمحمد؛ شيراني، عليرضا؛ سياهكلي، حسن         -٩
 .١٣٨٢، ٣٩ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : تهرانايران، . “هاي قدرت براي بهبود پايداري سيستم

ايران، . “مطالعـه روند برنامه ريزي توسعه شبكه و بررسي تجربيات ساير كشورها            ”.زهـرا ،  مديحـي بيدگلـي    -١٠
 .١٣٨٢خرداد ، ريزي و توسعه شبكه دومين سمينار تخصصي مطالعات برنامه: رانمازند

عيين محل خطا با استفاده از اختالف زماني بين دو پيك           ت”. نيكـي؛ جاللـي، داود؛ عسگري، جواد      ،  مسـلمي  -١١
 .١٣٨٢ارديبهشت ، هاي توزيع هشتمين كنفرانس سراسري شبكه: ايران، تهران. “ها كمك موجك متوالي به

 اختالف زماني بين دو پيك      عيين محل خطا با استفاده از     ت”. نيكـي؛ جاللـي، داود؛ عسگري، جواد      ،  مسـلمي  -١٢
شده جهت انتشار در اولين      مقاله برتر كنفرانس توزيع، پذيرفته    : ايران، تهران . “ها كمـك مـوجك    متوالـي بـه   

 .١٣٨٢ ،شماره نشريه انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

: ايران، تهران . “تجديد ساختار در صنايع برق آمريكا، انگليس و كشورهاي اسكانديناوي         ”. حسن،  سـياهكلي  -١٣
 .١٣٨٢، ٣٧ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي 



 

 ١٧٤

 پژوهشگاه نيرو

 ١٣٨٢مقاالت منتشرشده در سال

-نشريه علمي : ايران، تهران . “هاي تجديد ساختارشده   هـزينه انتقال انرژي در سيستم     ”. حسـن ،  سـياهكلي  -١٤
 .١٣٨٢، ٣٧پژوهشي برق، شماره 

هاي  م، جهت بهبود پايداري سيست    (SPS)اي   استفاده از حفاظت شبكه   ”. حسن،  عـربيان، محمـد؛ سياهكلي     -١٥
 .١٣٨٢، ٣٩ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : ايران، تهران. “قدرت

كمك  تشخيص خطاي مكانيكي موتور القائي به     ” .محمد؛ خسروشاهلي، الهام؛ شريفي قزويني، عماد     ،  نعيمي -١٦
 .١٣٨٢ماه المللي برق، مهر  هجدهمين كنفرانس بين: هرانايران، ت. “ها تئوري موجك

پيچ  اصالح روش تابع سيم   ” .ي، الهـام؛ شـريفي قزوينـي، عماد؛ عروجي، بتول         صـادق؛ خسروشـاهل   ،  شـاملو  -١٧
: هرانايران، ت . “فـاز قفس سنجابي    هـاي القائـي سـه      هـاي ماشـين    كالسـيك جهـت محاسـبه اندوكـتانس       

 .١٣٨٢ماه المللي برق، مهر  هجدهمين كنفرانس بين

فاز قفس سنجابي در     وتور القائي سه  مطالعه م ” .خسروشـاهلي، الهـام؛ شـريفي قزويني، عماد؛ نعيمي، محمد          -١٨
هجدهمين كنفرانس  : هرانايران، ت . “بر آزمايشهاي عملي و روش المان محدود       شـرايط ميله شكسته مبتني    

 .١٣٨٢ماه المللي برق، مهر  بين

هاي  ابهـام در الگـوهاي تخلـيه جزئي ماشين        ” .ميرباقـري، سـيدمهدي؛ سـلطاني خسروشـاهي، غالمرضـا          -١٩
ايران، . “گيري براساس ارائه يك نمونه واقعي      كـرد الكترونيكـي اشـتباه دستگاه اندازه       الكتريكـي دراثـر عمل    

 .١٣٨٢ماه المللي برق، مهر  هجدهمين كنفرانس بين: هرانت

مالحظات فني در زمينه انتخاب     ” .زاده، موسي  ميرباقـري، سيدمهدي؛ سلطاني خسروشاهي، غالمرضا؛ نظام       -٢٠
هجدهمين : هرانايران، ت . “ئي براساس مقايسه دو تجربه عملي     گيـري تخليه جز    و نصـب تجهيـزات انـدازه      

 .١٣٨٢ماه المللي برق، مهر  كنفرانس بين

كننده توان راكتيو استاتيكي و استفاده از        طراحي و ساخت جبران   ” .مرامـي سـاران، محمـد؛ فـرهادي، اميـر          -٢١
المللي برق،    كنفرانس بين  هجدهمين: هرانايران، ت . “هاي مختلف الكتريكي   گيري كميت  روشي نو در اندازه   

 .١٣٨٢ماه مهر 

ريزي بازوصل شبكه    اندازي بهينه نيروگاهها در برنامه     تعيين توالي راه  ” .مهر، پويا  نـيا، سـعيده؛ انصاري     برقـي  -٢٢
 .١٣٨٢ماه المللي برق، مهر  هجدهمين كنفرانس بين: هرانايران، ت. “قدرت

تعيين مسير خطوط انتقال و كليدزني بهينه در بازوصل         ” .مهر، پويا؛ وديعتي، مريم    نـيا، سعيده؛ انصاري    برقـي  -٢٣
 .١٣٨٢، ٣٨ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : هرانايران، ت. “شبكه قدرت

طراحـي پايدارسـاز سيسـتم قـدرت بـراي نيروگاه بيستون            ” .ظفـرآبادي، غالمحسـين؛ پرنيانـي، مصـطفي        -٢٤
 .١٣٨٢ق، مهر ماه المللي بر هجدهمين كنفرانس بين: هرانايران، ت. “كرمانشاه

: هرانايران، ت . “هاي بويلر نيروگاه منتظر قائم     بررسـي علـل تخـريب چند نمونه از لوله         ” .خسـروي، فـرهاد    -٢٥
 .١٣٨٢، ٣٩ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي 
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يابي بويلرهاي   شناسايي روشهاي كاربردي و انتخاب روش بهينه نشت       ” .خسـروي، فـرهاد؛ بادسار، سيدعلي      -٢٦
 .١٣٨٢، ٣٩ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : هرانران، تاي. “نيروگاهي

سازي  مدلسازي و بهينه  ” .زاده، غالمرضـا؛ سـلطاني حسـيني، مسـعود؛ فرشايان، احمد؛ اميري، محمود             ولـي  -٢٧
 .١٣٨٢المللي برق، مهر ماه  هجدهمين كنفرانس بين: هران ايران، ت.“فرآيند احتراق در بويلر نيروگاه زرگان

ارزيابي فني و اقتصادي بكارگيري     ” .سلطاني حسيني، حسيني ابرده، سيدرضا؛ عامري، محمد      نباتـي، حميد؛     -٢٨
كن هواي ورودي توربين گاز براي واحدهاي فيات نيروگاه ري جهت افزايش توان خروجي               سيسـتم خـنك   

 .١٣٨٢المللي برق، مهر ماه  هجدهمين كنفرانس بين: هران ايران، ت.“آنها در فصول گرم

هـاي سـراميكي و پليمـري از ديـدگاه توليد، نصب و              مـزايا و معايـب بكارگيـري مقـره        ”. بـه بهـزادي، روز   -٢٩
 .١٣٨٢ها، زمستان  سمينار تخصصي مقره: ايران، تهران. “برداري بهره

 هاي انتقال نيرو   افزار ترسيم نقشه   هاي اجرائي دكل        نرم”. رامـين؛ محمودي، پيام؛ غفارزاده، فرهاد     فرشـچي،    -٣٠
TED (Tower Erection Drawing)“. ١٣٨٢بين المللي برق، مهرماه كنفرانس هجدهمين: ايران، تهران. 

. “لرزه هاي انتقال كشور در مقابل اثرات زمين       بررسي خطرپذيري شبكه پست   ”. اسماعيل زاده حكيمي، بابك    -٣١
 .١٣٨٢، ٣٨ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : ايران، تهران

: ايران، تهران . “ليـز اعتمادپذيـري در بـرجهاي خطوط انتقال نيرو         آنا”. جمشـيدي، مـژده؛ اردبيلـي، شـهرام        -٣٢
 .١٣٨٢هجدهمين كنفرانس بين المللي برق، مهر ماه 

. “نـتايج محاسبه هزينه خاموشي در گروههاي منتخب صنعتي و معدني          ”. امينـي، فـرخ؛ خسـروي، نازنـين        -٣٣
 .١٣٨٢هجدهمين كنفرانس بين المللي برق، مهر ماه : ايران، تهران

ايران، . “بررسي اثر قيمت خاموشي بر توسعه بهينه سيستم توليد برق كشور”. ، محسـن؛ امينـي، فرخ    مـوحد  -٣٤
 .١٣٨٢هجدهمين كنفرانس بين المللي برق، مهر ماه : تهران

هاي روشنايي در    استاندارد مصرف و برچسب بازدهي انرژي المپ      ”. كوچـري، آلبـرت؛ ناظمي، محمدحسين      -٣٥
 .١٣٨٢ين كنفرانس بين المللي برق، مهر ماه هجدهم: ايران، تهران. “ايران

ايران، . “ با بهره گيري از سيستم خبره      HVACبهينه سازي عمومي عملكرد سيستم      ”. خلـيفه سـلطان، بابك     -٣٦
 .١٣٨٢هجدهمين كنفرانس بين المللي برق، مهر ماه : تهران

ايران، . “ركان صنعتيتامين برق براي مشت  محاسبه خسارت ناشي از عدم    ”. خسـروي، نازنـين؛ امينـي، فـرخ        -٣٧
 .١٣٨٢، ٣٧ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : تهران

ايران، . “تامين برق براي مشتركان عمومي     محاسبه خسارت ناشي از عدم    ”. خسـروي، نازنـين؛ امينـي، فرخ       -٣٨
 .١٣٨٢، ٣٧ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : تهران

ايران، . “مصرف بر مقدار و هزينه خاموشي      ي كم ها تاثيـر استفاده از المپ    ”. امينـي، فـرخ؛ مـوحد، محسـن        -٣٩
 .١٣٨٢، ٣٨ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : تهران
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ابعاد اجتماعي و فرهنگي    ”. رفعـت جـاه، مـريم؛ نـيك گهـر، عبدالحسين؛ فاضلي، محمد؛ كالهي، محمدرضا               -٤٠
 .١٣٨٢، ٣٨ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : ايران، تهران. “مصرف برق

هاي  ارزيابي عملكرد انرژي جداره هاي خارجي ساختمان      ”. اهللا رت؛ بيدي، مختار؛ منصوري، فتح    كوچـري، آلب   -٤١
سومين همايش  : ايران، تهران . “مسـكوني طـبق مقـررات ملـي سـاختمان بـا اسـتفاده از نرم افزار بهسازان                 

 .١٣٨٢بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، بهمن ماه 

معـيارهاي انتخاب حالل مناسب براي شستشوي شيميايي        ” .اميـر مصـطفائي، عـبداهللا؛ سـهرابي كاشـاني،          -٤٢
 .١٣٨٢ماهنامه علمي تخصصي صنعت برق، فروردين و ارديبهشت ماه : ايران، تهران. “بويلر

ماهنامه علمي تخصصي   : ايران، تهران . “محيطـي آن  نيروگـاه آبـي و اثـرات زيسـت    ” .مصـطفائي، عـبداهللا    -٤٣
 .١٣٨٢صنعت برق، خرداد ماه 

ــه هــا” .فائي، عــبداهللامصــط -٤٤ ــه -گلخانــه زبال ــيد بــرق و انــرژي از مراكــز دفــن زبال : ايــران، تهــران. “ تول
 .١٣٨٢ خرداد ماه ٣٠همشهري،  روزنامه

ماهنامه علمي تخصصي   : ايران، تهران . “ آتـش زير خاكسـتر   -زبالـه هاي الكترونيكـي    ” .مصطفائي، عبداهللا  -٤٥
 .١٣٨٢صنعت برق، آبان ماه 

. “بررسـي عملكرد احتراق و كاهش تلفات انرژي از دودكش بويلرهاي نيروگاهي          ” . اميـر  سـهرابي كاشـاني،    -٤٦
 .١٣٨٢المللي برق، مهر ماه  هجدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران

بديل ترموشيميايي چوب و زائدات كشاورزي به       ت”. ، مجيد نيا صفاريابوالقاسم؛  عليقارداشي،  مهـرداد؛   عـدل،    -٤٧
چهارمين همايش : ايران، تهران .“انرژي روستاها به روش غيرمتمركزتامين گـاز، راهبـردي مناسـب بـراي      

 .١٣٨٢  ماهارديبهشت، ملي انرژي

هاي  هوازي زباله  اندازي راكتور هضم بي    طراحي، ساخت و راه   ”. مهـرداد؛ محمدي، پرويز؛ و همكاران     عـدل،    -٤٨
، هارمين همايش ملي انرژي   چ: ايران، تهران  .“فسـادپذير در مقـياس آزمايشـگاهي بـا هـدف تولـيد انرژي             

 .١٣٨٢  ماهارديبهشت

هاي تهويه مطبوع خورشيدي و ارزيابي و اقتصادي       بررسي سيستم ”. شـهريار؛ الري، حميدرضا   ،  بزرگمهـري  -٤٩
سازي مصرف سوخت در     بهينهلي  لمال بينن همايش   سـومي : ايـران، تهـران    .“چيلـرهاي جذبـي خورشـيدي     

 .١٣٨٢ ساختمان، بهمن ماه

 .“سوز براي احداث در شهر تهران      تعيين مشخصات فني نيروگاه زباله    ”. ب؛ الري، حميدرضا  زاده، وها  مكاري -٥٠
 .١٣٨٢ برق، مهر ماهلي لمال هجدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران

 .١٣٨٢، ٣٨ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : ايران، تهران. “كاربرد اپتيك در صنعت برق”. ياوري، ندا -٥١

 .١٣٨٢ايران، تهران، . “ فوتونيكKDPرشد كريستال ”. بادي، سيدمحمدعليزاده، محرم؛ فيروزآ -٥٢
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 براي ساخت   Lift-offاستفاده از فتوزيست در روش      ”. اهللا؛ مظفري، مرتضي   گودرزي، امير؛ گرانپايه، نصرت    -٥٣
 .١٣٨٢كنفرانس مهندسي برق، : ايران، مشهد. “نوري موجبر

روش نوين در پيكربندي حسگر الكترواپتيكي      ”. مظفـري، مرتضـي؛ فيـروزآبادي، سيدمحمد؛ گودرزي، امير         -٥٤
 .١٣٨٢كنفرانس مهندسي برق، : ايران، مشهد. “ترانسفورماتور ولتاژ نوري

: ايــران، تهــران. “تشــخيص محــل خطــا در خطـوط فشارمتوســط ”. زاده، صـفر  اسـدپور، فــرزانه؛ فرضــعلي  -٥٥
 .١٣٨٢، ٣٨ پژوهشي برق، شماره -علمي  نشريه

 پژوهشي برق،   -علمي   نشريه: ايـران، تهـران .“اي راه دور در صـنعـت بــرق       پايانــه هـ   ”. بيگدلـي، موسـي    -٥٦
 .١٣٨٢، ٣٨شماره 

 خودكاربررسي رفتار بار مشتركين خانگي با استفاده از سيستم هاي قرائت            ”. امينـي، بابك؛ بهادري، مرتضي     -٥٧
 .١٣٨٢هاي توزيع، ارديبهشت ماه  هشتمين كنفرانس سراسري شبكه: ايران، تهران. “كنتور

-نشريه علمي : ايران، تهران . “ خطوط توزيع و مصرف جهت انتقال اطالعات       ررسيب”. فرد، كاوه  فـرهمندي  -٥٨
 .١٣٨٢، ٣٨، شماره برقپژوهشي 

معرفي روش ارزيابي عمر باقيمانده سيستم عايقي ترانسفورماتور براساس تحليل نتايج     ”. زاده، كتايون  انـوري  -٥٩
 .١٣٨٢، ٣٩ پژوهشي برق، شماره -ريه علمي نش: ايران، تهران. “حاصل از آناليز روغن

: ايران، تهران . “هـاي تولـيدي در مجـتمع فوالد خوزستان         بررسـي پسـاب   ”. دليـريان، سـهيال؛ بـرهان آزاد       -٦٠
 .١٣٨٢كنفرانس دستاوردهاي پژوهش و آموزش وزارت صنايع و معادن، 

يف اول يك توربين گازي     هاي ثابت رد   علل زوال پره  ”. اكبر؛ جهانگيري، محمدرضا   علـي ،  فـالح شـيخلري    -٦١
 .١٣٨١ماه كنگره انجمن مهندسين متالورژي ايران، مهر : ايران، تهران. “ميتسوبيشي

هاي الكتريكي كوچك    تحليل خستگي محور ماشين   ”. پور لياسي، حسن   اكبـر؛ كاظم   علـي ،  فـالح شـيخلري    -٦٢
 .١٣٨٢، ٣٩ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : ايران، تهران. “Ansysافزار  كمك نرم به

هاي گردان رديف دوم يك توربين       ديدگي پره  علت آسيب ”. اكبر؛ جهانگيري، محمدرضا   علي،  فالح شيخلري  -٦٣
 .١٣٨٢، ٣٩ پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي : ايران، تهران. “) مگاوات٣٢(گازي آسك 

هاي  ار و بافت ورق   بررسي تاثير شرايط عمليات حرارتي حين فرآيند آنيل مياني بر ريزساخت          ” .عظم، ا باجقلي -٦٤
 .١٣٨٢اه سمپوزيوم فوالد ايران، خرداد م: ايران، تهران. “فوالد سيليكوني نورد سردشده

. “شده در كشور   تخمـين بازدهـي و تلفـات واقعي ترانسفورماتورهاي توزيع نصب          ”. جهانگيـري، محمدرضـا    -٦٥
 .١٣٨٢ماهنامه علمي تخصصي صنعت برق، خرداد ماه : ايران، تهران

ماهنامه : ايران، تهران . “استانداردها و لزوم بهبود بازدهي الكتروموتورها در كشور       ”. محمدرضـا جهانگيـري،    -٦٦
 .١٣٨٢علمي تخصصي صنعت برق، بهمن ماه 
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بهــبود بازدهــي و عملكــرد موتــورهاي الكتريكــي از طــريق روتــورهاي مســي  ”. جهانگيــري، محمدرضــا -٦٧
 .١٣٨٢ برق، اسفند ماه ماهنامه علمي تخصصي صنعت: ايران، تهران. “شده دايكاست

مجله : ايران، تهران . “نگرشي بر روشهاي تعيين عمر باقيمانده در نيروگاههاي بخاري        ”. مهديـزاده، محسن   -٦٨
 .١٣٨٢زنگ، شماره يازدهم و دوازدهم، 

هاي بويلر به روش محاسباتي و       تخمـين عمـر باقـيمانده لوله      ”. پـور، معصـومه    مهديـزاده، محسـن؛ رعـيت      -٦٩
 .١٣٨٢ماهنامه علمي تخصصي صنعت برق، آذر ماه : ن، تهرانايرا. “افزاري نرم

بررسي تغيير پارامترهاي ريزساختاري و ابعادي فوالدهاي آستنيتي        ”. پور، معصومه؛ مهديزاده، محسن    رعـيت  -٧٠
 .١٣٨٢، ٣٩برق، شماره پژوهشي-علمي نشريه: ايران، تهران. “ها بويلر جهت تعيين ميزان آسيب وارده بر لوله

هاي متحرک   هاي بکاررفته در پره    آناليز زوال پوشش  ”. اور؛ آهنگرانـي،  شـاهرخ؛ صبور، عليرضا       رضـاخاني، د   -٧١
 .١٣٨٢هشتمين کنگره ملي خوردگي، دانشگاه تهران، : ايران، تهران. “توربين گازي

هاي  هـاي بکاررفـته در پره   دارشـدن پوشـش   رفـتار خوردگـي داغ، اکسيداسـيون و تـرک        ”رضـاخاني، داور؛     -٧٢
 .١٣٨٢دومين کنگره خوردگي در صنايع نفت، : ايران، تهران. “ گازيهاي توربين

. “هاي گازي  هاي توربين  خوردگي داغ پره  ”. رضـاخاني، داور؛ خواجـوي، محمدرضـا؛ شـريعت، محمدحسين          -٧٣
 .١٣٨٢دومين کنگره خوردگي در صنايع نفت، : ايران، تهران

ارتي براي محافظت از خوردگي لوله هاي       هاي پاشش حر   استفاده از پوشش  ”. رضاخاني، داور؛ جعفري، حسن    -٧٤
 .١٣٨٢هشتمين كنگره خوردگي، :  ايران، تهران. “بويلر نيروگاهي

 .نشريه الماس: ايران، تهران. “مقره هاي الكتريكي”مجيد؛ رياحي، نسترن؛ ، مركزي -٧٥

ررسي ساخت و ب  ”. زاده، محمد  مركـزي، مجـيد؛ مهـرآيين، شـارقه؛ رياحـي، نسترن؛ امامي راد، مريم؛ رحيم               -٧٦
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