
 

  

  

  

  

  
  

   



 

  

  
  
  
  



 

 

  پیشگفتار
هاي علمی و ظرفیت هاي بازیگران این عرصه و استفاده بهینه ازدر معماري کنونی صنعت برق کشور که بر پایه توانایی

گذاري و راهبري کالن بر عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت پژوهشی کشور طراحی شده است، وظیفه سیاست
گیرد و مسئولیت مدیریت و هاي مادر تخصصی صورت مینیرو است. راهبري میانی و نظارت عالیه توسط شرکت

افزاري و همچنین دارا بودن افزاري، نرمهاي مناسب سختار داشتن ظرفیتسازي پژوهش نیز با توجه به در اختیجریان
 شاخه تخصصی به پژوهشگاه نیرو سپرده شده است. 130نیروي انسانی متخصص و با تجربه در بیش از 

هاي اخیر در پژوهشگاه نیرو آغاز شده است، با طی کردن رشدي سازي پژوهش که طی سالاستراتژي مدیریت و جریان
ا و همناسب به تدریج در قالب زیست بوم نوآوري صنعت برق کشور تجلی پیدا خواهد کرد. بر همین پایه ماموریت

  هاي جدید پژوهشگاه نیز تدقیق خواهد شد. استراتژي
 ،1398هاي مصوب پژوهشگاه نیرو در سال هاي مرتبط با ماموریتها و برونداددر این گزارش تالش شده است اهم فعالیت

سازي پژوهش در قالب ساختار سازمانی پژوهشگاه نیرو معرفی شود. کارنامه پژوهش با تاکید بر استراتژي مدیریت و جریان
  هاي زیر تشکیل شده است:، از فصل1398و توسعه فناوري پژوهشگاه نیرو در سال 

ها و بر پایه ماموریت 98گاه در سال هاي مدیریتی اختصاص یافته و شامل آمار عملکرد پژوهشگزارشبه ارائه  فصل یکم
  هاي مهم پژوهشگاه نیرو است.هاي ارزیابی و همچنین دستاوردسنجه

گیري زیست بوم نوآوري، به همراه وظایف هاي معماري پژوهش صنعت برق کشور، پیش از شکل، ابتدا الیهدر فصل دوم
پژوهشگاه نیرو  هاي پژوهش و فناوريهاي واحدوریتبه تشریح ساختار و مامکلیدي مشارکین اصلی معرفی شده سپس 

  پرداخته شده است. 
  شود.هاي مصوب ارائه میبه تفکیک ماموریت 98هاي پژوهشگاه در سال تمام دستاورد در فصل سوم

سازي پیادهارائه شده است. با توجه به  1398هاي پایان یافته پژوهشگاه نیرو در سال پروژه نیز چکیده در فصل چهارم
ها) هاي تخصصی (پژوهشکدهها، مراکز توسعه فناوري و معاونت) در پژوهشگاه نیرو، هر یک از گروهFlatساختار مسطح (

گونه نیست که گروه پژوهشی محیط زیست به ها نقش آفرینی کنند. براي نمونه، اینتوانند به عنوان مجري پروژهمی
ها هایی که گروه محیط زیست واحد مجري آني و محیط زیست فعالیت نماید. پروژهمجموعه پژوهشکده انرژعنوان زیر

هاي است. امید است فعالیت ها بوده جدا معرفی شدههایی که پژوهشکده انرژي و محیط زیست مجري آنبوده جدا و پروژه
هن در راستاي سربلندي و اعتالي می انجام شده توسط تالشگران حوزه پژوهش و فناوري صنعت برق کشور، گامی استوار

  عزیزمان باشد.
  با احترام  

  پژوهشگاه نیرو
  ریزي و کیفیتمدیریت برنامه
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علوم و  هايحوزه ،ساله 4بر پایه برنامه  یروعملکرد پژوهشگاه ن-1-1
  یمهندس

1397 عملکرد  واحد  شاخص  دسته  ردیف 1398 عملکرد    
جمع کل عملکرد 

  98تا پایان 

1 
 توازن عرضه و تقاضاي برق

 59  مگاوات  افزایش ظرفیت تولید برق

2مگاوات مدیریت مصرف و پیک سایی  4545

3مگاوات کاهش تلفات   0



4هايهزینه کاهش 
 برداريبهره

 1,241,24  میلیون یورو  کاهش هزینه نگهداري و تعمیرات

5میلیون یورو کاهش آالیندگی   0,24



6

 اطمینان قابلیت افزایش
 شبکه

 5  واحد صنعتی  افزایش امنیت سایبري شبکه

7مرکز پایایی  
تعیین مدل 

کارکردي پایایی 
  شبکه برق کشور

 0  محقق شده

8درصد تجمعی هاتجهیز و توسعه آزمایشگاه   80

9تعداد استاندارد   



10
 فناوري اکتساب

 7  فناوري  سازي محصوالتمیبو

11 فناوري هاي نوینفناوري   3
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  افزایش ظرفیت تولید برق حوزهگزارش عملکرد 
 1398تا پایان سال 

1397عملکرد   واحد  نام طرح  نام سند  ردیف  عملکرد 1398  
عملکرد جمع کل 

  98تا پایان 

 هاي گازيهاي توربینفناوري توسعه  1

 V94,2 مگاوات  

  GE-F9 مگاوات  

   مگاوات Fارتقاء کالس 

 هاي بخارهاي توربینتوسعه فناوري 2
هاي بخار سیکل ارتقاء توربین

   مگاوات  ساده

3 
برق، حرارت، برودت و آب تولید همزمان 

 شیرین

ارتقاء موتورهاي رفت و 
   مگاوات  برگشتی موجود در صنعت برق

   مگاوات موتورهاي گاز سور راندمان باال  

   مگاوات  مگاواتی2توربین بادي  هاي توربین بادي توسعه فناوري 4

5 
برداري، هاي  بهرهتوسعه فناوري 

 نگهداري و تعمیرات نیروگاهی
بهینه سازي مبتنی بر پایش 

   مگاوات  وضعیت

 هاي انرژي زیست تودهتوسعه فناوري  6

هاي هضم (تر) توسعه فناوري
   مگاوات  بیهوازي

هاي هضم توسعه فناوري
 (خشک) بیهوازي

   مگاوات

هاي گازیسازي فناوريتوسعه 
 مقیاس بزرگ

   مگاوات

هاي گازیسازي توسعه فناوري
 مقیاس کوچک

   مگاوات

 هاي انرژي زمین گرماییتوسعه فناوري   7
برداري هاي بهرهتوسعه فناوري

   مگاوات  از منابع انرژي زمین گرمایی

 59  مگاوات جمع کل 
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  مدیریت مصرف و پیک سایی گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

1397ملکرد ع  واحد  رحنام ط  نام سند  ردیف 8139ملکرد ع    جمع کل عملکرد 

  مگاوات  شبکه هوشمند صنعت برق و انرژي شبکه هوشمند صنعت برق و انرژي 1

2 
توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک 

 قدرت در شبکه برق
توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک 

  مگاوات  قدرت در شبکه برق

 الکتریکیدرایو موتورهاي  3

  مگاوات  هاي کشاورزيبکارگیري درایو در چاه

 هايبکارگیري مگا درایو در نیروگاه
 بخاري

  مگاوات

هاي بکارگیري درایو در کارخانه
 سیمان

  مگاوات

  مگاوات هاي فوالدبکارگیري درایو در کارخانه

هاي ماشین"اجباري شدن استاندارد 
معیارها و  -الکتریکی گردان

مشخصات فنی مصرف انرژي و 
دستورالعمل برچسب انرژي موتورهاي 

به  "تغذیه شونده از خط ACالکتریکی
 1-1-30-3772شماره 

  مگاوات

کاهش دیماند بخش خانگی از 
 ارتقا بازده کولر آبی طریق

  مگاوات

4 
حرارتی زمین هاي پمپ توسعه فناوري

 گرمایی
هاي پمپ حرارتی زمین توسعه فناوري

   مگاوات  گرمایی

 45  مگاوات جمع کل
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  کاهش تلفات گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

1397عملکرد   واحد  نام طرح  نام سند  ردیف 1398عملکرد     جمع کل عملکرد 

هاي مرتبط با طراحی توسعه فناوري  1
 شبکه توزیع کالنشهرها

هاي مرتبط با طراحی توسعه فناوري 
   مگاوات  شبکه توزیع کالنشهرها

 0  مگاوات جمع کل
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  کاهش هزینه نگهداري گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

1397ملکرد ع واحد  طرحنام   نام سند   ردیف   جمع کل عملکرد 1398عملکرد  

برداري، هاي بهرهتوسعه فناوري  1
 نگهداري و تعمیرات نیروگاهی

سازي مبتنی بر پایش بهینه
  04,0  میلیون یورو  هاوضعیت در نیروگاه 0,04

هاي فیزیکی در مدیریت دارایی
 هانیروگاه

    میلیون یورو

2 
هاي صنعت برق و سازهپایش سالمت 

 ارائه راهکار جهت کاهش خسارات

هاي صنعت پایش سالمت سازه
برق و ارائه راهکار جهت کاهش 

  خسارات
    میلیون یورو

 توسعه فناوري نانو در صنعت برق  3
توسعه فناوري نانو در صنعت  

    میلیون یورو  برق

4 
هاي نوسازي و افزایش عمر نیروگاه

 قدیمی
نوسازي و افزایش عمر 

    میلیون یورو  هاي بخارينیروگاه

 طراحی سیستم کنترل نیروگاه 5

طراحی سیستم کنترل 
    میلیون یورو  هاي تجدیدپذیرنیروگاه

طراحی سیستم کنترل 
 هاي سیکل ترکیبینیروگاه

    میلیون یورو

طراحی سیستم کنترل 
 هاي بادينیروگاه

    یورومیلیون 

6 
هاي تجهیزات عایقی توسعه فناوري 

 فشارقوي در مناطق با اقلیم خاص

هاي تجهیزات توسعه فناوري 
عایقی فشارقوي در مناطق با 

  اقلیم خاص
    میلیون یورو

 کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق 7
کنترل و پایش خوردگی در 

    میلیون یورو  صنعت برق

 1,24  میلیون یورو جمع کل
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  کاهش آالیندگی گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

  جمع کل عملکرد 1398عملکرد   1397عملکرد   واحد  نام طرح  نام سند  ردیف

توسعه فناوري مدیریت  1
 ها در صنعت برقآالینده

هاي کنترل انتشار توسعه فناوري
هاي هاي هوا و گازآالینده

هاي حرارتی اي از نیروگاهگلخانه
  کشور

  میلیون یورو
CO2(  (کاهش 

  میلیون یورو
 ) NOxو SO2(کاهش 



  0,24  میلیون یورو جمع کل
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  افزایش امنیت سایبري شبکه گزارش عملکرد حوزه
  1398تا پایان سال 

1397ملکرد ع  واحد  طرح نام  نام سند  ردیف   جمع کل عملکرد 1398عملکرد  

توسعه فناوري امنیت اطالعات و   1
  ارتباطات صنعت برق

توسعه فناوري امنیت اطالعات و  
 5  واحد صنعتی  ارتباطات صنعت برق 

 5  واحد صنعتی جمع کل
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  پایایی گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

3971ملکرد ع  واحد  نام طرح  نام سند  ردیف 1398عملکرد     جمع کل عملکرد 

  مرکز  توسعه پایایی شبکه برق کشور  توسعه پایایی شبکه برق کشور  1
تعیین مدل 

کارکردي پایایی 
 شبکه برق کشور

0  طبق برنامه
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  هاتوسعه آزمایشگاه گزارش عملکرد حوزه
  1398تا پایان سال 

1397ملکرد ع  واحد  نام طرح  نام سند  ردیف 8139عملکرد     جمع کل عملکرد 

1 
هاي توسعه فناوري

هاي صنعت برق و آزمایشگاه
 انرژي

هاي تجهیز و توسعه آزمایشگاه
   درصد پوشش آزمون تجهیزات  حوزه تولید

هاي تجهیز و توسعه آزمایشگاه
 حوزه انتقال

   درصد پوشش آزمون تجهیزات

هاي توسعه آزمایشگاهتجهیز و 
 حوزه توزیع

   درصد پوشش آزمون تجهیزات

 8080  درصد پوشش آزمون تجهیزات هامیانگین درصد پوشش آزمون تجهیزات حوزه
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  استانداردها گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

1397 عملکرد  واحد  نام طرح  ردیف   جمع کل عملکرد 1398عملکرد  

بندي، تدوین، بازنگري و الحاقیه اولویت جامع نیازسنجی،  طرح 1
 استانداردهاي صنعت برق و انرژي در حوزه تولید

  تعداد 

 0

2 
اقیه الحبندي، تدوین، بازنگري و اولویت جامع نیازسنجی،  طرح

 استانداردهاي صنعت برق و انرژي در حوزه انتقال
 0

3 
بندي، تدوین، بازنگري و الحاقیه جامع نیازسنجی،  اولویت طرح

استانداردهاي صنعت برق و انرژي در حوزه توزیع               
 0

4 
اقیه الحبندي، تدوین، بازنگري و جامع نیازسنجی،  اولویت طرح

 استانداردهاي صنعت برق و انرژي در حوزه انرژي
 1

1 تعداد  جمع
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  سازي محصوالتمیبو گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

1397ملکرد ع  واحد  نام طرح  نام سند  ردیف   جمع کل عملکرد 1398عملکرد  

گیري پیشرفته هاي اندازهسیستم 1
 نیروگاهی

   فناوري  هاي پارامتر فلومترتوسعه فناوري

هاي پارامترهاي توسعه فناوري
 مکانیکی، دما و فشار

   فناوري

هاي پارامترهاي توسعه فناوري
 شیمیایی، سوخت، دود واحتراق

   فناوري

2 
توسعه فناوري امنیت اطالعات و  

  ارتباطات صنعت برق 
توسعه فناوري امنیت اطالعات و 

   فناوري  ارتباطات صنعت برق

   فناوري  توسعه فناوري انرژي خورشیدي  توسعه فناوري انرژي خورشیدي  3

4 
توسعه فناوري پایش و حفاظت  

 هاي برقشبکه

توسعه فناوري و ساماندهی توان  
ملی کشور در حوزه فناوري و دانش 

  هاي حفاظتیرله
   فناوري

 7  جمع کل
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  هاي نوینفناوري گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

1397ملکرد ع  واحد  نام طرح  نام سند  ردیف 1398عملکرد   جمع کل عملکرد  

   فناوري  ابررسانا ابررسانا 1

 0  فناوري  هاي صنعت برقربات هاي صنعت برقربات 2

3 
هاي انتقال توان با توسعه فناوري

 ظرفیت باال
هاي انتقال توان با توسعه فناوري

 0  فناوري  ظرفیت باال

 انرژي زمین گرمایی 4
ي از برداربهرههاي  توسعه فناوري

   فناوري  منابع انرژي زمین گرمایی

5 
توسعه فناوري پایش و حفاظت  

 هاي برقشبکه
  توسعه فناوري  

WAMPAC  فناوري   

 3  فناوري جمع کل
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 انسانی هاي علوم حوزه ساله، 4پژوهشگاه نیرو بر پایه برنامه عملکرد  -1-2

  گزارش عملکرد حوزه مدیریت و علوم اجتماعی
   1398تا پایان سال 

  جمع کل عملکرد 1398عملکرد   1397عملکرد   واحد  هاي مهم کاريمحور  ردیف

   3  3  پروژه جریان سازي حوزه مدیریت و علوم اجتماعی در صنعت برق ایران  1
   2  2  پروژه ارتقاء سرمایه اجتماعی در صنعت برق ایران  2

 

 

 
هاي شاخص خاتمه یافته در راستاي اهداف گروه پروژه/ اقدام

 علوم اجتماعیمدیریت و 
  برونداد/منفعت  وضعیت

  شات)زارگ-(مقالهاجتماعی و مدیریتی صنعت برقنقشه راه مباحث   پایان یافته تدوین نقشه راه مباحث مدیریتی و علوم اجتماعی صنعت برق ایران

با هدف  1395مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن 
 سیاستیهاي درس آموزي و ارائه توصیه

تحلیل اجتماعی ادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن   پایان یافته
  مقاله)-گزارشات-(کتاب 1395

  پایان یافته طراحی و استقرار مدل شایستگی اعتماد در شرکت توزیع برق تهران بزرگ
رار شیوه نامه اجرایی استق -ي شایستگی اعتمادسازپیادهنقشه راه 

    شرکت توزیع برق تهران بزرگشایستگی اعتماد در 
  مقاله)-(گزارشات
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هاي در دست اجرا در راستاي اهداف گروه / اقدامپروژه
 مدیریت و علوم اجتماعی

  برونداد/منفعت  وضعیت

ارائه راهکارهاي ترویج گفتمان در -نگاشت گفتمان صنعت برق  در دست اجرا ایجاد، توسعه و ترویج گفتمان صنعت برق
  مقاله)-گزارشات-در سطح جامعه(کتاب سطح حاکمیتی و

  در دست اجرا هاي حوزه مدیریت و علوم اجتماعی صنعت برق ایرانآسیب شناسی پژوهش
شیوه نامه ارزیابی  -شیوه نامه اجراي صحیح تحقیقات

ل تحلی -اصالحیه فرایند تحقیقات صنعت برق -تحقیقات
  مقاله)-برق(گزارشاتتحقیقات مدیریتی و علوم اجتماعی صنعت 

  مقاله)-آمادگی تغییرات راهبردي (گزارشات افزارنرم  در دست اجرا ارزیابی و ارتقاء امادگی تغییرات راهبردي در وزارت نیرو 

آموزشی و اجرایی جهت اجرا و  ، ايمشاوره ، انجام خدمات پژوهشی
از و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نیرو در افق سال اندسازي سند چشمپیاده

1404  
  مقاله)-سامانه کنترل نظارت راهبردي (گزارشات  در دست اجرا

شناسایی عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی در صنعت برق و ارائه 
 هاراهکارهاي بهبود آن

در صنعت  تدوین برنامه و راهبردهاي افزایش سرمایه اجتماعی  در دست اجرا
  مقاله)-برق ایران (گزارشات

  در دست اجرا هاي علوم اجتماعی در صنعت برقتشکیل اتاق فکر در زمینه
طراحی ساز و کار و ساختار صحیح اتاق فکر علوم اجتماعی در 

تشکیل اتاق فکر به صورت پایلوت و مساله  -صنعت برق ایران
  مقاله)-بانک متخصصین اتاق فکر (گزارشات -محور

طراحی ساز و کار تصمیم سازي در صنعت برق (با محوریت حکمرانی 
 گذاري)تحقیقات در تصمیم سازي و سیاست

ارائه فرایند صحیح تصمیم سازي با هدف کاربست موثر   در دست اجرا
  هاي کالنيگیرتصمیمتحقیقات در 

هاي کاربست علوم ها و راهکارها، برنامهمطالعه، شناسایی و تدوین سیاست
 اجتماعی در حکمرانی و مدیریت صنعت برق و انرژي

برنامه راهبردي کاربست علوم اجتماعی در حکمرانی و مدیریت   در دست اجرا
  مقاله)-صنعت برق و انرژي  (گزارشات

صنعت برق کشور سند آمادگی گذار به سمت آینده مطلوب در   در دست اجرا مدیریت آمادگی گذار به سمت آینده مطلوب در صنعت برق کشور 
  مقاله)-(گزارشات

 -مطالعه الگوي مصرف مشترکین صنعت برق با تاکید بر عوامل اجتماعی
 فرهنگی

 (اطلس)  عوامل فرهنگی و اجتماعی مصرف کنندگان نقشه  در دست اجرا
  مقاله)-(گزارشات
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  اقتصاد برق و انرژي گزارش عملکرد حوزه
 1398تا پایان سال 

1397عملکرد   واحد  هاي مهم کاريمحور  ردیف 1398عملکرد   جمع کل عملکرد  

    1  1  پروژه انرژي و اقتصادکالن  1
        پروژه محیط زیست و انرژي  2
    1  1  پروژه اقتصاد دانش و انرژي  3
        پروژه تقاضاي انرژي  4

      1  پروژه هاي این محور پژوهشکده توزیع است)(مجري پروژهتنظیم مقررات   5

  4  2  2  پروژه انرژيعرضه   6

  
هاي شاخص خاتمه یافته در راستاي اهداف گروه پروژه/ اقدام

 اقتصاد برق و انرژي
  برونداد/منفعت  وضعیت

هاي تحقیق و توسعه به ارزش نسبت هزینه "ي شاخصگیراندازهتعریف و 
 محور اقتصاد کالن -"افزوده در صنعت برق

  گزارشات -کتاب   پایان یافته

  گزارشات -مقاله  –کتاب   پایان یافته محور تنظیم مقررات -جامع در حوزه تعرفه برقمطالعات 
ور مح -نقشه راه مطالعات و کاربردهاي مدیریت ریسک در صنعت برق ایران

 عرضه انرژي
  گزارشات پایان یافته

زیکی هاي فیبررسی ساختاري و مدیریتی بکارگیري رویکرد مدیریت دارایی
 محور عرضه انرژي -صنعت برق کشوردر بخش تولید 

  گزارشات -مقاله  پایان یافته

  گزارشات -مقاله  –کتاب  پایان یافته محور اقتصاد دانش و انرژي -تدوین نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژي 

  
ف گروه هاي در دست اجرا در راستاي اهدا/ اقدامپروژه

 اقتصاد برق و انرژي 
  برونداد/منفعت  وضعیت

ه پروژه ب -هاي کالن اقتصادي ایرانمالیات کربن و تاثیر آن بر شاخص
 دانشگاه علوم و تحقیقات برونسپاري شده است ( محور اقتصاد کالن )

  زارشاتگ  در دست اجرا

مطالعه و طراحی چارچوب بازار بهینه سازي انرژي و ترسیم درخت دانش 
 مطالعات جامع بازار بهینه سازي انرژي(محور عرضه)

  گزارشات  در دست اجرا

گذاري در صنعت برق حرارتی راهنماي فضاي کسب و کار و سرمایه
 محور عرضه انرژي -ایران

  گزارشات –کتاب راهنماي سرمایه   در دست اجرا

هاي اجرایی تأمین مالی پایدار، پژوهش و نوآوري (اقتصاد دانش و مکانیزم
  مقاله -گزارشات   در دست اجرا  نوآوري)
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  گروه پژوهشی حسابداري و علوم مالی گزارش عملکرد حوزه
  1398تا پایان سال 

  جمع کل عملکردعملکرد 1398 عملکرد 1397  واحد  هاي مهم کاريمحور  ردیف

کارهاي نظارت بر منابع مالی در انجام مطالعات پیرامون ابزارها و راه   1
 صنعت برق

    1    پروژه

توسعه دانش حسابداري مدیریت و گزارشگري براي استفاده بهینه   2
 ذینفعان

    1  1  پروژه

توسعه بازارهاي انرژي با تأکید بر حمایت از خریداران و فروشندگان    3
 انرژي

      1  پروژه

        پروژه گذاري در صنعت برقهاي قیمتمطالعه و رصد استانداردها و روش   4

        پروژه هاشناسایی میزان تأثیر استانداردها و  قوانین بر سودآوري شرکت  5

        پروژه استفاده از اطالعات مالی و حسابداري برق و انرژيهاي گسترش تکنیک  6

هاي تجربی حسابداري و علوم مالی در صنعت برق و گسترش پژوهش   7
 انرژي و زیرساخت

        پروژه
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هاي شاخص خاتمه یافته در راستاي اهداف پروژه/ اقدام
 گروه پژوهشی حسابداري و علوم مالی

  برونداد/منفعت  وضعیت

گزارش نهایی نقشه راه تدوین مبانی سند راهبردي و نقشه راه گروه   پایان یافته تدوین نقشه راه گروه
  (گزارشات) -پژوهشی مدیریت مالی و بورس 

رق در صنعت تولید ب» مدیریت زیست محیطی«مدلی براي حسابداري 
 ایران

زیست محیطی نمونه اجرایی کتاب طراحی مدل حسابداري مدیریت   پایان یافته
  نیروگاه شهید رجایی

یابی و مدیریت بر مبناي فعالیت سازي سیستم هزینهطراحی و پیاده
 گرازمان

ریزي بر مبناي علمکرد براي تهیه بودجه پژوهشگاه بر مبناي بودجه  پایان یافته
   97سال 

  
هاي در دست اجرا در راستاي اهداف گروه / اقدامپروژه

 و علوم مالی حسابداري
  برونداد/منفعت  وضعیت

ریزي بر مبناي علمکرد براي تهیه بودجه پژوهشگاه بر مبناي بودجه  در دست اجرا هاریزي عملیاتی و مدیریت هزینهپروژه به منظور تهیه سند بودجه
  (گزارش)  98سال 

هاي پژوهشی گروه حسابداري و بندي پروژهریزي و اولویتبرنامه
 علوم مالی

  اصالح نقشه راه گروه  در دست اجرا

  هاي تامین مالی براي پژوهشگاهشناسایی روش  در دست اجرا هاي اجراي تامین مالی پایدار پژوهش و نوآوريمکانیزم
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  حقوق گزارش عملکرد حوزه
  1398تا پایان سال 

  جمع کل عملکرد عملکرد 1398 عملکرد 1397  واحد  هاي مهم کاريمحور  ردیف

    1    پروژه / فعالیت توسعه حقوق مالکیت فکري  در پژوهشگاه نیرو و صنعت برق  1

2  
)  به ECTشناسایی زوایاي پیدا و پنهان معاهده منشور انرژي (

منظور اتخاذ تصمیم در خصوص الحاق یا عدم الحاق جمهوري 
 اسالمی ایران 

    2    پروژه / فعالیت

ایفاي نقش به عنوان حلقه تحقیقاتی (علمی و پژوهشی) صنعت   3
 برق در بخش حقوقی 

     3   3  پروژه / فعالیت
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هاي شاخص خاتمه یافته در راستاي اهداف گروه پروژه/ اقدام
 پژوهشی حقوق 

  برونداد/منفعت  وضعیت

 ICTهاي رسمی پروژه تنظیمی توسط تیم پروژه و گروه گزارش  پایان یافته   Smart  Contract -قراردادهاي هوشمند 
  پژوهشگاه

مشارکت مستقیم  در برگزاري همایش حل و فصل اختالفات در  صنعت 
 انرژي

  پایان یافته
برگزاري  همایش در سالن  خلیج فارس پژوهشگاه نیرو در  -1

   1398آذر ماه  11و  10هاي  تاریخ
معاهده منشور انرژي و الزامات «اجراي پنل تخصصی  -2 

  1398آذر ماه  11 -در روز دوم همایش » داوري آن
  تیپ قراردادي+ کتابچه ترمینولوژي 2گزارش رسمی پروژه+   پایان یافته به روز رسانی  قراردادهاي تجاري سازي پژوهشگاه  نیرو

  
اهداف گروه هاي در دست اجرا در راستاي / اقدامپروژه

 پژوهشی حقوق
  برونداد/منفعت  وضعیت

  در دست اجرا قانون سازمان برق  14تدوین پیش نویس آیین نامه ماده   سنجیامکانپروژه 
به ریاست  97/06/13مورخ  97/100/11989نامه شماره 

اي مبنی بر ارائه صفحه 50پژوهشگاه به انضمام گزارش 
  راهکارهاي  الزم

  پاسخ به استعالم حقوقی و تنظیم قراردادهاي مورد نیاز  در دست اجرا تداوم همکاري -فناوري  صنعت برق و انرژي صندوق پژوهش و 

  هاي رسمی پروژهگزارش  در دست اجرا روتفویض اختیار در پژوهشگاه نی دستورالعملتببین مبانی حقوقی و تهیه 

  مشارکت در تهیه  گزارش براي مقام عالی وزارت نیرو  در دست اجرا یرو عضویت در کارگروه معاهده منشور انرژي مستقر در وزارت ن

  پاسخ به استعالم حقوقی و تنظیم قراردادهاي مورد نیاز  در دست اجرا تداوم همکاري -صندوق پژوهش و فناوري  صنعت برق و انرژي 

  چاپ کتاب قوانین برق  در دست اجرا کتاب قوانین برق 

  چاپ کتاب دانشنامه حقوق انرژي   در دست اجرا دانشنامه حقوق انرژي  جلد اول

  در دست اجرا پژوهشی حقوق ه راه تحقیقاتی گروه نقش
هاي تعیین محورهاي تخصصی گروه حقوق و اولویت -1

  پژوهشی آن 
  ایجاد بانک اطالعاتی متخصصین حوزه انرژي    - 2
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  یروپژوهشگاه ن هايیتفعال يگزارش آمار -1-3
 

 کلیه مبالغ بر حسب میلیون ریال است.    

  عملکرد کمی  شاخص اقدامات

مطالعات آینده/ 
پژوهی/ سیاست

  مطالعات جامع 

  7  شده تعداد سندهاي اکتساب و توسعه فناوري تدوین/ بازنگري
  8  شدهنگاري تدوینپژوهی و آیندههاي نهایی آیندهتعداد گزارش

  4  شدهپژوهی تدوینهاي نهایی سیاستگزارشتعداد 
  14  شدههاي نهایی مطالعات جامع تدوینتعداد گزارش

سازي جریان
پژوهی و ایده

هاي پژوهش
  کاربردي

  148  در دست اجرا استادهاي تعداد طرح

  73 هاي تحصیالت تکمیلی تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول حمایت از بخش پژوهشی دوره

  31  هاي تحصیالت تکمیلی تعداد دانشجویان دکتري مشمول حمایت از بخش پژوهشی دوره

  15  هاي پسادکتري در دست اجراتعداد پروژه

  
  
  
  
  
  
  

اکتساب و توسعه 
  فناوري

  
  
  
  

  5  تعداد محصوالت آزمایشگاهی تولیدشده
  11  تعداد محصوالت کاربردي (پایلوت/ نیمه صنعتی/ صنعتی)  تولیدشده

  16  شده در صنعت برق ( در قالب برونداد نهایی پروژه)شده بکارگرفته هاي فنی کاربردي کسبتعداد دانش
  9  شده در صنعت برق (در قالب برونداد نهایی پروژه) شده بکارگرفتهافزارهاي کاربردي تخصصی تولیدتعداد نرم

  1  هاي ثبت شده داراي تاییدیه علمیتعداد پتنت
  1  ها)بنیان حمایت شده (به منظور اخذ تسهیالت از صندوقهاي دانششرکتتعداد 

  3،390،576  هاي مادر تخصصیهاي منعقد شده از بودجه شرکتمبلغ پروژه
  9،833  هاي برقهاي منعقد شده از بودجه تحقیقاتی شرکتمبلغ پروژه
  7،200  برقهاي منعقد شده با بخش خصوصی یا دولتی غیر صنعت مبلغ پروژه

  101  تعداد قراردادهاي برون سپاري شده

  
  
  

اقدامات مرتبط با 
آزمون، بازرسی و 

  استاندارد 
  
  

  1  هاي جدید احداث شدهتعداد آزمایشگاه

  4  هاي توسعه یافته (تجهیز/ آزمون)تعداد آزمایشگاه

  4  هاهاي همکار افزوده شده به شبکه آزمایشگاهتعداد آزمایشگاه
  16  هاي تدوین شده (آزمون/ بازرسی)نظامنامه، آیین نامه و دستورالعمل تعداد

  5  تعداد استانداردهاي بازنگري شده 

  149  هاي انجام شدهتعداد بازرسی



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
23 

 

 

  عملکرد کمی  شاخص اقدامات

  4  ها یا مراکز پژوهشی براي انجام خدمات آزمایشگاهی پژوهشیهاي منعقده با دانشگاهنامهتعداد تفاهم  

  
  

  مدیریت دانش
  
  

  

  24  هاي برگزارشدههمایش تعداد
  42  تعداد سمینارهاي برگزار شده

  55  تعداد بروندادهاي تخصصی تولید شده

  67  اي)هاي داخلی (ملی، منطقهتعداد مقاالت منتشرشده در کنفرانس

  55  المللیهاي خارجی و بینتعداد مقاالت منتشرشده در کنفرانس
  80  پژوهشی، علمی ISIتعداد مقاالت منتشرشده 

  34  تعداد سایر مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و خارجی
  9  هاي تالیف شدهتعداد کتاب
  1  هاي گردآوري شدهتعداد کتاب
  2  هاي ترجمه شدهتعداد کتاب
  7  شدههاي آموزشی برگزارتعداد دوره
  3  شدهسازمانی، جوایز و افتخارات کسبهاي برونتقدیرنامه

  9  ها و سمینارهاارائه سخنرانی کلیدي در همایش تعداد

  5  هاي تخصصی داراي شبکه متخصصین فعالتعداد حوزه  شبکه متخصصین

هاي علمی و همکاري
  المللیبین

  5  ي منعقدشده داخلیهانامهتعداد تفاهم
  20  حال همکاريسپاري در هاي برونهاي تخصصی و کارگروههاي علمی، شوراها، کمیسیونتعداد انجمن
  2  ها و نهادهاي مورد تعاملتعداد سازمان

  2  المللی برگزارشدههاي بینتعداد دوره
  13  هاي مشترك با بخش خصوصیتعداد پروژه
  9  هاهاي مشترك با مراکز دولتی و دانشگاهتعداد پروژه
  1  هااندازي آزمایشگاههاي مشترك جهت توسعه و راهتعداد پروژه

هاي بین همکاري
  101  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرحهاي مشترك بین واحدها (گروهتعداد پروژه  واحدهاي پژوهشگاه

توانمندسازي علمی 
همکاران در 

  هاي پژوهشیگروه

  118  هاي آموزشیکننده در دورهتعداد همکاران شرکت
  3،795  هاي آموزشیکنندگان در دورهنفرساعت شرکت

  8  کننده از فرصت مطالعات صنعتیافراد استفاده تعداد
  194  شده از فرصت مطالعات صنعتی تعداد نفر ماه استفاده
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 یشرانپ يهامهم در سنجه يدستاوردها -1-4

  شدهتدوین/ بازنگري فناوريسندهاي اکتساب و توسعه 

  حوزه  عنوان ردیف
  مشترك  ها در صنعت برقکامپوزیتتدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه استفاده  1
  مشترك  تدوین سند راهبردي و نقشه راه فرسودگی مواد غیرفلزي در صنعت برق و انرژي 2

3 
هاي فشار قوي و هاي مانیتورینگ و پایش وضعیت کابلتدوین مبانی سند راهبردي در خصوص طرح، نظارت و اجراي سیستم

  انتقال  متوسط

  انتقال  "توسعه فناوري مربوط به محدودسازهاي جریان خطا"نقشه راه طرح کالن تدوین سند راهبردي و  4
  تولید  تدوین سند راهبردي/ نقشه راه فناوري تولید همزمان برق و آب در حوزه وزارت نیرو  5

  

  شدهنگاري تدوینپژوهی و آیندههاي نهایی آیندهگزارش

 حوزه  عنوان ردیف

1 
نوین برقراري امنیت فیزیکی خطوط برق و استخراج پارامترهاي مهم با توجه به شرایط اقلیمی و فنی در هاي مطالعه و بررسی روش

 مشترك  سطوح انتقال و فوق توزیع شبکه برق ایران

 مشترك  هاي مختلف صنعت برق و تعیین الزامات مورد نیاز آنهاي سوم و چهارم مخابرات سلولی در حوزهآینده پژوهی به کارگیري نسل 2

3 
هاي پودري در تامین نیازهاي صنعت هاي چاپ سه بعدي/ساخت افزایشی و فناوريآینده پژوهی نقش، کاربرد و جایگاه مواد و فناوري

 تولید  )AM/3DP/PMبرق (

  

  شدهپژوهی تدوینهاي نهایی سیاستگزارش

  حوزه  عنوان ردیف

ود در کشور هاي موجهاي خورشیدي و بادي با در نظر گرفتن پتانسیلگذاري در انرژيهاي سیاستی به منظور توسعه سرمایه ارائه بسته  1
  (مطالعه موردي)

انرژي و 
  زیست محیط

  مشترك  هاي سیاستیبا هدف درس آموزي و ارائه توصیه 1395مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن  2
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  تدوین شدههاي نهایی مطالعات جامع گزارش

 حوزه  عنوان ردیف

1 
 یا 132 تلسکوپی نیروي انتقال دکل کامپوزیتی آرم کراس نمونه یک استاندارد يهاآزمون انجام و ساخت طراحی سنجی امکان
230KV برتر گزینه انتخاب به توجه با مداره دو آویزي 

  انتقال

  توزیع و انتقال  ترانس کاغذ عمر تخمین نشانگرهاي بر کیفی صورت به فیزیکی تصفیه اثر و کمی صورت به ترانس روغن دماي اثر بررسی 2

  تولید  اهنیروگ پساب از سنگین فلزات حذف منظور به آلی ترکیبات با سطحی شده اصالح مغناطیسی ذرات نانو ساخت و طراحی 3

4 
 کندانسور ايهلوله در خوردگی از ناشی هايترك تشخیص سیستم ساخت براي عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادي و فنی سنجیامکان

  تولید  نیروگاهی

5 
 بویلر ايهلوله در خوردگی از ناشی هايترك تشخیص سیستم ساخت براي عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادي و فنی سنجیامکان

  تولید  کار حین در بخاري نیروگاه

  تولید  گاهینیرو کندانسور هايلوله در شدن دارحفره تشخیص سیستم ساخت عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادي و فنی سنجیامکان 6

  تولید  برق تولید منظور به فلر و نفت میادین همراه گاز بازیافت فرآیندهاي بررسی 7

  توزیع  خودروبرقی شارژ عمومی هايایستگاه از يبرداربهره و نصب طراحی، اجرایی و فنی مشخصات تدوین و تهیه 8

  تولید  هانیروگاه آب منابع تخصیص برنامه توسعه و طراحی 9

  تولید  تولید واحدهاي تعمیرات و خروج برنامه توسعه و طراحی 10

  تولید  هانیروگاه مایع سوخت تخصیص برنامه توسعه و طراحی 11

  توزیع  مطبوع تهویه تجهیزات در پربازده الکتروموتورهاي کارگیري به و تولید سنجیامکان مطالعات انجام 12

  
  پسا دکتريپروژه 

  حوزه  عنوان ردیف 

انرژي و   هاها با استفاده از نانوکامپوزیتجداسازي و بازیافت فلزات سنگین از پساب نیروگاه  1
  محیط زیست
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  محصوالت آزمایشگاهی تولیدشده

  حوزه  عنوان ردیف

انرژي و   سیستم استحصال انرژي 1
  محیط زیست

  تولید  هاي بویلر به روش آلتراسونیکطراحی و ساخت ربات دستی بازرسی جوش لوله   2

  توزیع  کمیاب خاکیطراحی و ساخت ژنراتور آهنرباي دائم شار متقاطع با آهنرباي  3

  

  محصوالت کاربردي (پایلوت/ نیمه صنعتی/ صنعتی)  تولیدشده

  حوزه  عنوان ردیف
  انتقال  هاي رضوان مشهد، مشیریه تهرانمقره و اجرا در پستتولید نیمه صنعتی نانو پوشش   1
  انتقال  هاي ازگل، ري و درگهان قشمتولید نیمه صنعتی نانو پوشش روي بتن (مستخرج از نانو پوشش مقره) و اجرا در پست  2
  توزیع  اسب بخار 4/3توان   -و درایو  BLDCالکترموتور اهنراي دائم   3
  توزیع  اسب بخار 1/2توان    -و درایو  BLDCالکترموتور اهنرباي دائم   4
  تولید  ساخت آناالیزر پایش مداوم دود نیروگاه سهند   5
  تولید  ساخت آشکار ساز شعله بویلر نیروگاه سهند  6
  تولید  ساخت آناالیزر اکسیژن نیروگاه سهند  7
  تولید  نیروگاهتوسعه دستگاه تخمینگر پارامترهاي دینامیکی   8
  توزیع تولید نمونه نیمه صنعتی دستگاه نشانگر مصرف توسط شرکت رسانامهر  9

  

  شده در صنعت برق (در قالب برونداد نهایی پروژه) شده بکارگرفته هاي فنی کاربردي کسبدانش

  حوزه  عنوان ردیف

 هاي واتروال بویلر نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی دربازرسی لولهمطالعات امکانسنجی اجراي پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت ربات   1
  تولید  نیروگاه شهید رجایی

ي سازیادهپهاي فیزیکی در بخش تولید صنعت برق و ارزیابی دو نیروگاه پایلوت و تدوین نقشه راه تدوین نظام نامه مدیریت دارایی  2
  تولید  هارویکرد مذکور در آن

  تولید  V94,2هاي متحرك توربین گاز تعیین ارتباط کمی بین تغییرات خواص مکانیکی و عمر باقیمانده پره  3

هاي نوین با تاکید بر فناوري نانو براي مقابله با مسائل ناشی از آلودگی ریزگردها بر سطوح عایقی و ایزوالسیون استفاده از فناوري  4
  انتقال  هاخطوط و پست
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 شده در صنعت برق (در قالب برونداد نهایی پروژه)شده بکارگرفتهافزارهاي کاربردي تخصصی تولیدنرم

  حوزه  عنوان  ردیف
  تولید افزار پایش عملکرد در بازار برقنرم  1
  توزیع سامانه مدیریت اطالعات و ارزیابی تجهیزات توزیع (سماوات)  2
  انتقال ایرانکاوي دربازار و شبکه برقاستقرارسیستم نوین و مستمر داده کاوي وافزار دادهطراحی و توسعه نرم  3
  تولید  هاتخصیص منابع آب نیروگاه افزارنرم  4
  تواید  خروج و تعمیرات واحدهاي تولید افزارنرم  5
  تولید  هاتخصیص سوخت مایع نیروگاه افزارنرم  6
  تولید  9تحلیل سیکل توربین گازي فریم  افزارنرم  7

  
  هاي ثبت شده داراي تاییدیه علمیپتنت

  حوزه  عنوان ردیف

1 
ثبت اختراع دستگاه هیبریدي ضد گالوپینگ خطوط انتقال شامل سیستم هیسترزیس و تنظیم گر پاندولی در اداره ثبت اختراعات 

 97792کشور به شماره اختراع 
  انتقال

  
  هاي جدید احداث شدهآزمایشگاه

 حوزه  عنوان ردیف
  مشترك آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی و جداسازي  1

  
  هاي توسعه یافته (تجهیز/ آزمون)زمایشگاهآ

  حوزه  عنوان ردیف
 انتقال آزمایشگاه مه نمکی    1

  توزیع ي آزمایشگاه روشناییهاخیابانی به تست LEDافزودن تست تایپ چراغهاي   2
  انتقال توسعه آزمایشگاه فشار قوي ( تجهیز دوربین کرونا)    3

  توزیع  و اسیلوسکوپ دیجیتال)  Votano 100و  CMC 850آزمایشگاه رله و حفاظت ( تجهیز تست   4
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 معماري پژوهش صنعت برق کشور    
 --- مسئول وظایف

 ي ملیهااستراتژيي کالن و هاتصویب سیاست 
معاونت تحقیقات و 

توسعه منابع 
 انسانی وزارت نیرو

 دينهاي پیشهایی اسناد راهبردي و طرحنهاتایید  گذاريسیاست

 ي مرجع هاهي مالی از برپایی و تجهیز آزمایشگاهایی حمایتنهاتایید 

 ي مالی از پژوهشگران صنعت برقهایی حمایتنهاتایید 

ي مادر هاشرکت نظارت عالیه بر اجراي مدیریت پژوهش 
 تخصصی

 (کارفرما و راهبر)

 مدیریت پژوهش

 ي پژوهش و فناوري هاتصویب طرح 
 ي مرجعهاي مالی از برپایی و تجهیز آزمایشگاههاي حمایتهاتصویب طرح 
 ي مالی از پژوهشگران صنعت برق هاي حمایتها/طرحهاتصویب رویکرد 

 ي کالن پژوهش و فناوري هاي پژوهشی و طرحهاتدوین اولویت  

 پژوهشگاه نیرو

 (مجري)

 ي پژوهشیهاایجاد نظام مدیریت دانش و نشر دستاورد  
 حمایت از  تجاري سازي نتایج پژوهش و حقوق مالکیت فکري  
 ي مرجع صنعت برق و انرژيهاهو شبکه آزمایشگا هاراهبري تدوین استاندارد  
 ي فناوري در صنعت برقهاایجاد شبکه مراکز رشد و پارك  
ي هاو تشکل هاهحمایت از توسعه دانش کاربردي و تولید ایده، به ویژه در تعامل با دانشگا  
 دانشگاه و صنعتي مشترك هابا رویکرد انجام پروژه راهبري پژوهش  
 نوین صنعت برق و انرژي در سطح ملیي هاتوسعه فناوري  
 ایجاد نظام پایش تحوالت فناوري در سطح بین الملل  
 ي براي استقرار نظام صالحیت حرفه ايریزبرنامهانجام مطالعات و   
 ایجاد شبکه متخصصین در صنعت برق  
 حمایت از پژوهشگران صنعت برق براي توسعه فردي در سطح ملی  

، مراکز هادانشگاه اجراي پژوهش و ارائه نتایج مربوطه  
ي هاپژوهشی، شرکت

دانش بنیان و محققان 
 و . . .

 

 اجراي پژوهش
 گیرد :میي زیر را به عهده ها* پژوهشگاه نیرو اجراي پروژه  
ي هاي حداکثري از ظرفیتگیربهره) آینده پژوهی، آینده نگاري و سیاست پژوهی، با 1  
 را ندارد. هایی که بخش خصوصی تمایل و یا امکانات انجام آنها) اجراي پروژه2 
 پژوهش کاربرديي هادرصد بودجه در انجام پروژه 30) استفاده حداکثر 3 
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 روین پژوهشگاهي هاياستراتژ و هاتیمامور

   

   

ماموریت ها

استراتژي ها

مدل اجراي  
استراتژي

توسعه پژوهش و نوآوري در راستاي ارتقاء فناوري
پشتیبانی علمی از سیاست گذاري و تصمیم گیري

ارتقاء ظرفیت هاي حوزه هاي آزمون، بازرسی و استاندارد

مدیریت و جریان سازي پژوهش و نوآوري

بکارگیري حداکثري از ظرفیت هاي کشور 

زیست بوم پژوهش و نوآوري صنعت برق
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  ساختار تشکیالت پژوهشگاه نیرو  
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 عاونت پژوهشیم1-2- 

 معاونت پژوهشی نام واحد

 ماموریت اصلی
هاي آینده نگر و نوآور با رویکرد سازي، راهبري و پشتیبانی پژوهشگذاري، جریانسیاست

 گريگري و تنظیمها و نخبگان، تسهیلحداکثري دانشگاهبکارگیري ظرفیت 

 هاي کلیدينقش

 و نوآور نگریندهآ يهاو نظارت بر پژوهش يراهبر •

  یدهآزمون ا يهاپروژه يدر صنعت برق و راهبر هایدها سازيجریان •

  یدانشگاه یقاتبه تحق یاعتبارات پژوهش ياعطا يبرا سازيجریان •

 هايامهنیان(پا یلیتکم یالتمرتبط با تحص یقاتاز تحق یبانیپشت سازيجریان •
 )یتخصص يدکتر يهاارشد و رساله یکارشناس

 ی/ پژوهشیصنعت يپژوهشگران پسادکتر یرشدر پذ یتو هدا راهبري •

 یپژوهش يهاشبکه متخصصان گروه راهبري •

 یپژوهش يهادانش گروه یریتسامانه مد راهبري •
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تحول امور  و ییربلندمدت در جهت تغ یزيربرنامه ینچنو هم یپژوهش هايیتفعال یتگسترش و تقو ی،دهمنظور سامانبه
طح س یندوم یگر،د يهابه همراه معاونت یشده است. معاونت پژوهش یجادا یمعاونت پژوهش یرو،پژوهشگاه ن یپژوهش
 يهاشو پژوه یقاتتحق یدهسازمان يبرا و پژوهش است، یقامر تحق یمعاونت که متول یندر پژوهشگاه است. ا یسازمان

 یئته ياز اعضا یشده است. معاون پژوهش یلتشک يدر توسعه فنّاور یازمورد ن يهاو پاسخ به بسته يو کاربرد یعلم
 ریبه شرح ز یشانا یفکشور است که وظا یها و مؤسسات آموزش عالاز دانشگاه یکی یاوقت پژوهشگاه و  تمام یعلم

 است:

 صنعت برق کشور؛ یپژوهش يهاها و سرفصلبرنامه ها،یاستس یشنهادپ 

 صنعت برق کشور بر  یازمورد ن یپژوهش يهاها و طرحبرنامه یشنهادو پ ینتدو یندو نظارت بر فرآ راهبري
 یرو؛وزارت ن يکشور و اسناد راهبرد یتوسعه، نـقشه جامع علم يهاانداز، برنامهسند چشم يمبنا

 صنعت برق کشور بر  یازمورد ن یپژوهش يهاها و طرحبرنامه یشنهادو پ ینتدو یندآو نظارت بر فر راهبري
 یرو؛وزارت ن يکشور و اسناد راهبرد یتوسعه، نـقشه جامع علم يهاانداز، برنامهسند چشم يمبنا

 و بلندمدت و  مدتیانمدت، مپژوهشگاه در افق کوتاه یحوزه معاونت پژوهش يبرنامه راهبرد ینو تدو تهیه
 تالش در جهت تحقق مفاد برنامه مذکور؛

 در صنعت برق و يعلم و فنّاور نگاريیندهو آ پژوهییاستدر حوزه س یروپژوهشگاه ن هايیاستس تبیین 
 مربوط به آن؛ یندهايشدن فرآ یینظارت بر اجرا

 ا ب یزبا صنعت برق کشور و ن یعلم هاييمنظور ارتقاء و توسعه همکاربه گذاريیاستو س ریزيبرنامه
 المللی؛ینو ب یمل یپژوهش - یمراکز علم یرها و سادانشگاه

 ي؛و فنّاور یقاتو وزارت علوم، تحق یرومرتبط در وزارت ن يمستمر با واحدها یو هماهنگ ارتباط 

 دها و تعداو جذب اس ییصنعت برق کشور و نظام شناسا ینو شبکه متخصص یو استقرار پورتال پژوهش طراحی
 ها؛يتوانمند

 یزيرو برنامه یگردش کار امور پژوهش یعمنظور تسرپژوهشگاه به یپژوهش يهاو نظارت مستمر گروه راهبري 
 ؛هاآن ییمنظور ارتقاء کارابه

 پژوهشگاه،  یاتو نشر یاطالعات يهاها، بانککتابخانه ی،امور پژوهش یهکل يو نظارت بر حسن اجرا اداره
 مربوط؛ هاينامهیینمقررات و آ مطابق با مصوبات،

 ر د یبخش گذاريیاستبه امور س یدگیمنظور رسبه یپژوهش يمنظم جلسات شورا يو برگزار تشکیل
 مربوط. یفوظا یشبردو پ یزيرپژوهشگاه و برنامه
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  ساختار معاونت پژوهشی
 
 

  :است یلپژوهشگاه شامل دفتر و ادارات ذ یمعاونت پژوهش
 یدفتر امور پژوهش  
 المللیناداره امور ب  
 یپژوهش یزيراداره برنامه  
 یاداره خدمات پژوهش  
 نگاريیندهآ یشاداره نشرعلم و پا 
 

  یپژوهش يشورا

ش  شوراي  س    یناول یپژوه ست سطح  ش  گذاريیا شگاه ن  یبخ ش    یرودر پژوه ست که در حوزه معاونت پژوه شک  یا  لیت
ــودیم ــ شـ ــبت به سـ ــتو نسـ و  ییدر امور اجرا یهماهنگ یجادمنظور ادر حوزه پژوهش و به یزيرو برنامه گذاريیاسـ

  .نمایدیم ماقدا یسهرئ یئتمؤسسه و ه يدر بخش مربوط و ارائه به شورا یزيربرنامه

  انتشارات شوراي

دانش و سـهولت و   يصـنعت برق، توسـعه مرزها   يو فنّاور یپژوهشـ  ی،علم یبه اهداف عال یلجهت ن یرون پژوهشـگاه 
ست    شر و حما  ی،به آثار علم یابیسرعت د شک نمایدیم هااز آن یتاقدام به ن شگاه ن    یالت. ت شارات پژوه امل دو ش  یروانت

شارات  يشورا «بخش  شر علم و پا «و » انت شورا    »يرنگایندهآ یشاداره ن ست.  شارات به  يا جع مر ترینیعنوان عالانت
 لیتشــک يمرتبط با صــنعت برق و انرژ یدر حوزه چاپ و نشــر آثار علم یتمنظور حمادر مورد آثار، به گیريیمتصــم

  .شودیم

 هاي مرجعامور آزمایشگاه

 هاي پژوهشگاه شاملاي آزمایشگاههاي مورد نیاز و نظارت و ارزیابی دورهراهبري استقرار سامانه: 
 هاي مرجع پژوهشگاهاهدر آزمایشگ ISO/IEC 17025 مدیریت و راهبري فرآیند اخذ و استمرار استاندارد -
 هاي مرجع پژوهشگاهدر آزمایشگاه ISO/IEC 17025 استقرار سیستم استاندارد -
 هاي پژوهشی و مرجع پژوهشگاه و نظارت بر این سامانهاستقرار سامانه خدمات آزمایشگاه -
 هاي پژوهشی و مرجع پژوهشگاهنظارت بر ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی در آزمایشگاه -
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 هاي تحلیلی در خصوص کفایت وهاي پژوهشی و مرجع و تهیه گزارشامه تفصیلی ساالنه آزمایشگاهتجمیع برن 
 هاها و ارزیابی عملکرد اجراي برنامهنگر بودن این برنامهآینده

 تر با سایر مراکز و نهادهاي مرتبط جهت هاي پژوهشی و مرجع پژوهشگاه براي ارتباط منسجمکارگزاري آزمایشگاه
هاي ملی صنعت برق و انرژي هاي پژوهشگاه به آزمایشگاهدمات آزمایشگاهی با رویکرد ارتقاء آزمایشگاهارائه خ

 جهت استفاده حداکثري در سطح کشور

 گذاري خدمات آزمایشگاهی پژوهشگاه با رویکرد حمایت از تحقیق و توسعهدهی به نظام تعرفهجهت 
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  معاونت فناوري2-2-
 فناوريمعاونت  نام واحد

 مأموریت اصلی

ي مورد هاسازي فناوريسازي، راهبري و پشتیبانی اکتساب، توسعه و تجاريگذاري، جریانسیاست
و مراکز  هاکارگیري ظرفیت حداکثري بخش خصوصی، دانشگاهنیاز صنعت برق با رویکرد به

 گري گري و تنظیمپژوهشی، تسهیل

 ي کلیديهانقش

 حذف مراکز توسعه فناوري مورد نیازبرپایی، تلفیق و یا  •
 ي اسناد راهبردي مصوبهاو پروژه هاراهبري و نظارت بر مدیریت اجراي طرح •
صنعت برق با      راهبري و نظارت بر مدیریت تجاري • صوالت و تجهیزات مورد نیاز  سازي مح

 تأکید بر حفظ مالکیت مادي و معنوي
 ي مورد نیاز صنعت برق هااوريتسهیل جذب و پیگیري منابع مالی براي توسعه فن •
 راهبري مرکز رشد فناوري صنعت برق •
 و متخصصین فناور هادنها، هاراهبري شبکه شرکت •
 هاراهبري سامانه مدیریت دانش مراکز و آزمایشگاه •

  
 فناوري وي هاعاونت فناوري در ارکان سازمانی پژوهشگاه نیرو به منظور ایجاد تحول اساسی در راهبرد    م ،1393در سال  

  .سیس گردیدأي پیشرفته در صنعت برق تهاپژوهش و کمک به صنعت برق کشور براي دستیابی به فناوري
سته و نیل          صنایع واب صنعت برق و  ستقرار نظام نوآوري، فناوري در  سازماندهی و ا ساماندهی،  معاونت فناوري به منظور 

ساختار فناور محور از طریق پژوهش و در تعامل با وا  ستگذاري،      هاحدبه  سیا صنعت برق، نقش  ي عملیاتی و اجرایی در 
صویب طرح  هاتعیین اهداف، راهبرد ساختن اهداف و نیز اجرایی نمودن       هاو ت صنعت برق، محقق  ضوعی  ي کالن و مو

دینهنهابا سازي و اکتساب فناوري را بر عهده دارد. این نقش   یت مدیریت تجارينهاو در  هاو کنترل آن هاپروژه ،هاطرح
شوراي فناوري و شورا    ي فناوري و اثربخش نمودن  هاي تخصصی مراکز جهت انجام بهینه فعالیت  هاسازي و هماهنگی 

  .گرددو ارتباط با ذینفعان و بازیگران صنعت برق محقق می هاآن
  وظایف معاونت فناوري به شرح زیر است:

 ؛ي کالن توسعه فناوري صنعت برق کشورهاو سیاستي توسعه کشور هاافزایی بین برنامههماهنگی و هم   
 ریزي، هماهنگی بین بخشی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنعت برق؛برنامه  
  ــعه فناوري ــازي، هدایت و توس ــنعت برق و کمک به  هاهدفمندس ــا محور و مأموریت گرا در ص ي کاربردي، تقاض

   ؛هاسازي نتایج آنتجاري
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  سعه فناوري شرکت     ، تقویت فرایند تجاريتو سات و  س شرکت ي دانشهاسازي و حمایت از مؤ ي طراحی  هابنیان و 
   ؛مهندسی در صنعت برق

      ي  هارکتدر ش » مدیریت فناوري«حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در صنعت برق کشور و ارتقاي توان
  دانش بنیان؛

 ي عمومی و تخصصی در صنعت برق؛هابازاراماندهی فنتوسعه مراکز اطالع رسانی فناوري و ایجاد و س  
 ي علمی، فناوري و نوآوري در صنعت برق؛هاحمایت از ایجاد و تقویت زیرساخت  
   ي کشور جهت   هابنیان در صنعت برق و هدایت سرمایه  ارتقاي کارآفرینی فناورانه و بهبود فضاي کسب و کار دانش

   ؛بنیانو خدمات دانش هاتولید کاال
 ؛بنیان در صنعت برقپذیر و تأمین مالی الزم در اقتصاد دانش گذاري خطري سرمایههاوسعه سازوکارت   
 ؛کمک به ارتقاء نظام مالکیت فکري و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوري و نوآوري در صنعت برق   
   بنیان و خدمات دانش هاصادرات کاال ي خصوصی در زمینه تولید و توسعه    هاحمایت از ایجاد و توانمندسازي تشکل

   ؛در صنعت برق
 ؛ي برتر در صنعت برقهاحمایت از نفوذ فناوري   
 ــادرات کاال ــازي و تضـــمین بازار برق براي تولیدات داخلی و بازاریابی و صـ و خدمات   هاتحریک تقاضـــا، بازارسـ

  بنیان؛دانش
     صنعت برق و ارتباطات بین سی علم و فناوري در  سعه دیپلما سرمایه  تو سعه  ي  هاگذاري خارجی در طرحالمللی و تو

المللی علم و فناوري ي بینهاي انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور و توسعه شبکه    هادانش بنیان، هدایت سرمایه 
   ؛ي ذیربطهان اسالم با هماهنگی و همکاري دستگاهجهابه ویژه در 

 منظور توسعه فناوري المللی بهي بینهارصد فرصت  
  در صنعت برق کشور با همکاري و هماهنگی دستگاه هاي شناسایی، جذب و انتقال و انتشار فناوري هاتوسعه فرایند

  ي ذیربط؛ها
 ؛هدایت و راهبري صنعت برق و صنایع وابسته در حوزه توسعه فناوري   
 ؛هاسازي نتایج آنفناوري و تجاري ي کالن پژوهشی وهانظارت بر فرایند تحقق طرح   
 ؛ي انتقال فناوريهاي عملیاتی و بودجههانظارت بر نحوه تخصیص منابع مالی فناوري حاصل از درآمد   
  صنعت برق جهت تأمین مالی طرح سازي جهت پیاده    هارایزنی و مذاکره با ذي نفعان کلیدي  ستر سازي موفق   و ب

  (ایجاد ضمانت اجرایی)؛ هاطرح
   ي الزم براي انجام خدمات مهندسی و آزمایشگاهی و تأیید محصول مطابق    هاتجهیز پژوهشگاه و ایجاد زیرساخت

   ؛المللیي ملی و بینهابا استاندارد
                ،نانس فای ــنعت برق (اعم از  یاز در صـ ناوري مورد ن قال ف جاد دانش و انت با ای نابع مرتبط  ــیص م تأمین و تخصـ

  .پذیر)ي مخاطرههاگذاريابل و ایجاد و توسعه سرمایهگذاري مشترك، بیع متقسرمایه
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 ساختار معاونت فناوري
 

سازي و اکتساب فناوري قرار دارند و این معاونت    در حوزه معاونت فناوري، شوراي فناوري، دفتر امورفناوري، دفتر تجاري 
ست  وظیفه سیا سعه فناوري و نظارت بر اجراي  ي  سناد و طرح گذاري و راهبري براي مراکز تو سعه فناوري را نیز  هاا ي تو

  بر عهده دارند.
سناد راهبري طرح یا طرح    رؤساي وظیفه اصلی   سناد توسعه فناوري، بازنگري در ا ي ها، تعریف پروژههامراکز و مجریان ا

شی، توزیع پروژه هاطرح شده  تا تحقق اهداف از پ هابین اجراکنندگان و نظارت بر اجراي آن هاي کالن پژوه یش تعیین 
  باشد. براي اسناد توسعه فناوري مربوطه می

ــاي کمیته راهبري مربوطه انتخاب و معرفی می ــند یا مدیر طرح، اعض ــونبه موازات گزینش رئیس مرکز، مجري س د.  ش
شورا       ست از نمایندگانی از  شکل ا سند مت صین و         هاکمیته راهبري  ص سند و نمایندگانی از متخ صی مرتبط با  ص ي تخ

ضاي  شگاه  اع سند        هاهیئت علمی دان سند را برعهده دارند. کمیته راهبري  صی بر اجراي  ص که وظیفه نظارت فنی و تخ
شکیل می  صصی از خارج ار     شود و می براي هر طرح بطور خاص ت شاور یا ناظر تخ تواند براي ایفاي نقش نظارتی خود م

  پژوهشگاه را به خدمت بگیرد.
ساب فناور   دفتر تجاري ساب و تجاري   سازي و اکت سعه، اکت خش سازي در ب سازي فناوري جهت ظرفیت ي نیز وظیفه تو

صوالت نوآورانه در مقیاس تجاري را برعهده دارد.            سازي براي تولید مح ستر سعه فناوري و ب ستمرار تو صی براي ا صو خ
  آید.پرداختن به موضوع حقوق مالکیت فکري و معنوي نیز از وظایف دیگر این دفتر به شمار می
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  ي تخصصی)ها(معاونت هاپژوهشکده3-2-
  

 پژوهشگاه نیرو عبارتند از: ي تخصصیهاي حوزههایا معاونت هاپژوهشکده

 پژوهشکده تولید  
 پژوهشکده انتقال  
 پژوهشکده توزیع 

 پژوهشکده انرژي و محیط زیست  
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 نام واحد
  پژوهشکده 

 (معاونت تخصصی)

ماموریت 
 اصلی

حوزه  ي پژوهشی و اکتساب فناوريهامادر تخصصی در تهیه برنامهي هاهمکاري با شرکت
 تخصصی، راهبري و نظارت بر پژوهش

ي هانقش
 کلیدي

گذاري و تهیه برنامهي مادر تخصصی در راستاي سیاستهاتعامل و همکاري با شرکت •
 ي و تامین منابعاهي دورهاي پژوهشی حوزه تخصصی مربوطه، ارائه گزارشها

ي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشی و فناوري  حوزه هاشناسایی نیاز •
 سازمانیتخصصی با بکارگیري ظرفیت حداکثري درون و برون

ي راهبري حوزه هادار در قالب شوراي اولویتهاو پروژه هابررسی و تصویب طرح •
 سپاري حداکثريتخصصی با رویکرد برون

 ي مصوبهاو پروژه هاعیت اجرا و پیشرفت طرحنظارت و پایش مستمر  وض •

 ي حاکمیتی با استفاده از ظرفیت داخلی پژوهشگاههاو پروژه هااجراي طرح •

 ي عاجل با رویکرد برون سپاريهاو پروژه هااجراي طرح  •

 متخصصین حوزه تخصصی  برپایی شبکه •

 راهبري و مدیریت دانش حوزه تخصصی •
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  (معاونت تخصصی تولید) پژوهشکده تولید
ي، الکتریک برداربهرهگروه پژوهشی مکانیک،  4همزمان با تاسیس پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو با  1376در سال 

ي تحقیقاتی مربوط به شیمی و مواد منحصر به پژوهشکده هاو شیمی و مواد آغاز به فعالیت نمود. با توجه به اینکه پروژه
یی در حوزه شیمی و مواد بودند لذا مدیریت پژوهشگاه در هانیز در حال انجام پروژه هانبود و دیگر پژوهشکدهتولید نیرو 

تصمیم گرفت گروه شیمی و مواد از پژوهشکده تولید نیرو منفک و بصورت یک مرکز مستقل تحت عنوان  1380سال 
زمان با تغییر ساختار پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید هم 1394مرکز شیمی و مواد به فعالیت خود ادامه دهد. در سال 

ي هاحوري پژوهشی پژوهشگاه و مهانیرو، بعنوان معاونت تخصصی تولید در ساختار جدید معرفی گردید. با بازبینی گروه
ي هانام به گروه ییري پژوهشی مرتبط با پژوهشکده تولید نیرو نیز مورد بازبینی قرار گرفتند و با تغها، گروههاتحقیقاتی آن

به  ي تحقیقاتی مصوبهاو با محور "پایش و کنترل نیروگاه"و  "تجهیزات دوار مکانیکی" ، "سیکل و مبدل حرارتی"
  .فعالیت خود ادامه دادند

پژوهشکده تولید نیرو در جایگاه معاونت تخصصی این حوزه در پژوهشگاه نیرو به عنوان کارگزار مدیریت اجراي پژوهش 
 .نمایدوسعه فناوري در حوزه تخصصی تولید برق و انرژي فعالیت میو ت

 :باشددهد مشتمل بر موارد ذیل مییی که این پژوهشکده انجام میهامجموعه فعالیت

 ي اصلی هاو شاخص ها، محورهاتدوین اسناد راهبردي حوزه تخصصی تولید برق و انرژي بر پایه بخش مدیریت
ي هانگر، توسعه فناوري و پروژهي آیندههاافزایش راندمان، کاهش تلفات و ...) شامل برنامهموفقیت حوزه (مانند 

 حاکمیتی و با ریسک باال

   ارائه اسناد راهبردي حوزه تخصصی تولید برق و انرژي در کمیته راهبري پژوهش و فناوري شرکت مادر
 ي الزمهایهاییدتخصصی و شوراي آموزش، پژوهش و فناوري وزارت نیرو و اخذ ت

  اي سند راهبردي حوزه تخصصی تولید برق و انرژيآوري دورهبه روز 

  ي مصوب در راستاي اجراي اسناد راهبردي حوزه تخصصی تولید هاي کالن و پروژههاپایش مستمر اجراي طرح
 ي موفقیت مربوطههابرق و انرژي و سنجه

  ي تابعه و وابستههااضا محور شرکتي تقهابندي و کنترل پروژهبررسی، اولویت 

  ي عاجل، حاکمیتی و با ریسک باالي حوزه تخصصی تولید برق و انرژي و اخذ تاییدیههاد پروژهنهاارائه پیش 

  ي عاجل، حاکمیتی و با ریسک باالي حوزه تخصصی تولید برق و انرژي مصوبهامدیریت اجراي پروژه 

   و انرژيمدیریت دانش حوزه تخصصی تولید برق 
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  ي تخصصی حوزه تخصصی پژوهشکده تولید هاي علمی پژوهشکده تولید نیرو در قالب برون دادهانشر یافته
 نیرو

  حوزه تخصصی تولید برق و انرژي برپایی و مدیریت شبکه متخصصین 

  
  از:اندچشم

ي تحقیقاتی شرکتهاکارگزار تامین نیازنماید بعنوان ي بعمل آمده پژوهشکده تولید نیرو تالش میهاریزيبر طبق برنامه
گاه ي موجود در پژوهشافزارنرمي مدیریت تولید برق عمل نماید. بعبارت دیگر با استفاده از امکانات سخت افزاري و ها

ي تحقیقاتی مطرح شده توسط بخش تولید صنعت هانیرو و مراکز علمی و پژوهشی دیگر، براي مسائل، مشکالت و طرح
و راهکار مناسب ارائه نماید. لذا پژوهشکده تولید نیرو در آینده نزدیک بعنوان نماینده بخش تولید صنعت برق برق پاسخ 

تواند موجب استحکام پیوند صنعت برق و مراکز علمی و می هاي تحقیقاتی آنهادر پژوهشگاه نیرو جهت پیگیري نیاز
  .رددپژوهشی و استفاده حداکثري از نتایج تحقیقات در صنعت گ

  
  یرو:ن یدوهشکده تولژپ يمحورها یرمحورها و ز

  هاسازي قطعات و تجهیزات نیروگاهطراحی، توسعه و بهینه  -1
  هاهاي گازي و اجزاي آنتوربین -1-1
  هاکمپرسورها و اجزاي آن -1-2
  هاهاي بخار و اجزاي آنتوربین -1-3
  هاها و اجزاي آنها و فنپمپ -1-4
  هابویلرها و اجزاي آن -1-5
  هاو اجزاي آنبویلرهاي بازیاب  -1-6
  هاهاي هوا و اجزاي آنکنپیشگرم -1-7
  هازداها و اجزاي آندوده -1-8
  هاژنراتورها و اجزاي آن -1-9
  هاها و اجزاي آندودکش -1-10
  هاهاي حرارتی و اجزاي آنکندانسورها و مبدل -1-11
  هارسانی و اجزاي آنهاي احتراق و سوختسیستم -1-12
  هاکن و اجزاي آنهاي خنکبرج -1-13
  هاهیزات الکتریکی و اجزاي آنهاي و تجماشین -1-14
  هاهاي نیروگاهی و اجزاي آنسازه -1-15



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
46 

 

 

  هاهاي الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق و اجزاي آنسیستم -1-16
  هاهاي تصفیه آب و اجزاي آنسیستم -1-17
  هاهاي دود و اجزاي آنهاي حذف آالیندهسیستم -1-18
  هاهاي مدیریت پسماندهاي نیروگاهی و اجزاي آنسیستم -1-19
  هاي تأمین آب نیروگاهی و اجزاي آنهاسیستم -1-20

  
  هاها و تجهیزات آنبرداري، تعمیر و نگهداري نیروگاههاي بهرهتوسعه فناوري  -2

  هاهاي گازي و اجزاي آنتوربین -2-1
  هاکمپرسورها و اجزاي آن -2-2
  هاهاي بخار و اجزاي آنتوربین -2-3
  هاها و اجزاي آنها و فنپمپ -2-4
  هابویلرها و اجزاي آن -2-5
  هابویلرهاي بازیاب و اجزاي آن -2-6
  هاهاي هوا و اجزاي آنکنپیشگرم -2-7
  هادوده زداها و اجزاي آن -2-8
  هاژنراتورها و اجزاي آن -2-9
  هاها و اجزاي آندودکش -2-10
  هاها حرارتی و اجزاي آنکندانسورها و مبدل -2-11
  هارسانی و اجزاي آنهاي احتراق و سوختسیستم -2-12
  هاکن و اجزاي آنهاي خنکبرج -2-13
  هاهاي و تجهیزات الکتریکی و اجزاي آنماشین -2-14
  هاهاي نیروگاهی و اجزاي آنسازه -2-15
  هاهاي الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق و اجزاي آنسیستم -2-16
  هاهاي تصفیه آب و اجزاي آنسیستم -2-17
  هاهاي دود و اجزاي آنهاي حذف آالیندهسیستم -2-18
  هاي آنهاي نیروگاهی و اجزاهاي مدیریت پسماندسیستم -2-19
  هاهاي تأمین آب نیروگاهی و اجزاي آنسیستم -2-20

   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
47 

 

 

  هاهاهاي پایش، مانیتورینگ، تخمین عمر، بازسازي و افزایش عمر نیروگاهی و تجهیزات آنتوسعه فناوري  -3
  هاکمپرسورها و اجزاي آن -3-1
  هاهاي بخار و و اجزاي آنتوربین -3-2
  هابویلرها و اجزاي آن -3-3
  هاآنبویلرهاي بازیاب و اجزاي  -3-4
  هاژنراتورها و اجزاي آن -3-5
  هاها حرارتی و اجزاي آنکندانسورها و مبدل -3-6
  هارسانی و اجزاي آنهاي احتراق و سوختسیستم -3-7
  هاکن و اجزاي آنهاي خنکبرج -3-8
  هاهاي و تجهیزات الکتریکی و اجزاي آنماشین -3-9
  هاهاي نیروگاهی و اجزاي آنسازه -3-10
  هادقیق و اجزاي آنهاي الکترونیک، کنترل و ابزار سیستم -3-11

  
  هاهاي ساخت و تولید مواد، قطعات و تجهیزات نیروگاهی و ارزیابی کیفیت آنتوسعه فناوري  -4

  هاهاي گازي و اجزاي آنتوربین -4-1
  هاکمپرسورها و اجزاي آن -4-2
  هاهاي بخار و و اجزاي آنتوربین -4-3
  هاها و اجزاي آنها و فنپمپ -4-4
  هابویلر و اجزاي آن -4-5
  هااجزاي آن بویلرهاي بازیاب و -4-6
  هاهاي هوا و اجزاي آنکنپیشگرم -4-7
  هادوده زداها و اجزاي آن -4-8
  هاژنراتورها و اجزاي آن -4-9
  هاها و اجزاي آندودکش -4-10
  هاها حرارتی و اجزاي آنکندانسورها و مبدل -4-11
  هارسانی و اجزاي آنهاي احتراق و سوختسیستم -4-12
  هاکن و اجزاي آنهاي خنکبرج -4-13
  هاالکتریکی و اجزاي آنهاي و تجهیزات ماشین -4-14
  هاهاي نیروگاهی و اجزاي آنسازه -4-15
  هاهاي الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق و اجزاي آنسیستم -4-16
  هاهاي تصفیه آب و اجزاي آنسیستم -4-17
  هاهاي دود و اجزاي آنهاي حذف آالیندهسیستم -4-18



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
48 

 

 

  هاهاي نیروگاهی و اجزاي آنهاي مدیریت پسماندسیستم -4-19
 هانیروگاهی و اجزاي آنهاي تأمین آب سیستم -4-20
 هاسوپرآلیاژهاي مورد استفاده در نیروگاه -4-21
 هانانو مواد و مواد پیشرفته مورد استفاده در نیروگاه -4-22
 هاآلیاژهاي خاص مورد استفاده در نیروگاه -4-23
 هاکارهاي خاص مورد استفاده در نیروگاهروان -4-24
 هاهاي خاص مورد استفاده در نیروگاهرنگ و پوشش -4-25
 های سوخت مورد استفاده در نیروگاهمواد افزودن -4-26
 هاها و مواد افزودنی به آب برج و سیکل آب و بخار در نیروگاهبازدارنده -4-27

  
  سازي انرژيریزي و مدلهاي برنامهروش توسعه  -5

  سازي عرضه و تقاضامدل -5-1
  ریزي تبادالت و بازارهاي انرژيبرنامه -5-2
  هاي انرژيتحلیل داده -5-3
  گذاريسیاستریزي جامع و برنامه -5-4
 ریزي توسعه تولیدهاي برنامهروش -5-5

  
  هاي پاالیش و کنترل نیروگاهتوسعه فناوري  -6

  سازي فرآیندهاي نیروگاهیشناسایی و مدل -6-1
  روش کنترل فرآیند -6-2
  پایش عملکرد و وضعیت -6-3
  کنترل نیروگاه حرارتی -6-4
 سازي نیروگاهیشبیه -6-5

  
  هاي نوین تولید برقتوسعه فناوري  -7

  ريهاي بخاطراحی نوین سیکل -7-1
  هاي گازيطراحی نوین سیکل -7-2
  سایر -7-3
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  HSEوري و توسعه مدیریت دانش، منابع انسانی، افزایش بهره  -8
  هاي منابع انسانی توسعه زیر سیستم  -8-1
8-2- HSE   
  وري و ارزیابی عملکرد سازمانیمدیریت کیفیت و بهره -8-3
 تحقیقات مربوط به علوم اجتماعی -8-4

  
  سایر   -9

  موتورهاي رفت و برگشتی (دیزل) -9-1
  هاي تجدیدپذیر و ممیزي انرژي در نیروگاهکاربرد انرژي  -9-2
 )ITتکنولوژي اطالعات در نیروگاه ( -9-3
  سایر -9-4

  

  
 
  

    



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
50 

 

 

  (معاونت تخصصی انتقال) پژوهشکده انتقال
ي انتقال و توزیع از هابرداري و اجراي شبکهي طراحی، بهرههانگرشی نوین به روش پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو با

  .تاسیس گردید "سازه"و  "خط و پست"، "فشارقوي"سه گروه پژوهشی  با 1376سال 
باشد. ور میي مرتبط با صنعت برق و انرژي کشهاپژوهشکده انتقال نیرو یکی از مراکز تحقیقاتی و پیشرو در زمینه فعالیت

وهشکده حرکت که در راستاي اهداف تدوین شده براي این پژ استه شامل چندین گروه و آزمایشگاه این پژوهشکد
ساله،  10کند این است که در افق ین اهدافی که پژوهشکده انتقال نیرو آن را دنبال میترمهم. از جمله کنندمی

ي صنعت انتقال برق، قطب علمی دانش صنعت انتقال در هانی و پیشرو در نوآوريجهابنیان، با اعتبار اي دانشپژوهشکده
ي هاساز طرحي توسعه برق کشور درحوزه تجهیزات، مدیریت تحقیقات و هدایتهامنطقه غرب آسیا، مرجع تدوین سیاست

ي زمانی هاي تحقیقاتی و پژوهشی صنعت برق و انرژي در افقهاصنعت انتقال کشور شود. همچنین شناسایی اولویت
  .باشندمدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه کاري پژوهشکده انتقال نیرو میکوتاه

 
 :عبارتند از اندبندي شدهي مختلف در پژوهشکده انتقال نیرو دستههاپروژه هاتحقیقاتی که در قالب آن يهاحوزه

  ترانسفورماتور 

  ي انتقالهافشارقوي، تجهیزات و پست 

  خطوط انتقال هوایی و زمینی 

  برداري، کنترل و مخابراتبهره 

  حفاظت، اتوماسیون و فناوري اطالعات 

  الکترونیک قدرت 

  ریزي، اقتصاد و مدیریتبرنامه 

  ي انتقالهاسازه 
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شود به شرح زیر تعریف می هاي تحقیقاتی مهمی که خط مشی این پژوهشکده در قالب آنهاهمچنین برخی از زمینه
  :باشدمی

  ي انتقالهاي خاص شبکههاطراحی، ساخت و انتقال دانش فنی تجهیزات و سیستم 

   دانش فنی تجهیزات آزمایشگاهی فشار قويطراحی، ساخت و انتقال 

  ي انتقال و فوق توزیع از جمله کاهش ابعاد، ارزیابی و تخمین عمر هاي پستهاتحقیق در کلیه زمینه
 ي قدرتهابرداري و تعمیر و نگهداري تجهیزات و نیز اتوماسیون پست و همچنین ترانستجهیزات، بهره

   ي انتقال و فوق توزیعهابرداري و توسعه شبکهي در زمینه طراحی، بهرهي کاربردهاافزارنرمتحقیق و ایجاد 

  ي الکترومغناطیسهاتحقیق و مطالعه مواد عایقی، میدان 

  سازي ري، موقت و خودایستا و بهینههاي مهاي نوع جدید در ایران از جمله دکلهاطراحی و ساخت دکل
 ي موجودهادکل

   ي و خطوط انتقال نیرو در برابر زلزلههاپستمقاوم سازي تأسیسات و تجهیزات 

  ي خطوط انتقال نیرو از جمله کاهش حریم، ایزوالسیون، ارزیابی و تخمین عمر هاتحقیق در کلیه زمینه
 )ديهاتجیهزات (مقره، دکل، یراق آالت، فونداسیون و

  هاي مختلف حفاظت شبکه و پستهاتحقیق در زمینه 

  تلف بازار برقي مخهاتحقیق در زمینه 

  ي مختلف ادوات قابل انعطاف در انتقالهاتحقیق در زمینه 

 
  از:اندچشم

ي صنعت انتقال هانی و پیشرو در نوآوريجهابا اعتبار  ، ي دانش بنیانهاپژوهشکد ، ساله 10پژوهشکده انتقال در افق 
، ي توسعه برق کشور در حوزه تجهیزاتهاسیاستبرق، قطب علمی دانش صنعت انتقال در منطقه غرب آسیا، مرجع تدوین 

  .ي صنعت انتقال کشور خواهد بودهاو مدیریت تحقیقات و هدایت ساز طرح
  

    



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
52 

 

 

  (معاونت تخصصی توزیع) پژوهشکده توزیع
و پژوهشگاه نیر نویندر پژوهشگاه نیرو تاسیس گردید. این پژوهشکده در ساختار  1394پژوهشکده توزیع برق در سال 

الکترونیک "، "مطالعات سیستم"در قالب سه گروه  1376. پژوهشکده برق از سال گردیدپژوهشکده برق  گزینجای
  .تاسیس گردید "هاي الکتریکیماشین"و  "صنعتی

ي برق وري صنعت توزیع نیرونظربه اینکه فلسفه وجودي پژوهشکده توزیع برق، ارتقاء توانمندي علمی و افزایش بهره
باشد، هاي مرتبط و تامین دانش مورد نیاز حال و آینده این صنعت میوسعه توان تحقیقاتی کشور در زمینهکشور از طریق ت

، بلکه هاي نو و دانش بنیان میداندلذا نه تنها خود را متعهد به حل مشکالت فعلی صنعت توزیع برق با بکارگیري راهکار
 نعتیصهاي فنی و ها و نوآورينعت از طریق دستیابی به فناوريریزي و تالش براي بهبود علمکرد آتی در این صبرنامه

 .را جزو اهداف خود قرار داده است

بیین شده تلذا به منظور برآوردن اهداف فوق و پاسخگویی به نیاز ذینفعان، موارد زیر بعنوان ماموریت پژوهشکده توزیع 
 است:

 توزیع سازماندهی جریان یکپارچه ایده تا محصول در حوزه صنعت 
 ي حوزه توزیع نیروهابرقراري ارتباط منسجم پژوهشگاه با شرکت توانیر و شرکت 
 هاي نوآورانه در صنعت توزیع برقگیري ایدهمدیریت شکل 
 هاي پژوهشی مرتبط با صنعت توزیع برقهاي توسعه فناوري و گروههاي طرحنظارت موضوعی بر فعالیت 
 یف ابالغی وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی توانیر و پژوهشگاه نیرو در ها و تکالریزي و اجراي سیاستبرنامه

 هاي دانش محور صنعت توزیع برقحوزه فعالیت
 هاي دانش محور صنعت توزیع نیروي هاي الزم، ارائه پیشنهادات و همکاري در توسعه فعالیتانجام بررسی

 دار محركهاي پرچمدهی پروژهبرق کشور به ویژه از طریق شکل
 هاي دانش محور صنعت توزیع نیروي برق کشورتوسعه مشارکت نهادهاي غیردولتی در اجراي فعالیت 
 اي در صنعت توزیع نیروي برق مدیریت تحقیقات کاربردي و توسعه 
 هاي علمی و تخصصی از صنعت توزیع نیروي برق حمایت 
 اتی و هاي تحقیقالزم براي انجام فعالیتهاي و منابع پیگیري الزم براي توسعه توانمندي و توسعه زیرساخت

 برق  دانش محور در صنعت توزیع نیروي
  

  از:اندچشم
 هاي صنعتبنیان، با اعتبار جهانی و پیشرو در نوآورياي دانشهساله، پژوهشکد 10پژوهشکده توزیع نیروي برق در افق 

حور و مموضوعات تحقیقاتی و فعالیت دانش موردتوزیع نیروي برق و موثرترین مرکز تحقیقاتی منطقه غرب آسیا در 
  .هاي مرتبط با صنعت توزیع نیروي برق خواهد بودفناوري
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  زیست)(معاونت تخصصی انرژي و محیط زیستپژوهشکده انرژي و محیط
منابع انرژي فسیلی کشور از یکسو و وابستگی رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور به درآمد حاصل از  پذیريپایان

ي فسیلی روي محیط زیست، اهمیت صیانت از منابع هاصادرات این منابع، در کنار اثرات بسیار مخرب مصرف سوخت
 يهاه است. این امر انجام تحقیقات کاربردي در محوررا دو چندان نمود هاي بهینه از آنبرداربهرهانرژي اولیه کشور و 

 :نمایدزیر را اجتناب ناپذیر می

  سازي مصرف و استفاده منطقی از انرژيبهینه 

  در کشور هاي نو و تجدید پذیر با توجه به پتانسیل بالقوه بسیار مناسب آنهابهره گیري از انرژي 

  جوئی در مصرف انرژي منظور صرفهبه هاآب، هوا و خاك با هدف استفاده مجدد از دور ریز يهاکنترل آالینده
 و مواد

دیریت مالذکر از طریق ي تحقیقاتی فوقهاپژوهشکده انرژي و محیط زیست پژوهشگاه نیرو در راستاي فعال نمودن محور
گیري نموده است. پژوهشکده انرژي و محیط زیست با بهرهریزي کاربردي فعالیت خود را برنامه -ي تحقیقاتیهاانجام پروژه

از کادر تخصصی ورزیده و مجرب و همچنین تجهیزات و امکانات مناسب آزمایشگاهی و کارگاهی، مشغول فعالیت و ارائه 
 .باشدخدمات می

  
ت کارگزار مدیریپژوهشکده انرژي و محیط زیست در جایگاه معاونت تخصصی این حوزه در پژوهشگاه نیرو به عنوان 

 نمایدتحقیقات صنعت برق و انرژي در این حوزه فعالیت می

 :باشددهد مشتمل بر موارد ذیل مییی که این بخش تخصصی انجام میهامجموعه فعالیت

  ي کالن حوزه انرژي و محیط زیست صنعت برق و انرژيهااحصاي سیاست 

  زیستتحقیقاتی انرژي و محیطي هاو پروژه هاي کالن به طرحهاتبدیل سیاست 

  ي عاجل مرتبط در صنعت برق و انرژيهاپاسخگویی به نیاز 

  ي کشورهاي توانمند پژوهشی دانشگاههاي تحقیقاتی مرتبط و واگذاري به مجموعههاو پروژه هامدیریت طرح 

  ژيمدیریت شبکه پژوهشگران حقیقی و حقوقی حوزه انرژي و محیط زیست صنعت برق و انر 

  حوزه انرژي و محیط زیست سیاست پژوهی 
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 :اندازچشم

ي انرژي ي مرتبط با حوزههاپژوهشکده انرژي و محیط زیست پژوهشگاه نیرو به عنوان مرجع مدیریت پژوهش و نوآوري
   .آیدو محیط زیست صنعت برق و انرژي به شمار می
 اهداف اصلی مورد نظر این پژوهشکده عبارتند از:

  ي انرژي و محیط زیست صنعت برقي حوزههانظام مدیریت پژوهش و نوآوري استقرار 

  ي کالن پژوهشی صنعت برق و انرژي در حوزه انرژي و محیط زیستهاتحقق مدیریت طرح 

  ي پژوهشی، دانشگاهی مرتبط و صنعتهاي پژوهشی متشکل از کلیه مجموعهتحقق شبکه 
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  ي پژوهشیهاگروه4-2-
  

  
    

 گروه  پژوهشی نام واحد

 ماموریت اصلی
راي ها و نخبگان بهاي آینده نگر و بکارگیري ظرفیت حداکثري دانشگاهانجام پژوهش

 هاي نوآورایده پروري و انجام پژوهش

 هاي کلیدينقش

 هاي میان مدت و بلند مدت پژوهشی گروهتدوین برنامه •
 و طرح استادها در قالب شوراي راهبري تعامل با اساتید دانشگاه •
 و آزمون ایده حمایت از نخبگان براي ایده پروري •
 هاي کارشناسی ارشد و دکتري مصوبپشتیبانی رساله •
 دانشجویان پسادکتري پذیرفته شده پشتیبانی •
 نگاري)پژوهی، آیندهپژوهی، آیندههاي آینده نگر (سیاستانجام پروژه •
 هاي پژوهشی گروهت ظرفیتهاي آزمون ایده با رویکرد نگهداشانجام پروژه •
 و ارتقاء تخصصی اعضاي گروه ریزي براي توسعه، آموزشبرنامه •
 برپایی شبکه متخصصین حوزه تخصصی •
 مدیریت دانش حوزه تخصصی •
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  پژوهشگاه نیرو ي پژوهشیهاگروه معرفی
 يانرژ مرتبط با صنعت برق و یتخصص يهاپژوهش در حوزه یریتمد یاصل یانمتول یرو،پژوهشگاه ن یپژوهش يهاگروه

و  هاتیاسس یهواحدها بر پا یناصنعت هستند. یندر ا نگاريیندهو آ پژوهییندهآ پژوهی،یاستمطالعات س یانمتول و
 .کنندیعمل م یروپژوهشگاه ن یابالغ شده از طرف معاونت پژوهش يراهبردها

 ياعضا یپژوهش هايیتها و فعال. عمده پروژهکنندیم یتفعال یرودر پژوهشگاه ن یگروه پژوهش 23حال حاضر، در 
 عبازتند از: یروپژوهشگاه ن یپژوهش يهاگروه

 یِلک یسو و خط و مش یکاز  يو فنّاور یعلم هايیتفعال ینارتباط ب يجهت برقرار ییها: پروژهپژوهیسیاست 
علوم را  دانیشمنو اند گذارانیاستس ینها، ارتباط بپروژه گونهینهستند. ا یگرد يکشور از سو يصنعت برق و انرژ

 .آورندیتوسعه جامعه فراهم م یعجهت تسر

 کار  نیاست. انجام ا يشاخه فنّاور یکممکن در  هايیندهآ ییها، شناساپروژه گونهیندر ا ی: محور اصلپژوهیآینده
 نهیزم یکممکن در  هايیندهآ ي. با واکاوگیردیموجود در جهان صورت م یعلم هايیشرفتو مطالعه پ یبا بررس

 يهازشبه ار یلرا جهت ن يبهتر یزيربرنامه توانیم رژي،در حوزه صنعت برق و ان یآت یازهاين ییو شناسا يفنّاور
 .هستند نگاريیندهآ يهاپروژه يبرا یبانها، اسناد پشتپروژه گونهینکشور انجام داد. ا يصنعت برق و انرژ

 آن در قالب  يوسگام برداشتن به یچگونگ ي،فنّاور ینهزم یکممکن و مورد انتظار در  یندهآ یی: با شناسانگاريآینده
و  یردپذیصورت م شدهیرفتهپذ يالگوها یهبر پا نگاري،یندهآ يها. انجام پروژهشودیروشن م نگاريیندهپروژه آ

 است. یندهدر آ يبه فنّاور یابیدست یچگونگ يها، سند راهبردپروژه ینداد ابرون

 امکان کسب دانش  یاو  يچالش فنّاور یکمنظور برطرف کردن مدت است که به عموماً کوتاه  اي: پروژهیدها آزمون
اجرا  و یفو نوآورانه تعر یدجد هايیدهاثبات ا يانجام مطالعات برا یاو  یحوزه تخصص یکفرد در منحصر به  یفن
 . شودیم

 یزن یصتخص يهاپژوهش، کارکرد گروه یریتمد یفهو پر رنگ شدن وظ یروپژوهشگاه ن هايیتدر مأمور تییراتغ یجادا با
 تیپژوهش به فعال یریتمتناسب با چارچوب مد یدجد يمتفاوت از قبل و ساز و کار هایییتکرده و با مأمور ییرتغ
 . پردازندیم
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 عبازتند از: یروپژوهشگاه ن یننو یتدر مامور یپژوهش يهاگروه یاصل وظایف

 یدر حوزه تخصص یپژوهش يهامرتبط (مختص گروه یدر حوزه تخصص يموجود و رصد فناور يفناور شناخت 
 فناورانه)؛

 و  یرومرتبط به وزارت ن یو بلندمدت در حوزه تخصص یننو يراهبردها یشنهادموجود و پ يراهبردها شناخت
 )؛يراهبرد یدر حوزه تخصص یشپژوه يها(مختص گروه تابعه يهاسازمان

 مرتبط؛ یدر حوزه تخصص نگاريیندهآ پژوهی،یندهآ پژوهی،یاستس هايیتروندها و انجام فعال شناسایی 

 یرو؛سفارش شده از وزارت ن ياسناد راهبرد ینتدو يهاکالن و طرح يهاو انجام طرح مدیریت 

 ی؛فناورانه مرتبط با حوزه تخصص هايیدهاز ا یفن یبانیو پشت پروريیدها سازيجریان 

 وه، گر یداد تخصصو مجالت معتبر، برون هایشها، مقاالت، هماگروه در قالب گزارش یپژوهش يدستاوردها انتشار
 یره؛و غ يکتاب، اسناد راهبرد

 ینمشارکت در تدو ی،ثبت و فروش اختراع و دانش فن ینارها،گروه در قالب سم یتخصص يدادهابرون ارائه 
 يهاپروژه جیشده و نتا یدتول ياسناد راهبرد سازيیادهو پ یبو تالش در جهت تصو المللیینو ب یمل يانداردهااست
 کالن کشور؛ هايگیريیمدر تصم پژوهییاستس

 مرتبط؛ یدر حوزه تخصص یاکتساب يهادانش یریتو مد یعمنظور تجم به یمستمر با معاونت پژوهش همکاري 

 با معاونت  يمرتبط و همکار یتخصص يموجود در سطح کشور در محورها هاييو توانمند هایتظرف شناسایی
 مرتبط؛ يهاشبکه متخصصان در حوزه یجاددر ا یپژوهش

 وزه ها در حمشترك پژوهشگاه با دانشگاه یتیحما يهادر طرح يها و همکاردر امر توسعه تعامل با دانشگاه مشارکت
ها و دانشگاه یلیتکم یالتتحص يهادر دوره یاز بخش پژوهش یتم، طرح حمامرتبط از جمله طرح بهتا یتخصص
 ین؛نو يو توسعه کسب و کارها ینیکارآفر یکردبا رو یصنعت يپژوهشگران پسادکتر یريبه کارگ

 يهانامهاز جمله مشارکت در بر المللیینپژوهشگاه در سطح ب يهابرنامه یشبردمنظور پبه یبا معاونت پژوهش تعامل 
 بط؛مرت یمشترك در حوزه تخصص يهاو انجام پروژه المللیینب يقراردادها یاها و نامهشده در تفاهم بینییشپ

 آموزش،  يکالن به شورا يهاطرح ینبا هدف تدو یاز جنس طرح، پروژه و موضوعات پژوهش هایییدها پیشنهاد
  ی؛معاونت پژوهش یقاز طر یرووزارت ن يو فناور یقاتتحق

 مرتبط. یرشد در حوزه تخصص يهافرصت یجاداستعدادها و ا کشف 
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 يهادر گروه یدهو آزمون ا نگاريیندهآ پژوهی،یندهآ پژوهی،یاستس يهاپروژه یریتبرشمرده، مد یفتوجه به وظا با
ه مربوطه گرو یمرتبط با موضوع تخصص يهاو پژوهش یفانجام وظا يگروه متصد یانجام شده و بدنه کارشناس یپژوهش

 دهايینکرده و در فرآ يگروه همکار یر) و ساالنه گروه با مددمدتجامع (بلن يهابرنامه یناست. کارشناسان گروه در تدو
گروه خود را بر عهده  یتخصص يهادر حوزه یفن يو رصد مستمر روندها یبررس یفهوظ پژوهی،یندهو آ پژوهییاستس

 دارند.
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  هاي پژوهشیفهرست گروه
  حوزه تخصصی به شرح ذیل است: 11در  هاگروه پژوهشی در پژوهشگاه وجود دارد که فهرست آن 23ر حال حاضر د

  هاي پژوهشی مرتبطنام گروه یا گروه  نام حوزه تخصصی  ردیف
  قدرت هايیستمدر س يبرداربهره و یزيربرنامه -  تقدر هايیستمدر س يبردارو بهره یزيربرنامه 1

 يمطالعات فشار قو -  يفشار قو يهاشبکهمطالعات  2

  خط و پست یزاتتجه -

 الکترونیک قدرت -  هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین 3

  هاي الکتریکیماشین -

 هایروگاهو کنترل ن یشپا -  الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق 4

  یقو ابزار دق یکالکترون -

5 
و  یوناطالعات، ارتباطات، اتوماس يفناور
  شبکه برق يراهبر

 اطالعات و ارتباطات يفناور -

  کنترل هوشمند يهاسامانه -

 یحرارت يهاو مبدل یکلس -  هایروگاهن یکمکان 6

  یکیدوار مکان یزاتتجه -

  انرژي و محیط زیست 7
 هاي تجدیدپذیرانرژي -

 مدیریت انرژي -

  محیط زیست -

  شیمی و مواد 8
 شیمی و فرآیند -

 متالورژي -

  مواد غیرفلزي -
  هاي صنعت برقسازه -  هاي صنعت برقسازه 9

  ریزي کالن و علوم اقتصادي و مالیبرنامه 10
 اقتصاد برق و انرژي -

  حسابداري و علوم مالی -

  علوم مدیریت، علوم اجتماعی و حقوق 11
 مدیریت و علوم اجتماعی -

 پژوهینگاري و سیاستآینده -

  حقوق -
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 قدرت هايیستمس يبردارو بهره یزيربرنامه يحوزه

  

  
  

  قدرت هايیستمس يبردارو بهره یزيرحوزه برنامههاي پژوهشی مرتبط با گروه
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 قدرت هايیستماز س يبردارو بهره یزيربرنامه یگروه پژوهش 
  

تناسب کشور را م يعلم و فناور يهامستلزم آن است که بتوان سیاست یو فناورانه در هر صنعت یتحوالت علم یریتمد
 نمود. شیوه یهستند، طراح یادن يو فناور یعلم يهاکه محصول تحوالت و انقالب ياآینده يهابا تهدیدها و فرصت

در  آینده، نیاز به مهارت و عزم فراوان دارد. يهاو فرصت هاروز بر اساس بینش و درك ما از تهدید يهاسیاست یطراح
 یصنعت فناورانه و يهااز حوزه یاريو دانشمندان کشور در بس ینکه به همت متخصص هایییشرفتراستا و در کنار پ ینا

توزیع برق با  ودر تولید، انتقال  یستمترین سترین و پیچیدهحاصل شده است، همچنان شبکه قدرت کشور به عنوان بزرگ
ژوهش در حوزه به تحقیق و پ يامر، لزوم توجه جد ینمواجه است. هم يبردارتوسعه و بهره ی،در حوزه طراح ییهاچالش

 هايیستممطالعات س« یطرح ادغام دو گروه پژوهش 1397ماه  یرمنظور، در ت بدین .سازدیقدرت را آشکار م هايیستمس
 هايیستماز س يبردارو بهره یزيربرنامه« یگروه پژوهش یريگو شکل» قدرت هايیستماز س يبرداربهره«و » قدرت
 یقاتحقانجام ت يدر راستا ندوچندا یقرار گرفت تا بتوان با قدرت یرووهشگاه نپژ یدر دستور کار معاونت پژوهش» قدرت

شبکه برق کشور گام برداشت و در جهت حل مسایل،  يبردارو بهره یزيرمطالعات برنامه يحوزه يو کاربرد یاديبن
 ارائه نمود. ینهبه يهاآن راهکار یندهحال و آ يهامشکالت و چالش

، پژوهش آن یریتمد يیفهکشور و پر رنگ شدن وظ يدر صنعت برق و انرژ یروپژوهشگاه ن یننو یتتوجه به مأمور با
 خود را متناظر و هايیتاهداف و فعال ید،جد یبا نگاه یزقدرت ن هايیستمس يبردارو بهره یزيربرنامه یگروه پژوهش

 کند. یپژوهش سازمان خود دنبال م یریتمتناسب با هدف مد

 را برعهده دارد: یلذ هايیتمسئول یپژوهش گروه ینا راستا، یندر ا

 شرح است: ینقدرت بد هايیستماز س يبردارو بهره یزيرگروه برنامه یقاتیتحق هايیتفعال یاصل محور 

 قدرت هايیستمس یتتوسعه ظرف یزيرو برنامه يمعمار 
 قدرت هايیستمس يآورو تاب یاییپا 
 قدرت هايیستمو کنترل س يراهبر 
 قدرت هايیستمس يبرداربازار برق و بهره 
 قدرت هايیستمس یداريپا 
 قدرت هايیستمس یمنیحفاظت و ا 
 توان یفیتک 
 بار یکپ یریتمد 
 ییدارا یریتمد 
 یزشبکهمطالعات ر    
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 يفشارقو يهامطالعات شبکهي حوزه
  
  

  
  

  يفشارقو يهامطالعات شبکههاي پژوهشی مرتبط با حوزه گروه 
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 خط و پست یزاتتجه پژوهشی گروه  
  

 توسعه پژوهش یتبا مأمور یو همراه ییخط و پست به منظور همسو یزاتتجه یگروه پژوهش هايیتبه مأمور یتبا عنا
خود را  يهایتفعال یگروه پژوهش ینموجود، ا هايیلکشور و به منظور استفاده از پتانس يهدفمند در صنعت برق و انرژ

و  زيیرکشور برنامه يپژوهش در صنعت برق و انرژ یفیتک ياعتال يو در راستا یپژوهش يبروندادها يدر جهت اعتال
و  يزارافو امکانات سخت یو انسان يفکر هايیهسرما یلمنابع از قب ینهبه یریتراستا، مد ینهماهنگ نموده است. در ا

خط و پست در صنعت برق از  زاتیدر حوزه تجه یاز کار گروه یتپژوهش هدفمند و حما یشبرددر جهت پ يافزارنرم
 .باشدیم یگروه پژوهش ینا يرو یشپ یاهداف اصل

ت ها متمرکز استجهیزات خط و پست بر آن یگروه پژوهش يهاتجهیزات خط و پست که کلیه فعالیت یتخصص حوزه
 :باشدیمشتمل بر موارد ذیل م

 برق يهاخطوط و پست یراتو تعم نگهداري
 کلیدها

 يگیرقدرت و اندازه ترانسفورماتورهاي
 و اتصاالت هاهادي

 اتوماسیون
 آالتیراق
 انتقال و توزیع يهاخطوط و پست یطراح هايروش

 یو تجهیزات حفاظت رله
  

  باشد:عنوان محورهاي پژوهشی این گروه به شرح ذیل می

 یرون یعانتقال و توز خطوط 
 یروخطوط انتقال ن یتورینگو مان یتظرف یشافزا 
 یرون یعانتقال و توز يهاپست 
 یريگقدرت و اندازه يترانسفورماتورها 
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 يمطالعات فشار قو پژوهشی گروه 
  
با  یشروگروه پ یکخود را آغاز نموده و بعنوان  یتفعال یروپژوهشگاه ن یساز بدو تاس يمطالعات فشار قو یپژوهشگروه 

 یقاتتحق یاصل یاناز متول یکیخود به عنوان  یبر آن دارد تا رسالت اصل یصنعت برق، سع يبرا یاتیح يهاانجام پروژه
 ريیاز دانش روز صنعت برق و دانش بکارگ یراستا آگاه ین. و در ارسانددر کشور را به انجام  يعلوم فشارقو ینهدر زم

 خود قرار داده است. هايیترا از اولو هاآن سازيیدر داخل کشور و بوم یننو هاييتکنولوژ

اتصال  و یمريپل يهامقره یرسازيپ یف،فشار ضع یدکل ي،مرجع فشار قو هايیشگاهآزما يزانداو راه یطراح یگرطرف د از
نعت برق ) و صیفیت(جهت بهبود ک یديتول يهابه شرکت یرسانخدمت ياستوار برا یکنهر چند کوتاه ل یکوتاه، قدم

ده شبکه) بو یناناطم یبنشده و بهبود ضر یعتوز يو انرژ یکاهش ساعت قطع ي،دارو نگه یرتعم هايینه(کاهش هز
 است.

 يهاکشور مبادرت به انجام پروژه یجنوب يهادر استان يابرق منطقه يهاگروه با درك مشکالت شرکت ینا یگرد يسو از
 يهادر استان ینقشه آلودگ یهته یاديخطه از کشورمان نموده است. حرکت بن ینا یقیمتعدد در خصوص معضالت عا
 یزاتجهت یقاتیتحق یگاهپا ياندازمناطق خاص کشور، راه یزاتاستاندارد تجه ینو تدو یهواقع در مناطق خاص کشور، ته

در مناطق  تیزااستهالك تجه یبضرا یینو تع یهرمزگان، بررس ياشرکت برق منطقه يبا همکار یريمناطق گرمس یبرق
 .باشدیاقدامات م یناز جمله ا یزگردهار یدهجامع در خصوص پدکشور و مطالعات  یجنوب

 قاتییاز کارشناسان با تجربه و متخصص آماده ارائه خدمات تحق یريگبا بهره يمطالعات فشار قو یاکنون گروه پژوهش هم
 در صنعت برق کشور است. يو فشارقو یقیعا یزاتتجه ینهدر زم یشگاهیو آزما

. هر گرددیم بنديیمتقس یتخصص يهادر محور يفشار قو یگروه پژوهش يهایتالذکر فعالبه اهداف فوق یلمنظور ن به
ال حاضر در ح یاو  اندیدهگذشته به انجام رس یانسال یط هااز آن یکه بخش باشندیم ییهاها شامل پروژهبخش یناز ا یک

 هستند: یربه شرح ز هاقسمت ین. اباشندیدر دست انجام م

 ستاد استمرار عرضه خدمات برق در شرایط هجوم ریزگردها 

 و صاعقه یکلیدزن ی،عایق هماهنگی 

 آن یرموقت و نظا يولتاژها: فرورزونانس, رزونانس، اضافهياضافه ولتاژ هايپدیده 

 يفرد یو ایمن حفاظت 

 یسیو مغناط یالکتریک هايمیدان 

 یروخطوط انتقال ن حریم 
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 یلدینگو ش ینگو ارت ینگزمین (گراند يهاسیستم( 

 يفشار قو هايکابل 

 يو تخمین عمر تجهیزات فشار قو یتورینگو مان یشپا یت،وضع ارزیابی 

 یممستق یانمتناوب و جر یانجر يفشار قو هايینگو بوش يو ایزوالتورها هاعایق 

 و قدرت يها و تجهیزات تست فشارقوآزمایشگاه اندازيراه 

 يفشار قو يگیراندازه تجهیزات 

 يفشارقو هايخازن 

 یکیالکتر تابلوهاي 

 يفشارقو یزاتدر تجه یجزئ تخلیه 

  

  باشد:عنوان محورهاي پژوهشی این گروه به شرح ذیل می

 يفشارقو یزاتبر تجه یطیمح یطمطالعات شرا 
 مطالعات حالت گذرا 
 یدزنیقدرت و ادوات کل یدهايکل 
 یکابل يهاشبکه     
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 یکیالکتر هايینقدرت و ماش یکالکتروني حوزه
  
  

  
  

  

  یکیالکتر هايینقدرت و ماش یکالکترونهاي پژوهشی مرتبط با حوزه گروه
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 قدرت یکالکترون پژوهشی گروه 
  
صنعت  ازیمورد ن یکالکترون یزاتو ساخت تجه یطراح ینچنو هم یپژوهش هايینهقدرت در زم یکالکترون یپژوهشگروه 

 یکاستات هايکنندهیکتحر یو،توان راکت یکاستات يهاکنندهجبران یرنظ یزاتیگروه تجه ین. در اکندیم یتبرق کشور فعال
با  کییانتقال توان الکتر هايیستمو کنترل دور موتورها، س یکیاستات اندازراه هايیستمسنکرون، س یکیالکتر هايینماش
 یستم) به منظور استفاده در سFACTS( یعانتقال و توز يهادر شبکه یرپذ) و ادوات انعطافHVDC( یممستق یانجر

 شده است. سازيیادهو پ یگرفته و طراح قرار یقدرت مورد مطالعه و بررس

 باشندیم یرز يگروه شامل محورها ینگرفته در اانجام هايپروژه: 
 ینتوربمبدل  یک،فتوولتائ ینورترهايپراکنده ازجمله: ا یدو تول یدپذیرتجد يمورد استفاده در منابع انرژ هايمبدل 

 ژنراتور و ... یکروتوربینم ي،باد
 متناوب ( یانانتقال توان جر یرانعطاف پذ ادواتFACTS :شامل (SVC ،STATCOM،SSSC ، 

TCSC ،UPFC 
 بهساز کیفیت توان ادوات 
 یکیالکتر يانواع موتورها یودرا هايسیستم 
 اربرد عامبا ک یکلوکانورترچاپر و س ینورتر،ا یکسوساز،قدرت شامل  یکالکترون یکیاستات يهامبدل انواع 
 سنکرون يهاتحریک استاتیک ماشین هايسیستم 
 یدر زمینه صنایع روشنای یمل ياستانداردها تدوین 
 نوپدید و آینده پژوهانه فرصت ساز یپژوهش هايزمینه 

  

از نوع  یعزتو يهاشبکه يبرا یوتوان راکت یکو ساخت جبران کننده استات یطراح«پروژه  ی،گروه پژوهش یناز ا همچنین
TCR 6,6 یتبا ظرفMVAR1kV, «و  يکاربرد يهارتبه سوم پژوهش یخوارزم یالمللبینجشنواره  یندر نوزدهم

 هايیستمآنالوگ س سازیهشب«پروژه  ینچننمود. هم سبثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات را ک یگواه 1389در سال 
 واگذار شده یزآن ن سازييساخت و تجار یثبت اختراع شده و دانش فن یگواه یافتموفق به در 1389در سال » قدرت
 است.

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهاي

 پراکنده یدو تول یدپذیرتجد يمنابع انرژ يهامبدل 
 توان یفیتادوات جبرانساز و بهساز ک 
 یحمل و نقل برق هايیستمس 
 یو صنعت یروگاهین يهامبدل 
 یو(درا یکیالکتر هايینماش يهامحرکه( 
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 یکیالکتر هايینماش پژوهشی گروه 
  

 هايینماش ساخت و سازيمدل طراحی، خصوص در تحقیقاتی هايفعالیت انجام با الکتریکی هايماشین پژوهشی گروه
 اجزاء ینامیکید پارامترهاي تعیین باال، ولتاژ و متوسط ولتاژ الکتریکی هايماشین عایقی وضعیت ارزیابی الکتریکی،
 رد الکتریکی هايماشین حوزه در راهبردي اسناد تدوین و پژوهیآینده پژوهی،سیاست همچنین و نیروگاهی، واحدهاي

 . داردبرمی گام حوزه این در گروه کالن اهداف تحقق راستاي

 

  :از عبارتند الکتریکی هايماشین پژوهشی گروه کالن اهداف

 یالکتریک يکاهش مصرف انرژ -1

 کاهش قیمت با حفظ کیفیت و رعایت استانداردها -2

 یتقویت تولید داخل و کاهش وابستگ -3

 روز هاييو استفاده از فناور یبهبود کارای -4

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهاي

 یالکتریک يهاکاربرد مواد جدید در ماشین -1

 با ساختار جدید یالکتریک يهاو ساخت ماشین یطراح -2

 :يمرسوم در کاربردها یالکتریک يهاماشین -3

 پرسرعت یو نقل الکتریک حمل 

 خانگی 

 صنعتی 

 ژنراتوري 

 یالکتریک يهاوضعیت ماشین پایش -4

 یوضعیت و عمرسنج ارزیابی 

 و رفع عیب یپیشگویانه، عیب یاب يو نگهدار سرویس 

 مربوطه يافزارهاو توسعه نرم یالکتریک يهاماشین يسازتحلیل و بهینه ي،سازمدل ی،طراح يهاروش -5
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 :یالکترومغناطیس يهاسایر سیستم -6

 یالکترومغناطیس هايواسطه 

 یتعلیق مغناطیس هايسیستم 

 
 با ابعاد کوچک: یالکتریک يهاماشین -7

 پیزو الکتریک هايماشین 

 در ابعاد میکرو یالکتریک هايماشین 

 يمینیاتور یالکتریک هايماشین 

  ... 

 :الکتریکیدرایوهاي  -8

  هاي جدیدالگوریتم 

  هاي نوین سنسورهافناوري 

  فناوري بدون سنسور 

  ... 
  

  باشد:عنوان محورهاي پژوهشی این گروه به شرح ذیل می

 هاي الکتریکی (درایو)هاي ماشینمحرکه 
 یکیالکتر هايینکنترل ماش 
 هاي الکتریکیتشخیص خطا و پایش وضعیت ماشین 
 پربازده یکیالکتر هايینو توسعه ماش یطراح 
 هاي الکتریکیهاي جانبی ماشینسیستم 
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 یقکنترل و ابزار دق یک،الکتروني حوزه
  
  

  
  

     یقکنترل و ابزار دق یک،الکترونهاي پژوهشی مرتبط با حوزه گروه
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 یقو ابزار دق یکگروه پژوهشی الکترون  
  

ر ب یدو با تاک یقکنترل و ابزار دق یک،الکترون یبا نام گروه پژوهش 1377خود را در سال  یتفعال ی،پژوهشگروه  ینا
، 1393 راستا و تا سال ینصنعت برق کشور آغاز نمود. در هم یازمورد ن یکیالکترون يهاو ساخت دستگاه یطراح يهاپروژه

 ت:و ساخته شده اس یطراح وهگر یندر ا یر،به شرح ز یگوناگون يهادستگاه

 يخطا نشانگر DC یروگاهین 

 کنندهکنترل VTR یروگاهین یرهايش يبرا 

 و ولتاژ  یانجر ينور ترانسOVCT 

 تبادل داده با دور دست ییخطوط فشار متوسط با توانا يخطا نشانگر 

 يفناور یهبر پا یدروژنه سنجخلوص MEMS 

 یعیگاز طب ينور فلومتر 

 مصرف برق نشانگر 

 یدرف یریتمد رله 

 

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهاي

 یکیو مدارات الکترون یزاتادوات، تجه 
 یکاپت یبرو فا یکفوتون یک،اپت 
 هاو نانو افزاره یکروم 
 یقابزار دق يهاشبکه 
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 نیروگاه کنترل و پایش پژوهشی گروه 
  
هایی از گروه ع با بخشمیپس از انحالل گروه الکتریک و تج 1389پژوهشی پایش و کنترل نیروگاه در سال گروه 
هاي کاربردي و ارائه خدمات آزمایشگاهی به بخش کنترل و ابزار دقیق صنعت برداري نیروگاه با هدف اجراي پروژهبهره

  ها تشکیل گردید. برق و بخصوص نیروگاه
ده است انجام رسانی هاي متعددي بهگیري، پایش و کنترل نیروگاه پروژههاي اندازههاي مختلف سیستماین گروه در حوزه

رل هاي کنترل فرآیند، پایش عملکرد و وضعیت، کنتسازي فرآیندهاي نیروگاهی، روششناسایی و مدلکه مباحث مرتبط با 
فاظت و حهاي برق آبی، کنترل مولدهاي تولید پراکنده، شبیه سازهاي نیروگاهی، هاي حرارتی، کنترل نیروگاهنیروگاه

. بعالوه این گروه داراي سه آزمایشگاه کالیبراسیون، شوندرا شامل میترل نیروگاهی هاي کنسطح ایمنی در سیستم
  باشد. می آزمایشگاه آزمون عملکرد (تست کارایی) و آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی

هاي کاربردي موردنیاز در صنعت کنونی، به پیگیري مباحث در ادامه با تغییر رویکرد گروه از انجام پروژه
هاي گروه به مباحث کلیدي و موردنیاز در آینده صنعت ز در آینده صنعت برق کشور، مطالعات و پروژهموردنیا

برق کشور در حوزه سیستم و کنترل معطوف گردیده است. این مطالعات که عمدتا متاثر از انقالب صنعتی 
اي کنترل و هازي سیستمسهاي نهفته و اینترنت، شبکهاي بر بکارگیري سیستمباشند تکیه ویژهچهارم می

  گیري سطح باال، تکنولوژي داده، خودکارسازي و هوشمندسازي خواهند داشت. نقش کنترل در سطوح تصمیم
گروه پایش و کنترل در تالش است که با اتکا به ابزارهاي نوین در حال توسعه در حوزه سیستم و کنترل در 

و مراکز تحقیقاتی کشور، راهبري دانش روز سیستم  هاگاهسطح دنیا و با استفاده از پتانسیل موجود در دانش
ي مرتبط در سطح ملی را تسهیل هاروز رسانی تکنولوژيو کنترل در حوزه صنعت برق را بر عهده گرفته و به

این تالش در  نتیجهي کنترل در انقالب صنعتی در حال رخداد، هانماید. با عنایت به نقش کلیدي سیستم
مند و کنولوژي آینده صنعت برق چشمگیر بوده و نیازمند بذل توجه محققان عالقهحوزه دانشی و ت

  باشد.       گیران این حوزه میتصمیم
  محورهاي پژوهشی این گروه عبارتند از:با رویکرد ذکر شده، 

 یزیکیف یبرسا هايیستمس 

 شده یعو کنترل توز یچیدهپ هايیستمس 

 شناخت و کنترل هوشمند ي،خودکارساز 
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 يو راهبر یوناطالعات، ارتباطات، اتوماس يفناوري حوزه
 شبکه برق

  
  

  
  

  شبکه برق يو راهبر یوناطالعات، ارتباطات، اتوماس يفناورهاي پژوهشی مرتبط با حوزه گروه
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 اطالعات و ارتباطات يفناور پژوهشی گروه 
  

زار، افنرم« یاطالعات و ارتباطات، دو گروه پژوهش يهامرتبط با حوزه هايیتو فعال هايروزافزون فناور یکینظر به نزد
 يفناور« یادغام شده، گروه پژوهش یکدیگربا  1397ماه  یردر ت یروپژوهشگاه ن »یمخابرات هايیرساختز«و » داده و شبکه

هر دو حوزه مخابرات و  در یاز توان تخصص ینهبه یريگادغام امکان بهره ین. ایدگرد یلتشک» اطالعات و ارتباطات
 یرواه نپژوهشگ يدر صنعت برق کشور را برا یازکالن موردن يهاها و پروژهو به ثمر رساندن طرح یفتعر يبرا یوترکامپ

 .کندیفراهم م

 شرویانجام مطالعات بلندمدت پ یمتول یرو،پژوهشگاه ن یپژوهش يهاگروه یراطالعات و ارتباطات همانند سا يفناور گروه
کشور  يهاپژوهشگاه یرها و سادانشگاه يبا همکار یدهو آزمون ا نگاريیندهآ پژوهی،یندهآ پژوهی،یاستس يهاشامل پروژه

 مرتبط در صنعت برق است. یتخصص ینهدر زم

 ها و ارائه خدمات مشاوره و نظارت عبارتند از:قالب انجام پروژه گروه در ینا هايیتفعال هايزمینه

 شبکه هوشمند برق یو ارتباط یاطالعات هايزیرساخت 

 در صنعت برق یاءاش اینترنت 

 اطالعات و ارتباطات امنیت 

 شبکه یریتکنترل و مد یتورینگ،مان افزارهاينرم 

 صنعت برق یعو توز یعانتقال، فوق توز يهابخش یسپاچینگیو د یارتباط هايشبکه 

 ،مورداستفاده در حوزه ارتباطات صنعت برق یزاتو ساخت تجه یو طراح یاستخراج مشخصات فن استانداردها 

 صنعت برق کشور یازموردن یارتباط يهاو پروتکل یزاتتجه یتامن ارتقاء 

 یگنالس پردازش 

 داده مدیریت 

 ،افزارتوسعه نرم يهاو روش هايمتدولوژ استاندارها 

 افزارنرم یرعملکردي/غيعملکرد هايآزمون 
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  باشد:به شرح ذیل میعنوان محورهاي پژوهشی این گروه 

 افزار و آزموننرم 
 داده یریتمد 
 یمیو ارتباطات خطوط برق و س یزاتتجه 
 یوییو ارتباطات راد یزاتتجه 
 و امواج یدانمخابرات م 
 يمخابرات نور 
 شبکه هوشمند ی/ ارتباط یاطالعات یرساختز 
 و نوظهور ینآفرتحول يهايفناور 
 یااش ینترنتا 
 یتامن 
 یگنالافزار و پردازش سسخت 

 
واگذار  یفوق به بخش خصوص هايینهشده در زمانجام يهااز پروژه يتعداد یدتول یازو امت یاست که دانش فن ذکرقابل

 شده است.

خابرات بستر م يبر رو یمخابرات هايینکل«و » مرجع مخابرات صنعت برق«  یشگاهداشتن دو آزما یارگروه با در اخت این
  و مخابرات را دارد. یسپاچینگمختلف مرتبط با حوزه د یزاتتجه ياو نمونه ینوع يهاانجام آزمون یتقابل »ينور
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 هوشمندکنترل  يهاسامانه پژوهشی گروه 
 

که در شب یریتپژوهشکده کنترل و مد یرمجموعهدر ز »يمترو تله یسپاچینگد«با نام  1377در سال  یپژوهشگروه  ینا
کنترل  يهاسامانه«عنوان گروه به  یروساختار و اهداف پژوهشگاه ن ییربا تغ 1394شد و در سال  یجادا یروپژوهشگاه ن

است که  ویرپژوهشگاه ن یستمیس یپژوهش يهااز گروه یکیکنترل شبکه  يهاسامانه یپژوهش گروه نمود. ییرتغ» شبکه
ر د یدهو آزمون ا پژوهییاستس نگاري،یندهآ ی،پژوهیندهآ يهامورد نیاز صنعت برق را در قالب پروژه یخدمات مهندس

 .دهدیکنترل شبکه انجام م يهاسامانه ینهزم

و  یزاتهتج یمشخصات فن یینو کنترل شبکه و تع یشپا هايیرساختها و زسامانه یمفهوم یگروه طراح ینا همچنین
. دهدیانجام م شوندیها طرح و اجرا مو دانشگاه يمراکز توسعه فناور ی،پژوهش يهاگروه یررا که توسط سا هایییرساختز

 اشاره نمود: یرز مواردبه  توانیبه عنوان نمونه م ینهزم یندر ا

، BMSپراکنده،  یدولمنابع ت یمشخصات کنترل یینشبکه، تع یوناتوماس یرساختز یینمشخصات مراکز کنترل، تع یینتع 
 شهر هوشمند

 یمشخصات فن یینو تع یديو کنترل مزارع سلول خورش یشپا یرساختز یمفهوم طراحی 

 یمشخصات فن یینو تع يباد ینو کنترل مزارع تورب یشپا یرساختز یمفهوم طراحی 

 یمشخصات فن یینو تع یبرق يشارژ خودروها هايیستگاهو کنترل ا یشپا یرساختز یمفهوم طراحی 

 اسکادا يرهاافزانرم یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحی ،EMS ، DR ، DMS ، TCS 

 مراکز کنترل یارتباط يهاپروتکل یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحی 

 راه دور هايیانهپا یارتباط يهاپروتکل یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحی 

 راه دور ( هايیانهپا یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحیRTU( 

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهاي

 شبکه برق یریتکنترل و مد يهاسامانه  
 برق يهاشبکه یوناتوماس  
 یسپاچرهاد یآموزش يهاسامانه  
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 هایروگاهن یکحوزه مکان
  
  

  
  

  هایروگاهن یکمکانهاي پژوهشی مرتبط با حوزه گروه
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 یکیدوار مکان یزاتتجهپژوهشی  گروه 
  

، گروه مکانیک فعالیت خود را در زیرمجموعه پژوهشکده تولیدنیرو آغاز نمود. 1376سال پژوهشگاه نیرو در  آغاز فعالیتبا 
ها نیروگاه یو ساخت تجهیزات مکانیک یارائه خدمات مهندس ي،فعالیت این گروه در زمینه انجام تحقیقات کاربرد يمحورها

وزارت نیرو و  يها برانیروگاه یو ساخت تجهیزات مکانیک یزمینه طراح در يمتعدد يها. این گروه پروژهباشدیم
 .زیر انجام داده است يهاوابسته در زمینه يهاشرکت

 دوار يهاو ساخت ماشین طراحی 

 یحرارت يهاسیکل طراحی 

 محفظه احتراق و بویلر يسازو مدل طراحی 

 کنو برج خنک یحرارت يهاو ساخت انواع مبدل طراحی 

 ،یو تحلیل دینامیکآکوستیک  ارتعاشات 

 تولید پراکنده و  يو ساخت مولدها طراحیCHP 

 یو ساخت تجهیزات نیروگاه طراحی 

  

  باشد:عنوان محورهاي پژوهشی این گروه به شرح ذیل می

 يکاربرد یطراح یکمکان 
 یاالتحرارت و س 
 و ارتعاشات ینامیکد 
 یدساخت و تول یکمکان 

  
ود نم یدادوار پ یزاتتجه يبر رو یشتريگروه تمرکز ب هايیت، فعال1393گروه، از سال  ینا هايیتتر شدن فعالگسترده با

 یزاتتجه یگروه پژوهش«و نام گروه به  یدهدر صنعت برق گرد یکیدوار مکان یزاتتجه ینهدر زم یقاتتحق یریتمد یو متول
 يهاو انجام پروژه یپژوه یاستقشه راه، سن یهته ینهگروه در زم ینا هايیتاست. اهم فعال یافته ییرتغ »یکیدوار مکان
 .باشدیم یتمرتبط با حوزه فعال یدهآزمون ا
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 یحرارت يهاو مبدل یکلس گروه پژوهشی 
  
خود را تحت نام  هايیتفعال 1376در سال  یروپژوهشگاه ن یلاز زمان تشک یحرارت يهاو مبدل یکلس یپژوهشگروه 
و در  ریاخ يهاآغاز کرده است. در سال یرون یداز پژوهشکده تول یو به عنوان بخش یروگاهین هايیستماز س يبرداربهره
ر حوزه صنعت برق د یازمورد ن هاييو رصد فناور پژوهییاستس ي،ارنگیندهآ یروپژوهشگاه ن یننو هايیتمامور يراستا

 نیرو تدو ینافزوده شده است. از ا یحرارت يهاو مبدل یکلس یبه اهداف گروه پژوهش یزگروه ن یقاتیتحق يمحورها
روه گ ینمحوله به ا یفمربوطه از وظا يهاصنعت برق در حوزه گذارانیاستس يبرا یباناسناد پشت یهنقشه راه و ته

رتباط ا یروگاهی،ن یزاتتجه ینهخود در زم یتبه واسطه فعال یحرارت يهاو مبدل یکل. گروه سشودیمحسوب م یپژوهش
 يهاو شرکت یتحرار هايیروگاهبرق، ن یروين یدتول يهاشرکت ی،برق حرارت یروين یدتول یدر تخصصبا شرکت ما یممستق

 دارد. یروگاهین یزاتتجه ازيس ینهو به یراتساخت، تعم ینهفعال در زم

 :هاي حرارتی عبارتند ازمحورهاي تحقیقاتی گروه پژوهشی سیکل و مبدل

 هاي تولید توان و تولید همزمانسیکل -1

 و احتراق در مولدهاي بخار سوخت -2

 هاي حرارتیانتقال حرارت و مبدل -3

 برداري، نگهداري و تعمیرات نیروگاهیبهره -4
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 یستز یطو مح يانرژ يحوزه
  
  

  
  

  

  یستز یطو مح يانرژ هاي پژوهشی مرتبط با حوزهگروه
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 یدپذیرتجد هاييانرژ گروه پژوهشی 
  
 یدپذیرتجد هاييدر حوزه انرژ يکاربرد يهاپروژه يو با هدف اجرا 1377از سال  یدپذیرتجد هاييانرژ یپژوهشگروه 

ان پژوهشگران و کارشناس ی،علم یاتاز اعضاء ه يمندبا بهره یگروه پژوهش ین. ایدگرد یلدر صنعت برق کشور تشک
در دست اجرا دارد.  یارسانده و  یانو مشاوره را به پا یپژوهش دمتعد يهاپروژه یدپذیر،تجد هاييمختلف انرژ يهاحوزه

 دي،یخورش يانرژ هاييتوسعه فناور يهاراهاجرا نقشه یگیريو پ یهمحوله، با ته یتبا توجه به مامور یزهم اکنون ن
 هايیتد اولویکربا رو یدپذیرتجد هاييانرژ هاييدانش و پژوهش فناور یریتمد یفهوظ یی،گرما ینو زم تودهیستز

 ده دارد.صنعت برق را برعه

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهاي

 یديخورش يانرژ 

 انرژي بادي 

 یدپذیرتجد هاييانرژ یرساختز 

 گرماییینزم يانرژ 

 تودهیستز يانرژ 

 یسوخت یلپ 

 يانرژ سازيیرهذخ هايیستمس 

 یدروژن(ه یدپذیرتجد يانرژ يهاحامل( 

 یانبساط هايینتورب 

 یآب يانرژ 
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 مدیریت انرژي گروه پژوهشی 
  
 ییجورفهص يهابرنامه ینتدو ینهدر زم ياو مشاوره یقاتیتحق هايیتبه منظور انجام فعال يانرژ یریتمد یپژوهشگروه 

 يافزارهامو توسعه نر یطراح یرمتمرکز،غ يانرژ یلتبد هايیستمو س يکننده انرژمصرف یزاتتجه يتوسعه فناور ي،انرژ
کشور  یاعو اجتم يمختلف اقتصاد يهادر بخش یکیبار الکتر یریتو مد بارپاسخ  ي،انرژ يوربهبود بهره ي،انرژ یریتمد

و  يرژان هايیستمس یوتر،کامپ یک،برق، مکان یمهندس يهااز تخصص یريگبا بهره يانرژ يبا هدف کاهش اتالف رو
 يهامرتبط با پروژه یتخصص موضوعات است. یدهگرد یلتشک یستز یطو مح يدر چارچوب پژوهشکده انرژ ياقتصاد انرژ

 عبارتند از: گروه ینا

 يکننده انرژتجهیزات مصرف يفناور توسعه 

 يتبدیل انرژ يهاسیستم يفناور توسعه 
 يکننده انرژتجهیزات مصرف يفناور توسعه 

 یو اجتماع ياقتصاد يهادر بخش يانرژ يسمت تقاضا مدیریت 

 يکننده انرژتجهیزات مصرف يفناور توسعه 

 یبار الکتریک مدیریت 

 در تجهیزات يمصرف و برچسب انرژ ياستانداردها تدوین 

 یصنعت يهادر فرآیند يمصرف انرژ يمعیارها تدوین 
 يمصرف انرژ يسازبهینه يبرا يکاربرد يافزارهاو تهیه نرم طراحی 

 يمصرف انرژ يعیارهااستانداردهاو م يو اجرا يو اقتصاد یفن يهاتحلیل يبرا يکاربرد يافزارهاو تهیه نرم طراحی 

 یرهها و غساختمان ها،یروگاهن یکرددر ساختمان و صنایع با رو يانرژ ممیزي 

 مفید هاييو تبدیل آن به انرژ يانرژ بازیافت 

 ينوین مدیریت انرژ يهاسیستم يسازوکارها تدوین 

 يمدت مدیریت انرژمدت و بلندمدت، میانکوتاه يهابرنامه تدوین 
 نوین مدیریت انرژي يهاتجهیزات و سیستم يبکارگیر يو اقتصاد یفن يهاتحلیل 

 يکننده انرژتجهیزات مصرف يو برچسب انرژ يعملکرد يهاآزمایشگاه ياندازو راه طراحی 

  باشد:عنوان محورهاي پژوهشی این گروه به شرح ذیل می
 يانرژ گذاريیاستو س یزيربرنامه 
 يو مصرف انرژ یکیبار الکتر یریتمد 
 يانرژ يوربهره    
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 محیط زیست گروه پژوهشی 
  

 ملزومات از که کشور هاينیروگاه محیطی زیست اثرات بررسی هدف با و 1372 سال در زیست محیط پژوهشی گروه
 و ژوهشگرانپ و علمی هیئت اعضاي بکارگیري با گروه این. نمود فعالیت به شروع است، صنعتی هايطرح پایدار توسعه

 برق، صنعت گازي هايآالیند کنترل و پایش هايزمینه در خود تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه با همکاري و کارشناسان
 مدیریت خاك، احیاي و جامد زائدات مدیریت برق، تولید واحدهاي در آب مدیریت و پساب بازچرخانی و کنترل پایش،
  .نمایدمی فعالیت ايگلخانه گازهاي مدیریت و نشر کاهش و برق صنعت در ایمنی و بهداشت ، زیست محیط

  
  محورهاي پژوهشی این گروه عبارتند از:

 هایندهو کنترل آال یشپا  
 ايها و گازهاي گلخانهمدیریت و تجارت نشر آالینده  
 مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  

  

  

  

 

  
   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
85 

 

 

 

  شیمی و مواد يحوزه
  

 

  

  شیمی و مواد هاي پژوهشی مرتبط با حوزهگروه
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 شیمی و فرآیند پژوهشی گروه 
  

 شیپژوه امور انجام خود، مجهز هايآزمایشگاه و متخصص و خبره کارشناسان همکاري با فرآیند و شیمی پژوهشی گروه
 شاوره،م تحقیق، هايزمینه در گروه این هايفعالیت. دارد عهده بر را برق صنعت در فرآیند و شیمی مختلف هايزمینه در

 مهندسی و شیمی متخصصین از فرآیند و شیمی پژوهشی گروه تحقیقاتی کادر. باشدمی آزمایشگاهی خدمات و آموزش
 فنی دانش توسعه به توانمی گروه این اهداف ینترمهم از. است شده تشکیل مختلف علمی مدارج و هاگرایش با شیمی
 اندمانر افزایش ها،نیروگاه برداريبهره هايروش توسعه برق، در صنعت استفاده مورد تجهیزات و شیمیایی مواد ساخت

 وابستگی شکاه نهایتاً و شیمیایی هايروش از استفاده با برق صنعت تجهیزات مانیتورینگ فنی دانش توسعه حرارتی،
 .نمود اشاره برق صنعت خودکفایی جهت در حرکت و کشور از خارج به تجهیزاتی و فنی علمی،

 از: عبارتندمحورهاي پژوهشی این گروه 
 یمیالکتروش  
 یمیاییش یندهايفرا یمهندس  
 در صنعت برق یمیاییش یباتترک  
 سوخت و روغن  
 یمیاییآب و کنترل ش یهتصف  
 یمیاییش یننو هاييفناور  
 يانرژ سازهايیرهذخ  
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 متالوژي پژوهشی گروه 
  

 هايیتفعال .نمایدمی فعالیت فلزي تجهیزات و مواد با رابطه در برق صنعت نیازهاي زمینه در متالورژي پژوهشی گروه
 و وادم متخصصین از تحقیقاتی کادر اعضاي. باشدمی مشاوره و آموزش توسعه، و تحقیق هايزمینه در گروه این اصلی

 با اطارتب در اند وشده تشکیل خوردگی و دادن شکل گري،ریخته شناسایی، جمله از مختلف هايگرایش با متالورژي
و غیره  باال دماي هايپوشش تولید، و ساخت غیرمخرب، هايآزمون باال، دماي در خوردگی زوال، آنالیز عمر، تخمین

 قطعات و آلیاژها انواع. باشدمی مختلف هايزمینه در هاییآزمایشگاه داراي متالورژي پژوهشی فعالیت پژوهشی دارند. گروه
 هايآزمایش متالوگرافی،: از عبارتند انجام قابل هايآزمایش از برخی. گیرند قرار آزمایش مورد هاآن در توانندمی فلزي

  .غیرمخرب هايآزمایش و حرارتی عملیات خوردگی، هايآزمایش مکانیکی، خواص
  عبارتند از: محورهاي پژوهشی این گروه

 یزاتعمر قطعات و تجه یشو افزا يسازجوان ي،بازساز يهاتوسعه روش 

 يفلز یزات) در تجهیبآس یا یبها (تخرو پیشگیري از زوال یلتحل 

 یحفاظت از خوردگ 

 يتوسعه ساخت مواد و قطعات فلز 

 یشرفتهپ یاژهايمواد و آل 

 يقطعات و تجهیزات فلز یشعمر و  پا ینتخم ، ارزیابی وضعیت يهاتوسعه روش 

 يفلز یزاتمواد، قطعات و تجه یفیکنترل ک يهاتوسعه روش  
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 مواد غیر فلزي پژوهشی گروه 
  

 املش برق صنعت فلزي غیر مواد زمینه در توسعه و تحقیق زمینه در نیرو پژوهشگاه فلزي غیر مواد پژوهشی گروه
 انواع و بتن ،هاکامپوزیت غیرفلزي، مواد نانو رسانا، نیمه مواد فلزي، بین ترکیبات کربنی، ساختارهاي پلیمرها، ها،سرامیک
 مختلف هايشبخ در رفته بکار مختلف هايسیستم و تجهیزات ساختارها، سازيبهینه براي معدنی و آلی مختلف ترکیبات

 و تیرها ا،گیرهبرق و هامقره انواع جمله از مختلفی تجهیزات به توانمی حوزه این در. باشدمی برق توزیع و انتقال تولید،
 هايتوربین اجزا نسوزها، وها عایق حرارتی، سد و سخت سرامیکی هايپوشش کابل، و سیم توزیع، و انتقال هايدکل

 اناها،رس ابر خورشیدي، هايسلول نظیر پیشرفته تجهیزات تا روغن و سوخت سیاالت به مختلف هايافزودنی بادي،
 .نمود اشاره ترموالکتریک هايمبدل و سنسورها

 و برق صنعت نیاز مورد هايفناوري توسعه با رابطه در عمدتا گروه این انجام در حال و شده انجام تحقیقاتی هايطرح
 اهیآزمایشگ اي،مشاوره خدمات ارائه زمینه در گروه این تحقیقاتی، هايطرح بر عالوه. باشدمی برداريبهره مشکالت حل

 هايدوره ورتبص تحقیقاتی هايطرح از حاصل نتایج همچنین. دارد فعالیت نیز برق صنعت نیاز مورد استانداردهاي تدوین و
 و رامیکس خورشیدي، سلول ساخت آزمایشگاه سه. گرددمی ارائه گروه پژوهشی کادر توسط سمینار و مدتکوتاه آموزشی

  .باشندمی پژوهشی گروه این هايآزمایشگاه از نیز کابل و سیم مرجع و پلیمر
  محورهاي پژوهشی این گروه عبارتند از:

 هایکساخت سرام يهایندفرا 

 هایتو کامپوز یمرهاپل 

 یشرفتهنانو و مواد پ يفناور 

 یکیو اپت یکیالکتر هاديیمهو ن هایق، عاهاابررسانا 

 یرفلزيغ يهاسطح و پوشش یمهندس 
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  صنعت برق يهاسازه يحوزه
  

  
  هاي صنعت برقهاي پژوهشی مرتبط با حوزه سازهگروه
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 صنعت برق يهاسازه پژوهشی گروه 
  

 اساییشن هدف با نیرو، توزیع و انتقال پژوهشکده در نیرو انتقال هايسازه گروه عنوان با 1381 سال پژوهشی در این گروه
 در و شده تشکیل مخاطرات این برابر در نیرو انتقال هايسازه سازي مقاوم و ارزیابی و محتمل خطرات میزان برآورد و

 مونآز در برق صنعت به رسانیخدمت جهت مرجع آزمایشگاه عنوان به نیز نیرو انتقال هايسازه آزمایشگاه 1383 سال
 هدف با 1393 سال در. است گردیده اضافه گروه این به تحقیقاتی نمونه هايدکل و نیرو انتقال خطوط هايدکل نوعی

 و داد نام تغییر »برق صنعت هايسازه«به  گروه پژوهشی عنوان پژوهشی گروه این هايفعالیت محدوده گسترش
  .یافت توسعه و تعریف مجدد ذیل شرح طبق نیز مربوطه تخصصی هايمحور
 هاسازه آوريتاب و ریسک 

o پارامترها بندي پهنه و محیطی مخاطرات شناسایی  
o برق شبکه در هاسامانه و هاسازه خرابی آمدهايپی ارزیابی  
o هاسازه و هاسامانه پذیري آسیب ارزیابی مدلهاي توسعه  
o کشور برق شبکه در محیطی مخاطرات ریسک ارزیابی  
o برق صنعت يهاسازه آوري تاب ارزیابی   
o قبول قابل ریسک تعیین يهاروش و نظري مبانی تدوین   
o برق صنعت يهاسازه قبول قابل ریسک تعیین  

 هاسازه در هوشمند و نوین تجهیزات و مصالح  
o مرتبط ابزارهاي توسعه و نوین تجهیزات و مصالح بکارگیري  
o نانوتکنولوژي از استفاده با هاسازه عملکرد بهبود  
o  نوین يهاافزودنی بکارگیري با هاسازه عملکرد بهبود  
o هوشمند مصالح توسعه و بکارگیري با هاسازه عملکرد بهبود  

 هاسازه نوین هايفونداسیون طراحی  
o ژئوتکنیکی مخاطرات ریسک کاهش روشهاي و راهکارها  
o برق صنعت هايسازه فونداسیون طراحی استانداردهاي   
o فونداسیون سازي بهینه و طراحی در نوین ابزارهاي و روشها  
o برق صنعت هايسازه در نوین يهافونداسیون بکارگیري  
o  پاك يهاانرژي رویکرد و محیطی زیست منفی اثرات کاهش هدف با هافونداسیون طراحی  

 هاسازه بهینه طراحی  
o محیطی مخاطرات ریسک کاهش روشهاي و راهکارها  
o برق صنعت هايسازه ارتقا و طراحی بارگذاري، استانداردهاي   
o سازه سازي بهینه و طراحی در نوین ابزارهاي و روشها  
o هاسازه در نوین ايسازه فرمهاي و ساختارها اجزاء، بکارگیري  
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o پاك يهاانرژي رویکرد و محیطی زیست منفی اثرات کاهش هدف با برق صنعت هايسازه طراحی  
 هاسازه عملکرد بهبود و ارزیابی نوین يهاتکنیک  

o عملکرد بررسی براي نوین محاسباتی ابزارهاي و آزمایشگاهی عددي، يهاروش کارگیري به و توسعه 
  برق صنعت يهاسازه

o  در هیبرید يسازشبیه سیستم کارگیري به براي افزاريسخت و يافزارنرم يهازیرساخت توسعه و ایجاد 
  برق صنعت

o ارتعاش کنترل هیبرید و فعال فعال، نیمه غیرفعال، رویکردهاي   
o ارتعاش کنترل هوشمند و نوین ابزارهاي توسعه   
o اغتشاش و قطعیت عدم خطا، برابر در آورتاب فعال نیمه و فعال کنترلی يهاسامانه طراحی   
o انرژي يوربهره دیدگاه از هاسازه عملکرد بهبود و ارزیابی  

 هاسازه عمر مدیریت و تخمین  
o برق صنعت هايسازه سالمت پایش  
o  برق صنعت هايسازه باقیمانده عمر ارزیابی  
o بحران مدیریت يهادستورالعمل تدوین و راهکارها توسعه   
o  نگهداري و تعمیرات مدیریت نوین يهاابزار و هاروش توسعه   
o  هاآسیب کاهش یا رفع راهکارهاي و هاروش توسعه 
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  یو مال يکالن و علوم اقتصاد یزيربرنامه يحوزه

  

  
  

  یو مال يکالن و علوم اقتصاد یزيربرنامههاي پژوهشی مرتبط با حوزه گروه
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 ياقتصاد برق و انرژ پژوهشی گروه 
  
 اقتصادي مطالعات انجام محوریت با خاص طور به نیرو پژوهشگاه در 1393 سال از انرژي و برق اقتصاد پژوهشیگروه 

 انجام) 93-83 سال از( برق مدیریت و اقتصاد گروه پژوهشی این، بر سابق. گردید تشکیل انرژي و برق صنعت در
 هايفعالیت هک بود دار عهده را باشند؛می مطرح کشور برق صنعت در ايرشته میان علوم قالب در که تحقیقاتی هايفعالیت

 هايعالیتف انجام جهت انرژي و برق اقتصاد گروه پژوهشی. گردید تقسیم عنوان همین با پژوهشی مرکز قالب در گروه این
 .گیردمی بهره اجتماعی - اقتصادي هايسیستم مهندسی برق، مهندس اقتصاد، هايتخصص از خود پژوهشی

 :انرژي و برق اقتصاد گروه پژوهشی آرمان بیانیه
 در ايحرفه هايصالحیت داراي و اعتماد مورد مرجع ساله، ده افق در نیرو پژوهشگاه انرژي و برق اقتصاد گروه پژوهشی

 ینهمچن. است کشور داخل پژوهشی جامعه و گذارانسیاست وثوق مورد و بوده برق صنعت اقتصادي هايپژوهش زمینه
 .است معتبر و شده شناخته پژوهشی و گذارسیاست محافل در جهانی، جامعه در

 :انرژي و برق اقتصاد گروه پژوهشی مأموریت

 انرژي و برق اقتصاد موضوعات در تحقیقاتی هايپروژه مدیریت 

 سازيتجاري -برق صنعت در تجاري محصوالت به کاربردي هايایده تبدیل فرایند ساماندهی و تسهیل 

 مانند خاص شرایط واجد هايپژوهش -انرژي و برق اقتصاد زمینه در کاربردي و نظري هايپژوهش انجام 
 المنفعهعام و محرمانه هايپروژه

 دوینت و مطالعات انجام و هابررسی طریق از برق صنعت صاحبنظران براي کشور اقتصادي وضعیت ترسیم 
 گیرانتصمیم و صاحبنظران براي هاآن تاثیرگذار ارائه و زمینه این در موثر هايگزارش

 هايشرکت( حقوقی هايشخصیت گیريشکل بر تاکید با پژوهشی تخصصی هايهسته گیريشکل به کمک 
 )بنیاندانش دولتی غیر يهاظرفیت ایجاد(انرژي  اقتصاد حوزه در) خصوصی پژوهشی مراکز و بنیاندانش

 مربوطه؛ اطالعات روزرسانیبه و تدقیق آوري،جمع کاربردي، مطالعات نیاز مورد اطالعات بانک دهیشکل 
 رونبی به تعهد.(نیاز مورد اطالعات به دانشجویان و محققان دسترسی امکان ایجاد و اطالعات انتشار تسهیل

  )هاساخت زیر دهیشکل

  محورهاي پژوهشی این گروه عبارتند از:

 یستز یطو مح ياقتصاد انرژ 

 يعرضه انرژ 
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 يانرژ يتقاضا 

 مقررات یمتنظ 

 و اقتصاد کالن يانرژ 

 يبازارها و بورس انرژ 

 ياقتصاد دانش و انرژ 

 یمحاسبات يهاعلوم داده و ابزار 
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 یو علوم مال يحسابدار پژوهشی گروه 
  

گروه پژوهشی حسابداري و علوم مالی پس از موافقت شوراي گسترش آموزش عالی کشور، به طور رسمی فعالیت خود را 
انداز این گروه تبدیل شدن به چشمشگاه نیرو آغاز کرده است. هاي پژوهشی پژوهبه عنوان یکی از گروه 1393از سال 

صنعت برق و انرژي کشور در افق  حسابداري و علوم مالیپژوهی در حوزه پژوهی و سیاستمرجع دانا و توانمند آینده«
ی و پاسخگویی به قاتیتحق يهاو اجراي پروژه تیریمدگروه نیز  مأموریت، در این راستا ترسیم شده است» 2140سال 

شود:زیر انجام می باشد که با تحقق اهدافمیداري و علوم مالی نیازهاي حال و آینده صنعت برق و انرژي در حوزه حساب  
 حوزه حسابداري و علوم مالی صنعت برق و انرژي پژوهی درپژوهی و سیاستتبدیل شدن به مرجع تامین محتواي آینده .1
 شده در صنعت برق دستیابی به اعتبار و جایگاه شناخته .2
 کشور در حوزه حسابداري و علوم مالیتبدیل شدن به قطب پژوهشی صنعت برق و انرژي  .3
 دسترسی به نیروي انسانی متخصص در حوزه حسابداري و علوم مالی .4
 دستیابی به منابع دانشی ابزارهاي حسابداري مدیریت .5
 گذاري تولید، توزیع و انتقال برقهاي قیمتدستیابی به استانداردها و روش .6
 برق و انرژي کشور در حوزه حسابداري و علوم مالیبینی نیازهاي آینده صنعت دستیابی به توان پیش .7
 دستیابی به اطالعات کافی در خصوص بازارهاي بورس انرژي .8
 ایفاي نقش موثر در گسترش بازار برق و انرژي کشور .9

 المللی حوزه حسابداري و علوم مالیدسترسی کامل به منابع دانشی داخلی و بین .10
 گري مالی در حوزه برق و انرژيشالمللی گزاردستیابی به استانداردهاي بین .11
 هاي موجود صنعت برقدستیابی به اطالعات عملکرد مالی شرکت .12
 دستیابی به فرایندهاي داخلی اثربخش و کارا .13
 دسترسی به شبکه پژوهشگران و خبرگان حوزه حسابداري و علوم مالی .14
 هادستیابی به درآمدهاي مستقل از محل دریافت پروژه .15
 هاي منتخبی کارشناسان گروه و سایر متقاضیان در حوزهایجاد بستر آموزش عمل .16

  ه است:ساختار یافتپژوهشی به شرح زیر هاي گروه در شش محور فعالیتالزم به توضیح است 

 اقتصاد مالی -1

 حسابداري عمومی -2

 حسابداري مدیریت و منابع انسانی -3

 حسابرسی کنترل داخلی و قانونی -4

 گذاري و بازارهاي مالیسرمایه -5
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  و حقوق یعلوم اجتماع یریت،علوم مد يحوزه
  

  
  

  

  و حقوق یعلوم اجتماع یریت،علوم مد هاي پژوهشی مرتبط با حوزهگروه
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 یو علوم اجتماع یریتمد پژوهشی گروه 
  

 بطور برق، صنعت در انسانی علوم مباحث به پرداختن هدف با و 1393 سال در اجتماعی علوم و مدیریت گروه پژوهشی
 کارشناسان از منديبهره با اکنون هم گروه این. گردید تاسیس برق، صنعت مدیریتی و انسانی اجتماعی، مسائل مشخص

 و بوده شده یاد هايزمینه در ايمشاوره و تحقیقاتی هايپروژه انجام حال در پژوهشی علمی هیات اعضاي و سابقه با
 .است رسانده پایان به را پروژه تعدادي

 هايپروژه انجام با» برق اقتصاد و مدیریت« سابق گروه قالب در 1384 سال از نیرو پژوهشگاه که است ذکر به الزم
 به شده یاد روهگ تبدیل با اکنون و است کرده ورود انسانی علوم و مدیریتی مباحث به استراتژیک، ریزيبرنامه و مدیریتی

 ايتهیاف ساختار شکل به دارد قرار آن در »اجتماعی علوم و مدیریت«گروه پژوهشی  که »برق اقتصاد و مدیریت مرکز«
  .پرداخت خواهد برق صنعت در انسانی علوم مباحث با مرتبط هايپژوهش به

  محورهاي پژوهشی این گروه عبارتند از:

 و کسب و کار یبازرگان یریتمد 
 در صنعت برق يو مطالعات راهبرد یتحاکم 
 در صنعت برق یمنابع انسان 
 يادار یریتتوسعه و تحول مد 
 مصرف یریتیو مد یمطالعات اجتماع 
 يتوسعه صنعت برق و انرژ یابعاد اجتماع 
 يدر صنعت برق و انرژ يو نوآور يعلم، فناور یشناسو جامعه یریتمد 
 کالن يهاها و پروژهطرح یریتمد يمطالعات راهبرد 
 در صنعت برق یتوسعه ارتباطات اجتماع 
 یرعاملمطالعات پدافند غ 
 يورو بهره یفیتارزش، ک یرهزنج یریتمد 
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 پژوهییاستو س نگاريیندهآ پژوهشی گروه 
  

 ناپذیر کاران عاملی به دنیا گذاريسیاست و سازيتصمیم نظام در آوريفن و علم هايپیشران و محیطی تغییرات سرعت
 مورد هايهپروژ انجام در نیرو پژوهشگاه يسابقه. نیست مستثنی قاعده این از هم کشور برق صنعت. است شده تبدیل

 ینشب داشتن تنیده،درهم و پویا محیط این در کارآمد هايپژوهش انجام يالزمه دهدمی نشان بخوبی برق صنعت نیاز
 از اشین پیامدهاي تحلیل و اقدامات و هاسیاست اجراي و تدوین و شرایط تغییر چگونگی از عمیق درکی و نگرانهآینده
 برق صنعت نیازهاي و شرایط با انطباق در نیرو پژوهشگاه هايمأموریت دلیل همین به .است اقدامات و هاسیاست این

 وهشیگروه پژ برق، صنعت تحقیقات مدیریت و گذاريسیاست يحوزه در پژوهشگاه نقش ارتقاي پیرو و کرد تغییر
 مورد در لیک دانش داشتن به محدود تنها مؤثر، سازيتصمیم و گذاريسیاست تاسیس شد. پژوهیسیاست و نگاريآینده
 نگاريهآیند. نیست گوناگون مهندسی و تحلیلی هايروش و ابزارها کاربرد در مهارت صرفاً یا خاص آوريفن /موضوع یک

 :دارد اصلی کارکرد سه که کرد تفسیر »گذاريسیاست« اصلی عنصر عنوان به توانمی را

 رتبطم تلفیقی هايیافته و شده بنديطبقه اطالعات تولید يبوسیله): Policy-informing( رسانیاطالع و بخشیآگاهی
 و سازيوممفه فرآیند داددرون عنوان به گذارانسیاست به هاآن انتقال و آینده، هايگزینه و هاچالش تغییرات، پویایی با

 .هاسیاست طراحی

 هايشبین ادغام و ترکیب يبواسطه هاسیاست تعریف از پشتیبانی: )Policy-advisory, counselling( مشورتی کارکرد
 بستر به هاهیافت این انتقال و فردي بازیگران اقدام هايگزینه و استراتژیک موقعیت درك با نگاري،آیند فرآیند از برآمده

نخست  رددر کارک( اطالعات يارائه از فراتر نگاريآینده دیگر، بیان به. جدید هايسیاست به هاآن تبدیل و گذاريسیاست
 هب را هاآن گذاران،سیاست هايدیدگاه و عالیق يجنبه از اطالعات آن تفسیر با و کندمی عمل) رسانیاطالع یعنی

 يبه واسطه نگاريآینده): Policy-facsilitating( سازيآسان و گريتسهیل کارکرد .کندمی رهنمون نوینی هايسیاست
 استقرار از پشتیبانی و آینده اندازچشم از مشترك درك ایجاد فردي، یادگیري براي بستري ساختن فراهم در مندنظام روش

 شمولم بازیگران و جامعه مثبت دهیپاسخ افزاش با را هاسیاست سازيپیاده تواندمی که است ابزاري مناسب، زیرساخت
  .کندمی تکمیل را سنتی راهبري رویکردهاي ترتیب بدین و کند تسهیل هاسیاست آن

  پژوهی عبارتند از:نگاري و سیاستمحورهاي پژوهشی گروه پژوهشی آینده

 نگاريیندهو آ پژوهییندهآ 
 پژوهییاستس 
 دانش یریتمد 
 يو نوآور يفناور یریتمد 
 یننو هاييبر بستر فناور یاجتماع يهامشارکت 
 یکتحول استراتژ یریتو مد یکمطالعات استراتژ 
 صنعت برق يهوشمند 
 یسازمان يو توسعه ییرتغ یریتمد 
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 حقوق پژوهشی گروه 
  

 44 صلا کلی هايسیاست اجراي قانون تصویب با که کشور انرژي بخش و برق صنعت در حقوقی و اقتصادي تحوالت
 پژوهشی گروه تاسیس با که داشت آن بر را نیرو پژوهشگاه گردید، جدید مرحله وارد) 1386 مصوب( ایران اساسی قانون

 طراحی جهت الزم سنجیامکان نیرو، بخش سازيخصوصی حوزه در آن آثار و حقوقی تحوالت رصد ضمن حقوق،
 .گیرد قرار کار دستور در الزم علمی کتب تدوین و نیاز مورد آموزشی يهادوره

 حقوق« ارشد کارشناسی مقاطع در تحصیلی يهادوره طراحی هدف با و 1394 سال در حقوق پژوهشی گروه لحاظ بدین
 همچنین و) نوین هايانرژي حقوق اي وهسته حقوق برق، حقوق آب، حقوق( آن تخصصی هايرشته در دکتري و »انرژي
 قوقیح هايپروژه انجام در نهایت و ایران برق جامع قانون تدوین و طراحی امکان بررسی و »انرژي حقوق دانشنامه« تهیه

 این. ردیدگ تشکیل نیرو پژوهشگاه در حقوقی مشورتی نظراتنقطه ارائه و انرژي و برق صنعت با مرتبط موضوعات در
 زا،ج عمومی،( حقوقی مختلف هايحوزه کارشناسان و پژوهشگران علمی، هیئت اعضاي از منديبهره با پژوهشی گروه
 تمرمس طور به را خود مشورتی نظراتنقطه و داشته اجرا دست در را پروژه پژوهشی چند اجراي) غیره و تجارت الملل،بین
  .دهدمی قرار پژوهشگاه دیگر مدیران اختیار در

  محورهاي پژوهشی این گروه عبارتند از

  و دروس دوره کارشناسی ارشد حقوق انرژي هاسرفصلتهیه 

ها و تشکیل و سرفصل با همکاري و تالش همکاران این گروه پژوهشی، رشته حقوق انرژي در مقطع کارشناسی ارشد
دروس پیشنهادي طی فرایند اداري در شوراي تحول مورد تائید و تصویب قرار گرفت. به دلیل جدید بودن رشته و تلفیق 

 .جزوات دروس دوره مذکور تهیه گردید ،هاي مهندسیبودن آن با رشته

  حقوق انرژي دانشنامهتدوین 

 هايحقوق انرژي«، »حقوق برق«، »حقوق آب«ي دانشنامه، در پنج حوزهدر پروژه پژوهشی دانشنامه حقوق انرژي، مداخل 
هاي مختلف توسط کارشناسان گروه با مطالعه و تحقیق در حوزه» حقوق نفت و گاز«و » ايحقوق هسته«، »تجدید پذیر

آغاز  1395مدخل، کار نگارش و شرح مداخل از شهریور سال  1700استخراج و تدوین گردید. پس از تعیین بیش از 
 .گردیده است

 تدوین کتاب قوانین برق (تمام قوانین در یک قانون جامع( 

آوري تمام قوانین و مقررات جاري در حوزه برق آغاز به دستور ریاست محترم پژوهشگاه، تدوین کتاب قوانین برق با جمع
ها تهیه گردیده و بر طبق ها و فصلشبا مطالعه تمام قوانین و مقررات، عناوین بخ 1397گردید. تا پایان مردادماه سال

 .نسبت به چاپ آن اقدام خواهد گردید 1398 سالتا پایان و شده انجام بنديزمان

 حقوق مالکیت فکري در پژوهشگاه نیرو و صنعت برق توسعه 
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 شناسایی زوایاي پیدا و پنهان معاهده منشور انرژي  (ECT) 

 هاي حقوقیدر بخش پژوهشعنوان حلقه تحقیقاتی صنعت برق ایفاي نقش به 

 شناسایی محورهاي تخصصی حقوق انرژي در کشور 

  

  باشد:عنوان محورهاي پژوهشی این گروه به شرح ذیل می

 یحقوق عموم 
 یدپذیرتجد هاييحقوق برق و انرژ 
 المللیینب گذاريیهحقوق قراردادها، تجارت و سرما 
 يفکر یتحقوق مالک 
 یستز یطحقوق مح 
 حقوق آب و آبفا  
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  مراکز و اسناد توسعه فناوري5-2- 

  

 مراکز و اسناد توسعه فناوري نام واحد

 مأموریت اصلی

  
 گريهیلتس رویکرد با پژوهشی مراکز و هادانشگاه خصوصی، بخش حداکثري ظرفیت بکارگیري

  برق صنعت نیاز مورد يهافناوري سازي تجاري و توسعه اکتساب، جهت گريتنظیم و
 

کلیديي هانقش  

 
 راهبردي اسناد حوزه در متخصصین شبکه برپایی و فناور يهادنها و هاشرکت شناسایی •

  مربوطه
 سپاريبرون رویکرد با مصوب راهبردي اسناد راه نقشه اجراي با فناوري اکتساب •

  حداکثري
  مربوطه يهاحوزه دانش مدیریت •
 فناوري سازيتجاري •
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  ي مربوطه:هافناوري پژوهشگاه نیرو و حوزهفهرست مراکز و اسناد توسعه 
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 ریزي و پشتیبانی فناورانه تحول دیجیتال در صنعت برق و انرژيمرکز برنامه 
  
ها و هاي نوین دیجیتال، تحت عنوان انقالب چهارم صنعتی، فرصتهاي اخیر روند تحوالت جهانی فناوريدر سال

هاي موجود را دستخوش تغییر نموده است. بومجامعه و صنعت رقم زده و زیستو کار در  هایی را در فضاي کسبچالش
و  »بسترهاي مخابراتی مناسب براي ارتباطات«، »هاي ارائه خدماتپلتفرم«بوم فنی تحول دیجیتال شامل زیست

ر هر گیرد. دهاي احصاء شده کسب و کارهاي نوین شکل میباشد که با تحلیل دادهمی» حسگرها و تجهیزات هوشمند«
هاي ساز و محاسبات ابري، پردازش روي لبه، الگوریتمهایی مانند ابرهاي ذخیرهها و روشها، فناوريیک از این الیه

گیري کسب و کارهاي نوین و تحقق چین و ...، موجب شکلکاوي، تشخیص الگو، بالكپیشرفته هوش مصنوعی، داده
هاي فنی باید الزامات امنیت سایبري و حریم در صنعت برق براساس نیازمنديتحول دیجیتال خواهند شد. عالوه بر این 

 هاي فنی و مالحظاتخصوصی نیز توسعه داده شود تا ارائه خدمات نوین محقق گردد. بنابراین با توجه به حساسیت
ریزي رنامهب ، »لیاتیعم«و » رگوالتوري«، »گذاري و حاکمیتیسیاست«هاي عملکردي در صنعت برق، نیاز است از دیدگاه

 گیري کسب و کارهاي نوین در این صنعت تحقق یابد. منسجم و هدفمندي انجام گیرد تا مفهوم تحول دیجیتال و شکل

ریزي و پشتیبانی فناورانه تحول دیجیتال در صنعت برق و انرژي به منظور ایفاي نقش مدیریت در این راستا مرکز برنامه
اي در راستاي توسعه کاربرده هادانشگاهمختلف صنعت برق، مراکز تحقیقاتی و  هايت بخشفناوري، و هماهنگی فعالی

شروع به کار نمود. از اهداف مهم  1397از مرداد ماه سال  در صنعت برق با رویکرد تحول دیجیتال فاوانوین  هايفناوري
) ICT(هاي نوین فاوا وسعه کاربردهاي فناوريهاي مرتبط با تافزایی فعالیتتوان تمرکز، سازماندهی و هماین مرکز می

 در صنعت برق و هدایت آنها در راستاي ایجاد تحول دیجیتال در صنعت برق نام برد. 

  

  ي مرکز:هاماموریت

  تدوین برنامه اجرایی سند اقدام مشترك تحول دیجیتال در صنعت برق 

 ربوطهپیگیري تشکیل شوراي راهبري سند و ایفاي نقش دبیر در جلسات م 

 انجام مطالعات رصد فناوري در حوزه کاري مرکز 

 براي مدیران ارشد صنعت برق و انرژي در حوزه کاري مرکز سازيتصمیم 

 هاطرحو مدیریت کالن  ریزيبرنامه )MC (بلندمدتو  مدتدار، میاناولویتبازده و  زوده هايشامل طرح 

 کلیدي تعیین شده در سند هايشاخصو  هانظارت و سنجش میزان تحقق برنامه 



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
104 

 

 

 فاوانوین  هايایفاي نقش مدیریت فناوري در زمینه توسعه کاربردهاي فناوري )ICT ( در صنعت برق با
 رویکرد تحول دیجیتال 

 در راستاي توسعه کاربردهاي  هادانشگاهمختلف صنعت برق، مراکز تحقیقاتی و  هايهماهنگی فعالیت بخش
 ت برق با رویکرد تحول دیجیتال در صنع فاوانوین  هايفناوري

 در صنعت برق فاوانوین  هايمدیریت ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی در زمینه کاربردهاي فناوري 
 با رویکرد تحول دیجیتال 

 در صنعت برق با رویکرد تحول دیجیتال فاوانوین  هايفناوريدر راستاي کاربردهاي  هاییپایلوت اندازيراه 

 هاي بازاری تحقیقات و توسعه در راستاي نیازمنديدهجهت 

 هاي نوین فاوا هاي مرتبط با توسعه کاربردهاي فناوريافزایی فعالیتتمرکز، سازماندهی و هم)ICT ( در صنعت
 برق و هدایت آنها در راستاي ایجاد تحول دیجیتال در صنعت برق 

 اي در زمینه توسعه کاربردهاي اي کاربردي و توسعههها و پروژهریزي، تعریف و محوریت اجراي طرحبرنامه
 هاي نوین فاوا در صنعت برق و هدایت آنها در راستاي ایجاد تحول دیجیتال فناوري

 عه نظران در زمینه توسهاي علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبانباشت دانش در حوزه
 عت برق با رویکرد تحول دیجیتال هاي نوین فاوا در صنکاربردهاي فناوري

 هاي مرتبط با توسعه کاربردهاي ها و پروژهایجاد نظام و تامین منابع مالی الزم جهت حمایت مالی از طرح
 هاي نوین فاوا در صنعت برق با رویکرد تحول دیجیتال در صنعت برقفناوري

  نعت هاي نوین فاوا در صکاربردهاي فناوري بنیان مرتبط با توسعههاي دانشمند حمایت از شرکتمدیریت نظام
اي ههاي علمی و فناوري و صندوقبرق با رویکرد تحول دیجیتال در صنعت برق در قالب مراکز رشد و پارك

 مالی حمایت از پژوهش

  

  :98اقدامات کلیدي مرکز در سال 

توسط دارندگان پروانه ارتباطی از هاي زیرمجموعه آن مجوز استفاده از امکانات ارتباطی شرکت توانیر و شرکت -
هاي ارتباطی پهن باند در کشور و تحقق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور توسعه شبکه

  اخذ گردید. 98هوشمندسازي شبکه توزیع برق نهایی و در اسفندماه 
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 ي نیروگاهیهابرداري، نگهداري و تعمیرات واحدمرکز توسعه فناوري بهره 
  

 ي زیر مجموعه مرکز عبارت است از:هاسند
o ي نیروگاهیهابرداري، نگهداري و تعمیرات واحدسند توسعه فناوري بهره 
o ي حرارتی کشورهاسند توسعه فناوري افزایش راندمان نیروگاه 
o ي قدیمی کشورهاسند توسعه فناوري افزایش عمر نیروگاه 

به بخش  هاتولید صنعت برق و واگذاري تعداد قابل توجهی از نیروگاه با توجه به این که فرایند خصوصی سازي در بخش
ي اخیر شــتاب گرفته اســت، در این راســتا نگرانی از تولید برق مطمئن از یک طرف و ضــرورت هاخصــوصــی در ســال

سب و کار نیروگاه        ستر ک سب وزارت نیرو در ایجاد ب شتیبانی منا شده و رفع موانع موجود در  هاپ سیر به  ي واگذار  این م
شتر به بخش بهره    ضرورت توجه بی را  هابرداري، نگهداري و تعمیرات نیروگاهعنوان یک وظیفه حاکمیتی از طرف دیگر، 

ست. امروزه هم در بخش بهره    ضاعف نموده ا ساخت   م صنعت برق زیر ي  هابرداري و هم در بخش نگهداري و تعمیرات 
ست. اما تهدید      شده ا سبی ایجاد  شی از مغفول افتادن هابه مخاطره افتادن تولید برق مطمئن و زیان یی نظیرهامنا  ي نا

 برداري و نگهداريگردد که موضوع توسعه و بهینه سازي ارائه خدمات بهرهاز موارد باعث میاي وظایف حاکمیتی در پاره
 و تعمیرات همچنان از اهمیت زیادي برخوردار باشد. 

ي ارزي، هاجوییداخل و خارج از کشــور، توســعه فناوري در این حوزه ضــمن صــرفهبا توجه به حجم بازار این حوزه در 
  خواهد شد.  هابرداري و نگهداري و تعمیرات نیروگاهي صادرات خدمات بهرههاسازي براي استفاده از فرصتموجب زمینه

ز تهیه اعم ا هات گسترده این فعالیتو مراکز پژوهشی در ارائه خدمات نگهداري و تعمیرا هاهمچنین سهیم نمودن دانشگاه
ي هاتواند فرصتو... می هیي تجاري، تجهیز آزمایشگاه نگهداري و تعمیرات و ارائه خدمات آزمایشگاهاافزارو فروش نرم

  کاري جدید را به وجود آورد. 
ي اضطراري و توقف تولید هاي این حوزه به منظور کاهش یا پیشگیري از خروجهاعالوه بر موارد فوق افزایش توانمندي

ي مربوطه نیز به عنوان یکی از دالیل ضرورت انجام این طرح قابل بیان هابرق ناشی از خرابی تجهیزات و کاهش هزینه
ي گازي، بخاري و سیکل ترکیبی هابرداري، نگهداري و تعمیرات واحدي بهرههااست. مطابق برآورد صورت گرفته هزینه

ي ناشی از به کارگیري هاگردد. اگر پتانسیل کاهش هزینهمیلیون دالر در سال می 736برق بالغ بر  در بخش تولید صنعت
جویی ناشی شود، آنگاه میزان صرفهدرصد تخمین زده  30تا  15ي، نگهداري و تعمیرات بین برداربهرهي نوین هافناوري

  گردد. میلیون دالر در سال بالغ می 220تا  110از این اصالحات به 
ي نیروگاهی هابرداري، نگهداري و تعمیرات واحدي بهرههاجویی فقط بخش مربوط به هزینهشایان ذکر است که این صرفه

، کاهش خروجیهاي مذکور منافع ناشی از افزایش قابلیت اطمینان دسترسی به واحدهاباشد. عالوه برکاهش هزینهمی
ي مذکور را هاباشد که منافع قابل توجهی به مراتب پیشتر از کاهش هزینهمات میي اضطراري از جمله تبعات این اقداها

  نصیب بخش تولید صنعت برق خواهد نمود. 
ي، نگهداري و تعمیرات، طرح حاضر برداربهرهي پیش روي توسعه و کاربرد فناوري هابر این اساس با هدف رفع چالش

ي، برداربهرهد گردید. در این راستا نقشه راه توسعه نظام نهارت نیرو پیشبه شوراي محترم آموزش، پژوهش و فناوري وزا
) تدوین گردد تا بر اساس آن 1404ي سال هانگهداري و تعمیرات و فناوري این حوزه براي افق زمانی ده ساله (تا انت
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ید مرتفع گردد. متعاقبا و پس از تای رکاراناندي این حوزه در قالبی نظام مند و با همکاري سایر ذینفعان و دستهانیازمندي
ي ذیربط هاد مطروحه کمیته راهبري تدوین سند متشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت و نمایندگان دستگاهنهاپیش

ي، نگهداري و تعمیرات بر اساس متدولوژي تهیه شده و با مشارکت برداربهرهتشکیل گردید و سند توسعه نظام و فناوري 
  .و خبرگان صنعت و دانشگاه تدوین گردید متخصصان
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 گیري پیشرفته نیروگاهیي اندازههامرکز توسعه فناوري سیستم 
  

ي برق به هابا توجه به نقش بنیادین انرژي الکتریکی در ساختار زیر بنایی صنعت و اقتصاد کشور، نیاز توجه به نیروگاه
از طریق شبکه  هاکند. عموماً توان تولیدي این نیروگاهبسیاري پیدا میي تولید این انرژي اهمیت هاعنوان منابع پاي
شود تا چرخه اقتصادي کشور به حرکت در آید. در و مراکز صنعتی، کشاورزي، تجاري و... فرستاده می هاسراسري به شهر

برداري، ندازي، بهرهاهراین نصب، راي به نام صنعت برق بیهوده است. بنابها، سخن گفتن از مقولهاواقع بدون وجود نیروگاه
باشد. نگهداشت درست و مناسب، نقش بسیار زیادي را در ، از اهمیت زیادي برخوردار میهانگهداري و تعمیرات نیروگاه

راگیر في نیروگاه ایفا نموده و اثر بسزائی در باالبردن بهره اقتصادي آن دارد. همچنین داشتن آگاهی هاافزایش عمر دستگاه
شود. یقیناً این اهداف بدون استفاده ي ملی میهااز شیوه کارکرد و پایش دقیق و پیوسته کارکرد، موجب نگهداشت سرمایه

با یاري خداوند بزرگ و در راستاي افزایش توان تولید داخل، در یک بازه ده ساله تا  .از ابزار دقیق به دست نخواهد آمد
 :ان در حوزه ابزار دقیق نیروگاهی، کشوري است، جمهوري اسالمی ایر1404افق 
 برخوردار از دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق با اهمیت نیروگاهی 
 نیجهاي داخلی و هاداراي سهم مناسب از بازار 
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 مرکز توسعه فناوري زیرساخت خودرو برقی 
  

 یادز یندگین موجب آالجهاو... درسطح  هایکلت،موتورسهایرخودرونظ يموتور یهنقل یلسوخت توسط وسا يباال مصرف
 یلو وسا ریپذیدتجد يموجب توجه روزافزون به منابع انرژ یلیکاهش منابع سوخت فس یگرشده و از طرف د یستز یطمح
 نکربیداکس يد یزانکند، م یدابه شکل موجود ادامه پ يانرژ ف، چنانچه روند مصرهایگشته است.مطابق بررس یدجد یهنقل
درسال  یستیمقدار با ینا ی،نجها يها. مطابق برنامهیدخواهد رس 2005آن درسال  یزانبه دوبرابرم2050شده تاسال  یدتول

  .برسد 2005آن درسال  یزانبه نصف م 2050
 یکیالکتر يرژکه ازان يموتور یهنقل یلازوسا یدپذیر،استفادهتجد يهدف،درکناراستفاده ازمنابع انرژ ینبه ا یابیدست جهت

  .باشدیم يو مصرف انرژ ينهاگلخا يهاگاز یددر کاهش تول یاصل يهایتاز الو برندیمحرکه بهره م یرويبه عنوان ن
 یدگاست.آلو یلیفس يهاسوخت یادمصرف ز یل،ازدالهاخودرو یفیتبودن ک یینو پا يانرژ يهابودن حامل درکشورما،ارزان

ینهو هز یمنابع نفت یتدر کشور است و محدود ینبنز یترل یلیونم 60مصرف روزانه  یلاز آن به دل یهوا که بخش یدشد
  .شودیم ینمصرف بنز یشموجب افزا ،هاخودرو یینپا یفیتدرکنارک ینبنز یدتول یادز يها

ارند. د یدتاک یبرق يهاو توسعه خودرو يبه فناور یابیدست يدرراستا ینجها يهاباتالش یبرلزوم همگام یلدال ینا تمامی
 ییباو با وجود رق یافته يهایندن، موج فزاجها يهااز کشور یاريدر بس یبرق يهابه استفاده از خودرو یازو ن یزهامروزه انگ

چنان مورد ، همهامربوط به آن یاي) و مزایعگاز و گاز ما ییل،گازو ین،(بنز یلیدرون سوز سوخت فس يهاچون موتورهم
  .ردم قرار گرفته استو م هاتوجه دولت

 ینآن و همچن یتاهم یلبه دل یبرق يهابردستور کار قرار دادن خودرو یرومحترم ن یروز یدموارد و تاک ینتوجه به ا با
باعث  گذارندیم یکیالکتر يانرژ یرهمصرف و ذخ یکی،الکتر یدانرژيبر شبکه قدرت و تول یبرق يهاکه ورود خودرو ياثار

و در  یخودرو برق ينقشه راه توسعه فناور ینکرده و نسبت به تدو یدات پیموجود یمرکز خودرو برق 1394شد تا در سال 
  .از آن همت بگمارداندادامه تحقق اهداف نقشه راه و چشم
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 ي الکتریکی پیشرفتههامرکز توسعه فناوري موتور 
  

ــیمان، حمل و نقل ین اجزاء ترمهمي الکتریکی از جمله هاموتور ــنایع مختلف (مانند نیرو، نفت، فوالد، س خطوط تولید ص
سر و   هاو تجهیزات تجاري و خانگی که روزانه با آن هاي الکتریکی عضو مهمی از سیستم   هااز سویی موتور  و...) هستند. 

ساس برآورد  کار داریم، می شند. بر ا ک الکتریکی(در محدوده توانی یي بعمل آمده در کشور بیش از دو میلیون موتور  هابا
کیلووات تا چند مگاوات) در خطوط تولید صنایع مختلف و بیش از شصت میلیون موتور الکتریکی در لوازم خانگی موجود، 

سکونی درحال کار می  صرف انرژي الکتریکی آن   در منازل م شد که م صرف انرژي الکتریکی     40بیش از  هابا صد از م در
شامل می   شور را  ساس برآورد گرکل ک صنعت الکتروموتور در داخل کشور      هادد. همچنین برا شده چرخش مالی  ي انجام 

فزایش ي الکتریکی در اهاشود که با توجه به اهمیت ارتقاء کیفیت موتور در حدود پنجاه هزار میلیارد ریال تخمین زده می
پیشرفته صنعتی صرف تحقیق و توسعه براي کسب      ي هاي زیادي توسط کشور  ها، ساالنه هزینه هاي انرژي کشور وربهره

صرف انرژي و افزایش کیفیت و دوام آن هافناوري ي هاگردد و تاکنون فناوريصرف می  هاي مربوطه با هدف کاهش م
ین نی عرضه گردیده است. در این ب  جها، ابداع و به بازار مصرف  هاي الکتریکی با توجه به تنوع کاربردهامختلفی از موتور

ــتفاده از آنهاي جدید موتورهافناوري ــور ما راه یافته و یا اینکه اسـ دینه هان هاي الکتریکی بدالیل مختلف کمتر به کشـ
 .نشده است

ي الکتریکی پیشـــرفته (پربازده) و هاي پیش روي توســـعه و کاربرد فناوري موتورهابر این اســـاس با هدف رفع چالش
ستفاده و کاربرد هاهمچنین چالش سل جدید موتور   ي ا سترده ن صرف ان وربهرهیتا افزایش نهاي الکتریکی و هاگ رژي ي م

ي الکتریکی مورد استفاده در صنعت، لوازم خانگی و...، به شوراي محترم آموزش، پژوهش و فناوري هاالکتریکی در موتور
ی ده ساله  فته (پربازده) براي افق زماني الکتریکی پیشر هاد گردید نقشه راه توسعه فناوري انواع موتور  نهاوزارت نیرو پیش 

ــال ها (تا انت   ــاس آن فناوري موتور   1404ي سـ ي الکتریکی مورد نیاز در قالبی نظام مند و با      ها ) تدوین گردد تا بر اسـ
ستفاده واقع گردد. متعاقبا و پس از تایید پیش    اندهمکاري سایر ذینفعان و دست   د مطروحه، هانرکاران، کسب شده و مورد ا

ستگاه        کمیت صنعت و نمایندگان تام االختیار د شگاه و  شکل از جمعی از خبرگان دان سند مت ي ذیربط هاه راهبري تدوین 
ي انرژي ایران وانجمن سازندگان لوازم  وربهرهي نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازي، سازمان ها(وزارت خانه

 الکتریکی پیشرفته (پربازده) بر اساس متدولوژي مصوب شوراي     يهاخانگی) تشکیل گردید و سند توسعه فناوري موتور   
محترم علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) و با مشــارکت متخصــصــان و خبرگان صــنعت و دانشــگاه و همکاري جمعی از 

سند  هاسازندگان موتور  سه      نهاي الکتریکی تدوین گردید. این  سیصد و نود و  سفند ماه هزار و  ورد میتا در تاریخ هفدهم ا
صد و نود و        سی شت ماه هزار و  سند و در تاریخ پنجم اردیبه شو  چهارتایید کمیته محترم راهبري تدوین  راي مورد تایید 

صوب، مرکزي با عنوان مرکز       سند م ساس مفاد مندرج در  محترم آموزش، پژوهش و فناوري وزارت نیرو قرار گرفت. بر ا
ي ندازي گردید تا با همراهی و همکارهابازده) در محل پژوهشگاه نیرو را ي الکتریکی پیشرفته (پر هاتوسعه فناوري موتور 

ستگاه  شهرك   هادنهاو  هاد شگاهی،  شرکت   هاي دولتی ذیربط، مراکز تحقیقاتی و دان شد،  ي علمی و تحقیقاتی، مراکز ر
م شــده براي صــنعت از ترســیاندي الکتریکی، چشــمهاي صــنفی ذیربط و ســازندگان موتورهاي دانش بنیان، انجمنها

 .ي الکتریکی تحقق یابدهاموتور
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 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي 
  

با حکم ریاست محترم پژوهشگاه تأسیس  1393 ماهبهمني شبکه هوشمند آب، برق و انرژي در هامرکز توسعه فناوري
ي مرتبط با شبکه هوشمند و تالش براي ایفاي نقش محوري در حوزه هاگردید. هدف از ایجاد این مرکز توسعه فناوري

ي شبکه هوشمند آب، ها. مرکز توسعه فناوريباشدمیشبکه هوشمند ابتدا در صنعت برق و سپس در صنعت آب و انرژي 
ن ملی طرح کال 37سازي طرح نمونه یکی از برق و انرژي، مجري محوري صنعتی طرح ملی شبکه هوشمند برق و پیاده

 باشدشوراي عتف می

 وجود لزوم هوشمندسازي از مختلف تفاسیر ارائه و مختلف يهاحوزه در هوشمندسازي فرآیند گرفتنسرعت به توجه با
زده شتاب يهاحرکت از جلوگیري و هاپروژه نمودن استاندارد تعاریف، همسوسازي جهت در حاکمیتی – علمی دنها یک

 طرفیکاز  دارد نام انرژي و برق آب، هوشمند شبکه يهافناوري توسعه مرکز که دنها این. است یازموردن بیش از بیش
 رصد انامک دانشگاهیان و علمی منابع به دسترسی با و بوده علمی –پژوهشی  جنس از پژوهشگاه در استقرار دلیل به

 تواندیم صنایع با ارتباط و نیرو وزارت بدنه به اتصال دلیل به دیگر طرف از و داشته را حوزه این در جدید يهايفناور
یتاولو ،هانیاز با متناسب حوزه این اجراییي هاطرح و هاپروژه به یدهجهت راستاي در را حاکمیت نمایندهد نها یک نقش

 وزارت در هوشمندسازي متولیعنوان به مرکز لذا. نماید ایفا صنایع و هاشرکت وبردار بهره يهاسازمان يهايتوانمند و ها
 شتاب حرکت این به نیاز صورت در تواندیم حوزه این يهایتفعال تمام رصد با نیز و کشور يهایتاولو به توجه با نیرو
 .کند عمل نیززده شتاب يهاحرکت کندکننده عامل یکعنوان به ضروري مواقع در و داده
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 مرکز توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي 
  

  ي زیرمجموعه مرکز عبارت است از:هاسند
o سند توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي 
o سند توسعه فناوري ابررسانا در صنعت برق و انرژي 

 
  سند توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي

ي تحت عنوان هاپروژ در پژوهشگاه نیرو و با انجام 1382مبحث استفاده از فناوري نانو در حوزه برق و انرژي از سال 
چندین پروژه تحقیقاتی  1388تا  1382ي هاشروع شد. در سال "ي فناوري نانو در صنعت برق و انرژيهابررسی کاربرد"

ز به عنوان یکی ا» فناوري نانو«. ي نانوفناوري در حوزه برق و انرژي در پژوهشگاه انجام شدهاو ساخت در زمینه کاربرد
ي بزرگ دنیا را به خود جلب نموده است و ویژگیهاو شرکت هان بیست و یکم، توجه جدي کشوري کلیدي قرهافناوري

ي منحصر به فرد آن موجب شده تا طیف وسیعی از تحقیقات به سوي این فناوري جادویی قرن بیست و یکم روانه ها
بخشد. این ي میهاواص و کارکرد ویژخ هااست به نحوي که به آن ها، رویکرد نوین به فناوري»فناوري نانو«شود. 

توان اثرات ویژه آن را در ي متداول میهاگیري از آن در فناوريفناوري به خودي خود کارکردي نداشته، بلکه در بهره
ي امروزي هاي خود در آینده دربرگیرنده همه فناوريهارشتبهبود خواص درك نمود. این فناوري همچنین با طبیعت بین

امروزه با توجه به سرعت باالي  .آوردرا فراهم می هاي موجود، موجبات رشد آنهابود و به جاي رقابت با فناوريخواهد 
و  هاي نوین، صنعت برق کشور به منظور حفظ ظرفیتهایافته به فناوريي توسعههاو رویکرد کشور هارشد فناوري

ماندگی از سوي دیگر ناگزیر از گرایش به فناوريو جلوگیري از عقب ي موجود از یک سو و ارتقاء سطح علمیهاتوانمندي
شود و بر همین اساس پژوهشگاه نیرو که عمالً بازوي پژوهشی صنعت برق کشور محسوب می .باشدي نوین میها

ت صنعت برق گیري از فناوري نانو در حل معضالي مرتبط را برعهده دارد با هدف ترویج بهرههاماموریت توسعه فناوري
نموده است. این مرکز با حمایت از مراکز » مرکز توسعه فناوري نانو در حوزه برق و انرژي«اندازي -و انرژي اقدام به راه

ي مبتنی بر فناوري نانو به هاو پروژه هامند طرحبنیان و هدایت کالن و نظامي دانشهادانشگاهی، تحقیقاتی و شرکت
را در صنعت برق فراهم خواهد آورد و متعاقباً  هاوري و توسعه توانمنديموجبات افزایش بهرهي صنعت برق هاسمت نیاز

ي دانش بنیان و مراکز پژوهشی محقق هااز تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر را براي شرکتانددستیابی به چشم
  .خواهد کرد

  اهداف سند توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي:
 حوزه نعتیص متقاضیان فناورانه يهانیاز رفع و شناسایی منظور به صنعتگران و محققان میان ارتباط یلتسه 

 نانو فناوران از استفاده با انرژي و برق
 انرژي و برق حوزه در نانو فناوري يهاپژوهش و تحقیقات توسعه روند افزایش 
 انرژي و برق صنعت در شاغل و نانو فناوري حوزه در بنیان دانش يهاشرکت تثبیت و حمایت 
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 ي سند توسعه فناوري نانو در صنعت برق و انرژي:هاطرح
 هااستفاده از فناوري نانو در مواد و تجهیزات نیروگاه  
 استفاده از فناوري نانو در مواد و تجهیزات خط و پست  
 ي تجدیدپذیرهااستفاده از فناوري نانو در انرژي 

 

 ي ابررسانا در صنعت برق و انرژيهاند توسعه فناوريس
باشد که موجب وارد آمدن خسارات ي مختلف این صنعت میهایکی از مشکالت عمده صنعت برق تلفات انرژي از قسمت

ي ناشی از هدررفت انرژي تولیدي هاي مربوط به تعمیر و هزینههاشامل خسارت هاگردد. این خسارتعظیم به صنعت می
اهکار مناسب براي کاهش تلفات و افزایش طول عمر تجهیزات مختلف صنعت برق استفاده از تجهیزات باشد. یک رمی

ي ابررسانا در صنعت برق است. مواد ابررسانا به سبب اینکه مقاومت الکتریکی ندارند انرژي الکتریکی هامبتنی بر فناوري
ه، از این رو عمر مفید بیشتري دارند. از سوي دیگر استفاده را بدون هدر دادن انرژي هدایت کرده و هنگام استفاده گرم نشد

ي ابررسانا تا حد زیادي حوادث غیرمترقبه را کاهش داده و سبب افزایش ایمنی خطوط هااز تجهیزات مبتنی بر فناوري
  گردند.انتقال و توزیع برق می

ن از یک سو و الزامات قانونی، سیاسی، دفاعی و جهادر  هاگستردگی کاربرد تجهیزات ابررسانا و نوین بودن این فناوري
در کشور شده است. از آنجا که توسعه مناسب و  هااز سوي دیگر سبب اهمیت یافتن توسعه این فناوري هااجتماعی آن

ي هاپروژ 1393کاراي این فناوري در صنعت برق نیازمند رویکردي برنامه محور و نگاهی راهبردي به موضوع بود، در سال 
تعریف و انجام شده، سند » ي ابررسانا در صنعت برقهاتدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري«تحت عنوان 

  و اقدامات سند مذکور آغاز گردید. هاراهبردي و نقشه راه این فناوري تدوین شده و از همان تاریخ عملی ساختن سیاست
  

 رق و انرژي:اهداف سند توسعه فناوري ابررسانا در صنعت ب
 دستیابی به سیستم تولید پیوسته سیم و نوار ابررسانا در مقیاس صنعتی 
 تحقیق و پژوهش درخصوص ترانسفورماتور ابررسانا 
 تحقیق و پژوهش درخصوص کابل ابررسانا در کشور و استفاده از آن در شبکه انتقال و توزیع برق 
  کشورتحقیق و پژوهش درخصوص سیستم محدودساز ابررسانا در 
 ساز انرژي مبتنی بر فناوري ابررسانا در کشورتحقیق و پژوهش درخصوص سیستم ذخیره 
 ي ابررساناهاتحقیق و پژوهش در زمینه دستیابی به نسل بعدي (سوم) سیم 
 ي ابررساناهاي کشور در حوزه بکارگیري فناوريهاارتقاي جایگاه علمی دانشگاه 

  

 نا در صنعت برق و انرژي:ي سند توسعه فناوري ابررساهاطرح
 باال دماي ابررساناي نوار و سیم پودر، ساخت و طراحی فنی دانش به تسلط  
 و ازسذخیره و خطا جریان محدودساز و ترانسفوزرماتور کابل،( تجهیزات ساخت و طراحی فنی دانش به تسلط  (...

  )صنعتی و صنعتینیمه آزمایشگاهی،( ابررسانا بر مبتنی اولویت با تجهیزات در استفاده جهت پایین دماي در
 صنعتی و صنعتینیمه آزمایشگاهی،( بندي عایق و کن خنک يهاسیستم ساخت و طراحی فنی دانش به تسلط( 

  ابررسانا بر مبتنی اولویت با تجهیزات در استفاده جهت پایین دماي در
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 مرکز توسعه فناوري توربین گازي 
  

ــت یابی به اولویت      اند هم مرکز توربین گاز با هدف ایجاد مرکز     ــی در ارتباط با دسـ ي مربوطه و ایجاد هاي فناوريهایشـ
ي داخلی، صــاحب نظران هاي ملی در این ارتباط تاســیس گردیده اســت. این مرکز با اســتفاده از توانمنديهازیرســاخت

  .تالش خواهد نمودي مربوطه هاو دست یابی به فناوري هادانشگاهی و صنعتی به منظور ارتقاي توانمندي
  ي زیرمجموعه مرکز عبارت است از:هاسند

o ي گازي نیروگاهیهاسند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربین 
o ي بخار نیروگاهیهاسند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربین 
o ي تولید همزمان برق، حرارت و برودت و آب شیرینهاسند راهبردي و نقشه راه سیستم 

  

 ي گازي نیروگاهیهاسند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربین
 با . است  صنعت  و مهندسی  در مطرح باحثم ینترمهم از زیست  محیط و مصرف  سازي  بهینه انرژي، موضوعات  امروزه
ــوخت منابع کاهش به رو روند و انرژي باالي قیمت به توجه ــیلی، يهاس  بر فســیلی يهاســوخت تاثیرات همچنین فس

ست،  محیط ستفاده  به همگان توجه زی صرف  کنترل و انرژي از بهینه ا ستفاده  طریق از آن م ستم    از ا  اندمانر با يهاسی
ست  محیط با سازگارتر  يهافناوري و باالتر ست  شده  معطوف زی شور  در زمینه این در پژوهش. ا  سابقه  صنعتی  يهاک
 یافته زیادي اهمیت اخیر يهاســال در هاحوزه این در توســعه و تحقیق نیز توســعه حال در يهاکشــور در و دارد زیادي
 .است

 عمناب وجود دیگر، همچنین يهاکاربرد و الکتریکی توان تولید براي گازي يهاتوربین پذیري انعطاف و هاقابلیت دلیل به 
 لکتریکیا انرژي تولید اهداف با بخصوص  مختلف صنایع  در گازي يهاتوربین از استفاده  کشور،  در آن با متناسب  انرژي
 .بود خواهد ناپذیر اجتناب امري

 مختلف، يها بخش در ها آن پیچیدگی  همچنین و راندمان   تولیدي،  توان نظر از گازي  يها توربین باالي  تنوع به  توجه  با 
 بکارگیري و تولید و هاطرح این از یک هر انتخاب .است گردیده ارائه مختلف سازندگان توسط هاآن از متنوعی يهاطرح
 .باشد می بومی يهاقابلیت به توجه با مذکور يهاتوربین طراحی باالي دانش نیازمند آن،

  جهت در کشور  داخل در موجود يهاتوانمندي همچنین و دنیا در فناوري یک موجود وضعیت  از صحیح  شناخت  بنابراین
 .رددگ بیان فناوري آن به نسبت آینده ازاندچشم و راهبردي سند یک ترسیم قالب در می تواند فناوري یک توسعه

  گازي يهاتوربین طراحی تکمیل جهت راه نقشـه  تدوین راسـتاي  در کشـور  راه نقشـه  تدوین و بررسـی  به سـند  این در
 .شد خواهد پرداخته کشور برق صنعت نیاز مورد نیروگاهی
ــرورت که مواردي مجموعه ــعه ض ــان را طرح توجیه پذیري و و گازي توربین فناوري توس  ابعادي قالب در می دهند نش

شتغال زایی،  داخلی، توانمندي ارزي، صرفه جویی  بازار، حجم مانند سبی  مزیت ا سط  برق تولید ن  و گازي يهانیروگاه تو
 داخلی يهانیازمندي و داخلی صنعت  وجود کلی طور به  .می شوند  يبنددسته  زیست محیطی  آالیندگی کاهش ضرورت 
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شرفته  يهافناوري کارگیري به براي صادي،  مالحظات و سو  یک تر ازپی ست محیطی  و اجتماعی اقت  دیگر سوي  از زی
 .کنندمی تبیین را حوزه این در فناوري توسعه ضرورت
  حصولم عمر چرخه حیث از می باشد یافته شکل بازار یک داراي که موجود فناوري یک عنوان به گازي، توربین فناوري

ــادي عواملی به  توجه  با  امر این .دارد قرار بلوغ مرحله  در فناوري  عمر چرخه  و  تعداد  و قیمت،  و فروش روند  مانند   اقتصـ
سبت  گازي، توربین ورودي دماي خروجی، توان تغییر روند مانند فنی عواملی و سو  یک از رقبا  سوي  زا راندمان و فشار  ن

 .است شده تعیین دیگر
 

 اهداف توسعه فناوري:
 مگاوات 300 تا 250 بین توان با گاز يهاتوربین براي %39 راندمان به دستیابی 
 عمر افزایش بر مبتنی ویژه به تولید يهاهزینه کاهش 
 نیروگاهی فعلی ناوگان ارتقاي 
 احتراق يهاآالینده کاهش 
 ترکیبی سیکل به بخار يهانیروگاه تبدیل 
 ساخت يهافرآیند فنی دانش بومی سازي 
 تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه با موثر تعامل و گذاري سرمایه 
 بین المللی تکنولوژیک يهاهمکاري افزایش 
 در سرمایه گذاري R&D نخبه نیروي جذب و 

 
 شیرین آب و برودت حرارت، برق، همزمان تولید يهاسیستم فناوري توسعه سند
  رفمص  جویی صرفه  مهم يهاسرفصل   جمله از برق صنعت  بخصوص  و مختلف صنایع  در سوخت  مصرف  سازي  بهینه
شور  در انرژي سوب  ک سوخت    افزایش آن تبع به و نفت قیمت افزایش با گردد. می مح  رقب شده  تمام قیمت در سهم 

 به راندمان افزایش .می گردد احساس  پیش از راندمان بیش افزایش مناسب  يهاراهکار ارائه و بررسی  ضرورت  تولیدي،
ست  انجام قابل مختلفی يهاروش ستفاده  که ا ستم   ا سی ستفاده  باال، راندمان با روز به مولد از  ستم   از ا  قابلیت با ییهاسی
 .می باشند هاآن متداول ترین از قدیمی يهاسیستم بروزرسانی و بازیافت انرژي همزمان، تولید

  سوخت  تأمین موجود در يهاچالش و هامحدودیت وجود و کشور  در انرژي مصرف  میزان رشد  به توجه با و راستا  این در
سیلی  ست  مالحظات ، هانیروگاه نیاز مورد ف سوخت جها قیمت افزایش و محیطی زی سیلی،  يهانی   با واجههم چگونگی ف

 ياهسال  طی در . است  گردیده مطرح اعتنا قابل یک موضوع  عنوان به کشور  يهانیروگاه از یک هر براي هاچالش این
ــرف ارتقاي میزان براي مختلفی مقررات و قوانین اخیر ــوخت، مص ــت يهاآالیندگی کاهش س  همچنین و محیطی زیس

ــرف بخش مختلف در راندمان افزایش ــع انرژي مص ــده اجرا حدودي تا و وض  این موثرترین و جدي ترین از یکی .اندش
ــد  تولید همزمان   موارد، ــوالت الکتریکی انرژي تولید  بر عالوه که  می باشـ و  برودت حرارت، نظیر نیز آن جانبی  محصـ

 انرژي زا راندمان استفاده  روش، این در . می باشد  شیرین  آب کشور،  اخیر يهاسال  آبی کم معضل  به توجه با بخصوص 
صرفی  سوخت  سی    طور نیز به هاآالیندگی و هدر رفت و یافته افزایش مالحظه اي قابل میزان به م سو می   کاهش مح

 .یابند



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
115 

 

 

 تبرود حرارت، همزمان برق، تولید يهاروش فناوري توسعه جهت در راهی نقشه تدوین و بررسی  این سند،  اصلی  هدف
 .می شود استفاده کشور براي نیاز هاآن تأمین در فسیلی يهاسوخت از حاضر حال در که بوده شیرین آب و
 

 فناوري توسعه اهداف
 الکتریکی تولید انرژي بخش در محیطی زیست يهاآالیندگی کاهش و برق صنعت در انرژي يوربهره افزایش 

 بین المللی سطح در مشابه صنایع با هم تراز
 از استفاده با )هاشهر کالن(بزرگ  يهاشهر در آب بازیافت همچنین و کشور سواحل در شیرین آب تأمین 

 کالن در مصرفی آب درصد 20حداقل ( الکتریکی انرژي تولید میزان با متناسب و همزمان تولید يهاسیستم
 .)آمد خواهد به دست تولید همزمان روش به بازیافت طریق از کشور سواحل و هاشهر

 متناسب شورک سایر مناطق در الکتریکی انرژي تولید در همزمان تولید يهاسیستم گرمایش و سرمایش از استفاده 
 شیرین آب تولید با

 تولید همزمان يهاسیستم در تولیدي محصوالت ذخیره سازي و مصرف تولید، در توانمندي توسعه 
 همزمان ي تولیدهاسیستم يهافناوري حوزه در خصوصی يهابخش و دانش بنیان يهاشرکت از حمایت  
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  توسعه فناوري توربین باديمرکز 
  

 کنولوژيت شده، باعث پذیر تجدید يهاانرژي سایر به نسبت آن شده شناخته هايمزیت به توجه با باد انرژي از استفاده
 چشمگیر بهبود باعث فناوري پیشرفت تنها نه اخیر دهه چند در که بنحوي. کند پیدا بیشتري رشد بادي يهاتوربین ساخت

 افزایش اعثب ترمحسوس بطور بلکه است، شده بادي هايتوربین ايهزینه شاخص و عمر طول اطمینان، قابلیت کیفیت،
 کشور رد بادي هاينیروگاه احداث توسعه همچنین. است گردیده باالتر هايسایز شدن تجاري و بادي يهاتوربین ظرفیت

. باشدمی کشور توسعه برنامه اهداف جزو مگاوات 15000 از بیش تقریبی ظرفیت با ایران در باد باالي پتانسیل به توجه با
 مرکز ور،کش درها توربین این تولید سازيبومی و بادي يهاتوربین طراحی فنی دانش ایجاد جهت فوق موارد به توجه با

  .گردید تاسیس نیرو پژوهشگاه در 1389 سال در بادي يهاتوربین آوريفن توسعه
 رقب تولید هايآوريفن حوزه در تحقیقات مدیریت امر پیشبرد هدف با نیرو پژوهشگاه بادي انرژي آوريفن توسعه مرکز

 ی،تحقیقات مراکز نظیر بخش این فعال آفریناننقش بین هماهنگی ایجاد جهت را الزم هايزیرساخت بادي، انرژي از
 هايپروژه و هاطرح از بادي انرژي آوريفن توسعه مرکز حمایت. نمایدمی فراهم بنیان دانش هايشرکت و هادانشگاه

 دهیبه جهت منجر دانش، مدیریت بر مبتنی آزمایشگاهی و پژوهشی علمی، خدمات ارائه مدیریت هدف با کاربردي
   .گرددمی بادي برق صنعت نیاز مورد هايپایلوت اندازيهرا و تحقیقات

مرکز هم راستا با سایر ارکان پژوهشی و فناورانه پژوهشگاه نیرو به تهیه سند راهبردي و نقشه راه انرژي بادي با عنوان 
رونمایی شد. با  1395نمود که نخستین ویرایش آن در سال  "ي از انرژي باد کشوربرداربهرهنقشه راهبردي و نقشه راه "

تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و تعیین اقدامات الزم در هاي مختلف انرژي باد، مشخص نمودن حوزه
ها به منظور محقق ساختن اهداف فوق راه را براي رسیدن به توسعه انرژي بادي در ایران ترسیم نمود. هر کدام از حوزه

بندي شد تا با اتخاذ هاي انرژي بادي مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مصالح ملی اولویتدر این سند فناوري
هاي مناسب و پیشنهاد اقدامات موثر، راهگشاي دستیابی به اهداف تعیین شده در سند باشد. در ادامه و به دلیل سیاست

  به سه سند زیر افراز گردید: 96برخی الزامات اجرایی، سند مذکور در اسفند 
o نیروگاهی باديهاي سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربین 
o بادي کوچکهاي سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربین 
o باد کشور ياز انرژ يبرداربهره یو قانون ياقتصاد ی،فن هايیرساختز سازي و نقشه راه آماده يسند راهبرد 

  

  نیروگاهی باديهاي سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربین
 ییاجرا يهاها و پروژهو طرح يتوسعه فناور هايیاستاز اهداف، راهبردها، اقدامات و س یسند مجموعه منسجم یندر ا

ند سمذکور در  اهدافکننده تحقق  ینکه به نوبه خود تضم يباد هايیروگاهاز ن يبرداربهرهکه متضمن تحقق احداث و 
  .است باشد ارائه شدهیباد م يانرژ بویژه یدپذیرتجد هاييانرژ متانداز و حرکت کشور به سچشم

 هاينیتورب يآوربه توسعه فن انرژي بادي، از اهداف نقشه راه ايکه بخش قابل مالحظه ینراستا و با توجه به ا ینا در
 یکدنز یکدیگرحوزه به  یندر ا یازمورد ن هايدانش و هاو از آنجا که تخصص باشدیدر کشور مربوط م یروگاهین يباد
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 ینا هايپروژه یوياجرا، پورتفول یااقدام  یف،در دست تعر تحقیقاتو اقدامات  ییو هم افزا یانسجام بخش يبرا باشد،یم
 يراهبر تهیو اجرا به کم یبو تصو یبررس يبرا "یروگاهین يباد هايینتورب يسند توسعه فناور"شاخه از سند با عنوان 

  .یدگرد یشنهادسند پ ینتدو
 فناوري توسعه اهداف

 د:باشهاي بادي نیروگاهی به شرح زیر میتوسعه فناوري توربینانداز سند اهداف تعیین شده براي تحقق چشم

  یروگاهین يباد هايینتورب فناوريانجام تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به دستاوردهاي نوین در زمینه.  
 و فناورانه. یروند و ایجاد سهم دانش ینو تالش براي تطابق با ا يروند جهانی توسعه فناور شناسایی  
 یروگاهین يباد هايینتورب یاصل يو ساخت اجزا یطراح یدانش فن يسازبومی.  
 آن. يبادي و اجزا يهاینتورب يبرا یو خدمات یقاتیو مراکز تست تحق هایشگاهآزما احداث  
 آن. يبادي و اجزا ینتورب یدساخت در صنایع تولفرایندهاي دانش فنی  توسعه  
 تمام شده. یمتبا هدف کاهش ق یژهو به و یدجد ساختارهاي با بزرگ بادي هايتوربین توسعه  
 مشترك  هايو انجام پروژه يشبکه فناور یجادا یقو توسعه از طر یقتحق يفضا توسعه  
 عرصه. این در کشور بالقوه توان به توجه با فراساحلی بادي هايتوربین توسعه 

 بادي کوچکهاي سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربین
 در حوزه ییاجرا يهاها و پروژهو طرح يورتوسعه فنا هايیاستاهداف، راهبردها، اقدامات و س یانبه ب یادشدهسند 
الزامات "و  "سازيینهساخت و به ی،طراح" یبخش اصل یرسند در دو ز ینکوچک پرداخته است. ا يباد هايینتورب

، "و هوشمند یداستفاده از مواد جد" یربخشسه ز سازيینهساخت و به ی،. در بخش طراحه استارائه شد "یرساختیز
و   يمختلف با توجه به نوع کاربر سایزهاي و هاکوچک در گونه يباد هايینتورب سازيیساخت نمونه و بوم ی،طراح"
ه س یرساختی،است؛ در بخش الزامات ز شدهو ارائه  تعریف "تست ادوات و هاروش توسعه و "موجود هايطرح سازيینهبه
  .شودیمشاهده م "برق و شبکه يفرآور"و  "دهااستاندار ینتدو"، "ياقتصادی، قانونی، الزامات فن" یربخشز

  
 فناوري توسعه اهداف

 باشد:هاي بادي کوچک به شرح زیر میانداز سند توسعه فناوري توربیناهداف تعیین شده براي تحقق چشم

 هاي موجود؛سازي طرحهاي بادي کوچک در داخل کشور و بهینهطراحی و ساخت توربین 
  اي هکاهش بار شبکه برق کشور خصوصا در ساعات پیک شبانه روز با استفاده از تولید محلی برق از طریق توربین

 بادي کوچک؛ 
 حفظ پایداري شبکه و کاهش تلفات در شبکه از طریق تولید برق در محل؛ 
 شور؛هاي مرتبط با انتقال و توزیع انرژي الکتریکی و همچنین توسعه شبکه برق ککاهش هزینه 
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 ها و ادوات تست مخصوص و تدوین استانداردهاي ویژه هاي بادي از طریق توسعه روشتوسعه صنعت توربین
 این صنعت؛

 ق هاي بادي کوچک در مناطتوسعه و تدوین الزامات زیرساختی مورد نیاز براي فراگیر شدن استفاده از توربین
 مستعد؛

  
باد  ياز انرژ يبرداربهره یو قانون ياقتصاد ی،فن هايیرساختز سازيو نقشه راه آماده يسند راهبرد

 کشور
 ییاجرا يهاها و پروژهو طرح يتوسعه فناور هايیاستاز اهداف، راهبردها، اقدامات و س یسند مجموعه منسجم یندر ا

ه تحقق نندک ینبه نوبه خود تضم یزکه آنها ن یو قانون يو اقتصاد یفن هايیرساختو تحقق ز گیريکه متضمن شکل
باشد ارائه میباد  يالخصوص انرژ یعل یدپذیرتجد هاينرژياز و حرکت کشور به سمت ااندمذکور در چشم يهاآرمان

  شده است.
ت. در اس یفن یرساختز-و ب يو اقتصاد یقانون هايیرساختز-الف ینبا عناو یبخش اصل یرسند خود شامل دو ز این

 يو اقتصاد یقانون یربخشمرتبط با دو ز ییاجرا هايمجموعه اقدامات و پروژه يو اقتصاد یقانون هايیرساختبخش ز
 هايیروگاهن سنجییلنوآورانه، پتانس یپژوهش يهاطرح زا یتحما یربخشپنج ز ی،فن یرساختارائه شده است؛ در بخش ز

  .دشویمشاهده م یافتو باز یفن يتوسعه و بهبود شبکه برق کشور، توسعه استانداردها ي،باد

 فناوري توسعه اهداف
باد  برداري از انرژيهاي فنی، اقتصادي و قانونی بهرهسازي زیرساختانداز سند آمادهاهداف تعیین شده براي تحقق چشم

 باشد:کشور به شرح زیر می

 سازي سیاسی و توجیه سیاستگذاران جهت تسهیل همکاري در توسعه ایجاد و سازي عمومی و فرهنگفرهنگ
 ي از نیروگاههاي بادي در کشور؛برداربهره

 هاي پژوهشی نوآورانه به منظور بهبود عملکرد در صنعت باد کشور؛حمایت از طرح 
  توسعه ابزارهاي اقتصادي و قانونی و تسهیل فرایندهاي مالی و اداري از مرحله دریافت مجوزها تا احداث و

 ي و سپس بازیافت و بازتوانی مزارع؛برداربهره
  ربیت نیروي انسانی متخصص و توسعه شبکه برق کشور و تدوین اطلس باد دقیق و استانداردها و سایر ملزومات ت

 زیرساختی مورد نیاز صنعت باد کشور؛
 در کشور؛ زي این صنعتسابومیبه منظور  هاي باديهاي صنعتی مرتبط با توربینو توسعه زیرساخت شناسایی 
 هاي مناسب در این زمینه؛گذاريباد کشور از طریق سیاست گذار خصوصی در صنعتجلب سرمایه 
 اي ار گازهاي گلخانههاي زیست محیطی و میزان انتشهاي جهانی و کاهش آلودگیها و حرکتهمسویی با تشکل

 هاي بادي؛گیري از نیروگاهبه کمک بهره
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 مرکز توسعه فناوري انتقال توان با ظرفیت باال  
  

پیشرفته دنیا با مصارف باالي انرژي الکتریکی و وسعت باالي کشور و همچنین دور بودن نسبی ي هادر تمامی کشور
مراکز تولید برق از مصارف آن، فناوري انتقال توان با ظرفیت باال از چند دهه پیش بکار گرفته شده است. رشد سریع نیاز 

اجتماعی و به دنبال آن تولید و انتقال توان در  به انرژي الکتریکی به عنوان حامل اصلی انرژي در رشد صنعت و رفاه
ت ي انتقال توان با ظرفیهااینک عالوه بر کریدوراست. هم هایافتگی کشوري مهم رشد و توسعههاظرفیت باال، یکی از پایه

جاد شده منطقه ایجوار و یا همي همهاي تبادل انرژي الکتریکی با ظرفیت باال بین کشورها، کریدورهاباال در داخل کشور
ي با هاي نسبتاً پهناور، کشورهادر این میان به خصوص کشور .که خود نقش بسزایی در توسعه تجارت برق در دنیا دارد

رژي ي داراي موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردي در تبادالت انهافاصله نسبتاً زیاد بین مراکز تولید و مصرف و همچنین کشور
یگر، کامالً وابسته به فناوري انتقال انرژي در ظرفیت باال خواهند بود. ایران نیز کشوري است که ي دهاالکتریکی با کشور

ي راهبردي کشور، اقتصاد مقاومتی هااز هر سه ویژگی گفته شده در باال برخوردار است. خصوصاً آنکه یکی از سیاست
براي  ي الزمهاباشد و از سوي دیگر، از ابزارق میاست و نمونه بارز اجراي این سیاست در صنعت برق، توسعه صادرات بر

به همین دلیل و با درك  .باشد، بکارگیري فناوري انتقال توان با ظرفیت باال میهاتوسعه صادرات و تجارت برق با کشور
ین فناوري راه ادرست از نیاز کشور به فناوري انتقال توان با ظرفیت باال، انجام طرح کالن و تهیه اسناد راهبردي و نقشه 

ریزي وزارت نیرو قرار گرفت. بر این اساس و به دنبال آن، تاسیس مرکز فناوري انتقال توان با ظرفیت باال در برنامه
به وزارت  1392توسط پژوهشگاه نیرو در سال “ ي انتقال توان با ظرفیت باالهاتوسعه فناوري سیستم”د ایجاد مرکز نهاپیش

در شوراي عالی آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو  1393سرانجام ایجاد این مرکز در اردیبهشت ماه نیرو ارائه شد و 
  .به تصویب رسید

  اهداف توسعه فناوري
 ي انتقال برق با ظرفیت باالهاریزي و توسعه شبکه بر اساس سامانهي نوین مطالعات برنامههاسازي روشپیاده  
 ي انتقال برق با ظرفیت باالهاراحی خطوط سامانهي نوین طهاسازي روشپیاده  
 ي انتقال برق با ظرفیت باالهاطراحی و ساخت تجهیزات اصلی خطوط سامانه  
 ي انتقال برق با ظرفیت باالهاي طراحی بهینه پستهاتدوین معیار  
 ي انتقال برق با ظرفیت باالهابرداري از سامانهبهره  
  ي انتقال برق با هابرداري از تجهیزات پیشرفته براي پایش، کنترل و حفاظت سامانهبهرهدستیابی به دانش فنی

 ظرفیت باال
  

    



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
120 

 

 

 مرکز توسعه فناوري انرژي خورشیدي  
  

انرژي خورشید یکی از منابع تأمین انرژي رایگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به 
ن را بر آن داشته جهاي هاي اخیر، کشورهااستفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژي در سالي گوناگون مورد هاروش

ي هاي فسیلی با انرژيهاکه با مسائل مربوط به انرژي، برخوردي متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژي
صرف انرژي، کنترل عرضه و تقاضاي انرژي جویی در متجدیدپذیر و از جمله انرژي خورشیدي به منظور کاهش و صرفه

ي آالینده با استقبال فراوانی روبرو شده است. با توجه به پتانسیل باالي ایران بخاطر دریافت مناسب هاو کاهش انتشار گاز
د، برداري از انرژي خورشیبهره محیطی، امنیتی، اقتصادي و اجتماعیي زیستهاتابش خورشید، الزامات قانونی و مزیت

باشد. بر این اساس مرکز توسعه فناوري انرژي خورشیدي ي خورشیدي در ایران امري حیاتی میهاتوسعه فناوري انرژي
ي تولید هاي توسعه فناوريهاو سیاست ها، برنامههابا هدف مدیریت تحقیقات حوزه خورشیدي وزارت نیرو و ارائه راهکار

ي مختلف خورشیدي، در هاي مناسب براي دستیابی به تکنولوژيهااب روشدهی و انتخبرق خورشیدي و همچنین جهت
  .پژوهشگاه نیرو تأسیس گردید
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 مرکز توسعه فناوري امنیت در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق 
  

ي هانفوذ سامانهي هوشمند انرژي، ضریب هاي سنتی برق به سمت شبکههاي اخیر با توجه به ارتقاء شبکههادر سال
سایبري  -ي فیزیکیهایري سامانهکارگبهمبتنی بر اطالعات و ارتباطات در صنعت برق، افزایش چشمگیري داشته است. 

با چالش مهم تهدیدات  را هاآنریزي و همچنین پایش و کنترل متکی به این نوع تجهیزات در صنعت برق، یت برنامهقابل با
شده در ي گزارشهاپذیريبا توجه به تهدیدات امنیتی و آسیبواجه ساخته است. از طرفی امنیتی و حمالت سایبري م

صنعت برق،  یژهوي اطالعاتی و ارتباطی صنایع مختلف و بههاامنیت سایبري در شبکهاهمیت توجه به  ي صنعتی،هاشبکه
ي هاتوان با استفاده از مجموع، میو ارتباطی اطالعاتیي هاي صنعتی متکی به فناوريهادر شبکه .بر کسی پوشیده نیست
ي صنعت برق را ارتقاء بخشید. در این هاو اقدامات فنی، سطح امنیت در سامانه هاو دستورالعمل هااز اقدامات شامل رویه

توسعه فناوريي هاو سیاست ها، برنامههاو ارائه راهکار صنعت برق ICTراستا مسئولیت مدیریت تحقیقات حوزه امنیت 
ي مناسب براي هادهی و انتخاب روشي امنیتی با در نظر گرفتن مالحظات خاص صنعت برق و همچنین جهتها

ي مرتبط به مرکز توسعه فناوري امنیت اطالعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق در پژوهشگاه هادستیابی به فناوري
، هاه بر دانش تخصصی همکاران پژوهشگاه نیرو، با همکاري دانشگاهنیرو محول شده است. این مرکز موظف است با تکی

واگذار شده  هاي خصوصی، ماموریتهاي بزرگ و شرکتهاي تحقیق و توسعه شرکتهاسایر موسسات پژوهشی، بخش
  را اجرایی نماید. 
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 یشیسرما يهابار تیریمد يمرکز توسعه فناور 
  

  ذیل است:اسناد زیرمجموعه این مرکز به شرح 

 ي سرمایشیهاسند توسعه فناوري مدیریت بار  
 بر در بخش ساختماني پربازده انرژيهاسند توسعه فناوري  

  

  ي سرمایشیهاسند توسعه فناوري مدیریت بار
در طی چند ماه گرم سال و کاهش  نهات هاافزایش تقاضاي انرژي الکتریکی براي تامین سرمایش مورد نیاز ساختمان

ي هاي نیروگاهی گازي و سیکل ترکیبی به دلیل کاهش راندمان حجمی کمپرسور توربینهاهمزمان توان خروجی از واحد
ي فراوانی به صنعت برق کشور و منافع ملی کشور گردیده و لذا براي برون هاگازي سبب بروز مشکالت و تحمیل هزینه

. ي مدیریت کالن کشور ارائه گرددهاي مناسب و مستندي همسو با سیاستهاالزم است راه حلرفت از این وضعیت 
 هاپهنه آب و هوایی متمایز بوده که طبیعتا هر کدام از آن چهاري دنیا، کشورمان داراي حداقل هابرخالف بسیاري از کشور

ي سرمایشی بسیار متنوعی هاد. از طرف دیگر سیستمباشنمیي سرمایشی و گرمایشی متفاوتی هاو نیاز هاداراي ویژگی
و محدودیت هامزیت هامشتمل بر تبخیري، تراکمی و جذبی به صورت موضعی و یا مرکزي وجود دارد که هر کدام از آن

ي هاو اقلیم هادر کاربري هاباشند و الزمست یک برنامه مدون و سیستماتیک براي استفاده آنمیي خاص خود را دارا ها
  .مختلف در کشور تدوین و بکار گرفته شود

تواند چالشی دیگر بشمار آید. هر ساله محصوالتی با ي سرمایشی نیز میهاي جدید به عرصه سیستمهاورود تکنولوژي
ند. در اسب نیستبراي تمامی شرایط من هاشوند که الزاما تمامی آني مختلفی به بازار کشور وارد میهاعناوین و تکنولوژي

تواند همسو با منافع ملی نمایند که میمیحقیقت بیشتر، وارد کنندگان تکنولوژي مناسب سرمایشی در کشور را تعیین 
ي هاي سرمایشی خورشیدي و یا هیبریدي، سیستمهاي دیگر همانند سیستمهانباشد. از سوي دیگر بسیاري از تکنولوژي

توانند براي ي ذخیره ساز سرما و ... در طی چند سال اخیر توسعه داده شدند که میهامپمپ حرارتی زمین گرمائی، سیست
ي هاتامین سرمایش در برخی از مناطق آب و هوایی کشور بسیار عملکرد مناسبی داشته و موجب ارتقاء کارایی سیستم

ي هاو هوایی کشور، استفاده از پوششو مناطق مختلف آب  هاي آسایش براي کاربريهاسرمایشی خواهند شد. تعریف دما
ي هاو سیستم هاي ساختمان، استفاده از ترموستاتهاعایق و کمتر جذب کننده تشعشعات خورشیدي در پشت بام و جداره

ي غیر فعال مدیریت انرژي در سمت تقاضا هاي سرمایش مرکزي و ... از جمله راهکارهاکنترلی و هوشمند براي سیستم
بایستی بر مبناي اصول علمی و شناختی و بصورت سیستماتیک تعریف، به روز رسانی و جهت اجرا فراهم یمباشد که می

   .گردند
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ي فنی و غیر هاي گروهی، راهکارهایت همانگونه که توضیح داده شد، ارتقاء فرهنگ مصرفی مردم توسط رسانهنهادر 
و  هامصرف اصولی و منطقی انرژي بوده و طبیعتا سیاستي موجود جهت سوق دادن مشترکین به سمت هافنی از ابزار

. از طلبدي اقتصادي و اجتماعی کشور میهانی و ویژگیجهاي ملی و هاي خاصی را با توجه به استانداردهايریزبرنامه
توانه شطرف دیگر اقدامات پراکنده و غیرمنسجم عالوه بر اینکه فاقد هر گونه هدف مشخص و کمی بوده، اصوال داراي پ

  .را بدنبال نخواهد داشتاي مالی مناسب و قوانین الزم براي اجرا نبوده و اثرات عمده
ي هاي مدیریت بارهاي مناسب میان مدت و بلند مدت توسعه فناوريهابنابراین، هدف این مرکز، تعیین و تدوین سیاست

لیمی، فنی، اقتصادي و اجتماعی کشور و با توجه به ي اقهابا در نظر گرفتن ویژگی هاسرمایشی در کشور براي ساختمان
ي هاباشد بوده و نتایج آن قابل ارائه به حوزهي دیگر در این زمینه در قالب این طرح کالن میهاتجربیات کشور

نظام مند ي اجرایی... جهت هاو سایر دستگاه هاسیاستگذاري همانند وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی و و یا شهرداري
  .باشدمی هاي سرمایشی در ساختمانهاشدن بکارگیري سیستم
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  ي پربازده انرژي بر در بخش ساختمانهاسند راهبردي و نقشه راه فناوري
  

باشد. اجرایی کردن این سند میهدف کالن این سند کاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان و اصالح الگوي مصرف 
  خواهد شد : منجربه محقق شدن اهداف زیر

  اصالح الگوي مصرف بخشدستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در 

 ي از طریق کاهش تولید انرژي الکتریکینهاي آالینده و گلخاهاکاهش انتشار گاز  
  ي ثانویه همچون برقهاحامل عرضه مداوم و مطمئنا بافزایش امنیت انرژي  
  افزایش اشتغال در بخش خصوصی و بخش دولتی از طریق کسب دانش یا بکارگیري تجهیزات پربازده  
 و افزایش کیفیت زندگی هاافزایش کیفیت محیط داخل ساختمان  
 کمک به اقتصاد ملی از طریق کاهش مصرف سوخت  
 ي نفتهاذاري در بخشگافزایش بودجه عمومی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با کاهش هزینه سرمایه ،

  گاز و برق 
 ي فسیلهاکاهش وابستگی به سوخت 

ي روشنایی, تجهیزات الکتریکی و گرمایش آب و فضا تعریف شد. هاجهت رسیدن به اهداف سند سه طرح کالن در حوزه
  گردد.میبیان  هاي کالن هریک از طرحهادر ادامه سه طرح مذکور به همراه راهبرد

  انرژي روشنایی در بخش ساختماني وربهرهطرح  
 ي هاتوسعه فناوري المپLEDوOLED در داخل کشور 

 ي مغناطیسی در کشور هاي الکترونیکی به جاي باالستهاتوسعه بکارگیري باالست 

 ي فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال هاتوسعه فناوري المپ 

 )توسعه سیستم مدیریت روشنایی در ساختمانLMS( 

 ي به روز مورد نیاز صنعت روشناییهاتدوین استاندارد 

 تجهیز آزمایشگاه مرجع روشنایی براي ارزیابی کیفیت محصوالت داخلی و خارجی 

 هاي استفاده از روشنایی روز و نورپردازي در ساختمانهاراهکار  

 و الزامات مربوطه هاتدوین دستورالعمل 

 
  یکی ساختماني الکترهای در مصرف بارجویصرفهطرح 

 ي دور متغییرهاتوسعه فناوري کمپرسور 
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 ي هاتوسعه فناوري موتورDC بدون جاروبک در ماشین لباسشویی و ظرفشویی 

 توسعه فناوري تجهیزات اداري 

 توسعه فناوري تجهیزات عمومی ساختمان 

 ي یونیورسالهاتوسعه فناوري موتور 

 و الزامات مربوطه هاتدوین دستورالعمل 

  ي به روز مورد نیاز هااستانداردتدوین 

 تجهیز آزمایشگاه مرجع لوازم خانگی و اداري براي ارزیابی کیفیت محصوالت داخلی و خارجی 
  

 ي گرمایشی ساختمانهاي پربازده بارهاطرح فناوري  
 ي حرارتی در کشورهاتوسعه فناوري پمپ 

 کشور ي تولید همزمان برق و حرارت درهاي سیستمهاتوسعه فناوري 

 ي گرمایش خورشیدي  اکتیوهاتوسعه فناوري سیستم 

 ي گرمایش خورشیدي پسیوهاتوسعه فناوري سیستم 

 ي حرارتی براي حوزه خانگیهاي ذخیره سازهاتوسعه فناوري سیستم 

 ي گرمایش مبتنی بر زیست توده براي حوزه خانگیهاتوسعه فناوري سیستم 

 روز مورد نیاز در حوزه گرمایش آب و فضا در ساختماني به هاتدوین و بازنگري استاندارد 

 ي مربوطه در این حوزههاو آیین نامه هاتدوین دستورالعمل 

 ي جامع اطالعاتیهاتهیه اطلس 

 ي خانگی, تجاري و اداريهاي تولید همزمان براي ساختمانهاتوسعه سیستم 
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 برق يهاو حفاظت شبکه شیپا يمرکز توسعه فناور 
  

ي برق متعاقب تدوین سند توسعه فناوري حفاظت در شبکه برق ایران از هاتوسعه فناوري پایش و حفاظت شبکهمرکز 
ي نقشه راه هاو دستیابی به اهداف کالن و راهبرد هااندازفعالیت خود را براي اجرا، تحقق چشم 1395ابتداي اسفند سال 

ي و فناوري حفاظت سیستم قدرت در کشور حاصل شود و در عرصه مذکور آغاز کرده است تا بهبود و ارتقاء وضعیت دانش
  المللی نیز گامی برداشته شود.ي دانش و فناوري در حوزه بینگسترش صادرات و توسعه

دادن مسائل مربوط به توسعه فناوري در ي کارآمد و سامانهاي درست به منظور تاثیرگذاريهاگیريبراي انجام تصمیم
ي شناخت وضعیت فعلی، کسب اطالعات ي موجود، این مرکز، مقولههاوري بیشتر و بهتر سرمایهو بهرهجهت منافع ملی 

ي حال و آینده و همگامی با  رشد فناوري را در قالب هاشناسی چالشي برق، آسیبهاي پایش و حفاظت شبکهحوزه
  روز شونده در دستور کار خود دارد.موضوعاتی پویا و به

ي هاي سند نقشه راه توسعه فناوري حفاظت، این مرکز سه طرح با عناوین زیر را در برنامه فعالیتهارویکرد با توجه به
  خود دارد:
 ي حفاظتیهاطرح توسعه فناوري و ساماندهی توان ملی کشور در حوزه فناوري و دانش رله 

 ) طرح توسعه فناوري پایش، حفاظت و کنترل ناحیه گسترده شبکهWAMPAC( 

 طرح مدیریت حوادث 
 

طرح اول به تصویب رسید و فعالیت بر روي آن آغاز شد، براي شروع موثر و کارآمد طرح دوم نیز فعالیت 1396در سال 
  ي اولیه انجام گردید.هاي زیرساختی صورت گرفت و در زمینه طرح سوم نیز فعالیتها
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 يبرق و انرژ يو مدلساز يزیرمطالعات برنامه يمرکز توسعه فناور 
 

میالدي نسبت داد.  1970توان به افزایش قیمت نفت در دهه ن را میجهاریزي انرژي در توجه جدي و گسترده به برنامه
ي فسیلی نظیر نفت و گاز طبیعی، توجه هاي توسعه یافته به سوختهاویژه کشوربه هابحران نفتی و وابستگی زیاد کشور

ي هاگیري بازار، شکلهاي انرژي را دوچندان نمود. همچنین توجه به امنیت انرژي کشورریزگذاري و برنامهبه سیاست
نی جهاي هاویژه استفاده از منابع تجدیدپذیر و نو و چالشي انرژي، متنوع سازي منابع انرژي بههاانرژي و تبادالت منطق
ن، متخصصین و سیاستگذاران حوزه انرژي را به جهاي در نهاي گلخاهاي زیست محیطی و گازهاناشی از انتشار آالینده

ریزي انرژي بپردازند. با گذشت زمان و مطرح گردیدن این مهم واداشته است که با دقت و اهمیت بیشتر به مسئله برنامه
اي ستالمللی، جایگاه و اهداف خود را در راریزي انرژي در سطوح ملی و بیني پایدار، برنامهمفاهیم مربوط به توسعه

  .دي قرار داده استنهامحیطی و ي پایدار یعنی ابعاد اقتصادي، اجتماعی، زیستتوسعه
ي کلی اصالح الگوي مصرف، سند ملی راهبرد انرژي کشور تا افق هادر کشور، نیز قوانین و اسناد باالدستی مانند سیاست

ریزي و سیاستگذاري ستقیم به لزوم برنامهو برنامه ششم توسعه به صورت م 1404انداز وزارت نیرو ، سند چشم1414
ي جامع انرژي کشور پرداخته است. این اسناد هامتمرکز و هماهنگ دولت در بحث انرژي و تدوین و استقرار طرح و برنامه

کلی ي ها، سیاست1414از صنعت نفت و گاز ایران در افق اندو قوانین به همراه سایر قوانین و اسناد باالدستی مانند چشم
شدت انرژي،  سازي عرضه و مصرف انرژي و کاهشي کلی اقتصاد مقاومتی و ... بر بهینههانظام در بخش انرژي، سیاست

ي تجدیدپذیر و توسعه هاایجاد تنوع در منابع انرژي کشور، رعایت مسائل زیست محیطی، تالش براي افزایش سهم انرژي
ریزي یکپارچه نقش ژئوپلیتیک کشور اشاره دارند که تحقق آن مستلزم برنامهي منطقه و تقویت هاتبادالت انرژي با کشور

و تصمیمات در سطح  هاباشد. همچنین بر لزوم هماهنگی در تدوین برنامهانرژي در کشور با رویکرد توسعه پایدار می
  .وزارت نیرو و نفت و در هماهنگی با شوراي عالی انرژي تاکید شده است

ي فرآیندي مستمر و سیستماتیک به منظور برقراري تعادل بین عرضه و تقاضاي انرژي در یک چارچوب ریزي انرژبرنامه
ي مناسب براي رسیدن به اهداف توسعه پایدار در آینده است. هاحلي از راههاسیاستی مشخص و دستیابی به مجموع

ریزي ي و متمرکز را براي امر برنامههادي حرفانهریزي انرژي به خصوص در سطح ملی، لزوم وجود استمرار فرآیند برنامه
ریزي انرژي و امکان ي تخصصی در مدلسازي و برنامههاسازد که عالوه بر داشتن قابلیتانرژي در کشور ضروري می

ریزي ي متخصصین، امکان مشارکت و هماهنگی تمام ذینفعان و سیاستگذاران را در فرآیند برنامههاگیري از شبکهبهره
تدوین شده ضمانت اجرایی داشته باشد و در هماهنگی کامل با  راهم سازد تا عالوه بر صحت و کیفیت نتایج، برنامهف

ي ذینفع در کشور اجرا شود. همچنین بتواند نقش سیاست پژوهی و مشاوره به سیاستگذاران در خصوص مسایل هادنها
  .ریزي انرژي در کشور فعال باشداشاعه برنامه انرژي را ایفا کند و در زمینه مدیریت دانش و انتشار و
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 انتو دیتول يهاملزومات واحد نیو ساخت قطعات و تأم یطراح يمرکز توسعه فناور  
 

ي تولید توان صنایع نفت، هاواحد، هاي مرتبط با قطعات مصرفی نیروگاههازي دانش فنی طراحی، ساخت و فناوريسابومی
ي تولید کننده خارجی و هانقطه نظر توسعه فناوري، کاهش وابستگی ارزي و زمانی به شرکتگاز و پتروشیمی و ...، از 

سازي، ي ذخیرههاي است. همچنین با توجه به لزوم کاهش هزینههاالعادایجاد اشتغال مؤثر و پایدار، داراي اهمیت فوق
ه نبود قطعات یدکی و ... و نیز گسترش ارتباطات به واسط هاانبارداري، زمان انتظار جهت سفارش خرید، زمان توقف واحد

ي اطالعاتی و ایجاد پایگاه هاي تولید توان از طریق طراحی سیستمهاموثر بین مراکز ذینفع، امکان تأمین ملزومات واحد
  ي مرتبط، میسر خواهد بود.هاشبکه ذینفعان و بهبود فرایند

  اهداف
 ي تولید تواناهبررسی و نیازسنجی قطعات و ملزومات واحد -1
  ي دانش بنیان در حوزه ساخت و تأمین قطعاتهاحمایت از توسعه کمی و کیفی شرکت -2
 افزائی و به اشتراك گذاري دانش و تجربیاتي متخصص و دانش بنیان جهت همهاتشکیل شبکه شرکت -3
قطعات و زنجیره و مؤسسات پژوهشی در حوزه ساخت  هاو اقدامات خالقانه و جدید دانشگاه هارصد فعالیت -4

 تأمین ملزومات
ي هاي دانشجویی در راستاي تدوین سند توسعه راهبردي فناوريهانامهي تحقیقاتی و پایانهاحمایت از پروژه -5

 روي مهم پیشهاساخت، قوانین و مسائل حقوقی، شناسائی نقاط کلیدي و چالش
ي و سخت افزاري به منظور بهینه افزارنرمي هادانشي عملیاتی جهت ارتقاء و توسعه هاطراحی و تدوین برنامه -6

 سازي زنجیره تأمین ملزومات
 ي اجرائی طراحی و ساخت قطعات در داخل کشورهاریزي جهت شناسایی مشکالت و چالشبرنامه -7
 ي اطالعاتی مرتبط و در دسترسهاگردآوري آمار و اقدام در راستاي تهیه بانک -8
 در حوزه طراحی و ساخت قطعات هافناوري حمایت از توسعه و تجاري سازي -9
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 هاکنشآب و برهم ،يمرکز مطالعات انرژ 
 

گردد و براي استحصال آب میي گازي و بخار و سیکل ترکیبی از آب استفاده هابراي ایجاد انرژي الکتریکی در نیروگاه
ی تغییرات ي کلهابه انرژي است. توجه به رونداز منابع زیرزمینی و نیز توزیع آب به منظور مصارف شرب و کشاورزي نیاز 

اقلیم و محدودیت منابع آب و ارتباط تنگاتنگ اب و انرژي و طرح مفاهیمی چون آب مجازي و انرژي مجازي، ضرورت 
ي هاي از مسئلهاشود. آب تدریجا به طور فزایندمیي بیش از پیش احساس هانگاه یکپارچه به آب و انرژي و برهمکنش

شود و دسترسی به آب، ریسک رو به رشدي را براي صنعت نیروي تی به یکی از مسائل مهم راهبردي تبدیل میعملیا
ي جدید قرار داده است. به ویژه در مناطقی که شاهد تنش آبی هاگذاري در نیروگاهریزي براي سرمایهالکتریکی در برنامه

کند. آب همچنین دي جدید اضافه مینهاي پیشهادر نیروگاه هستیم، نزاع بر سر حقوق آب، مؤلفه دیگري را به ریسک
ي نفت و گاز است. به نسبتی که صنعت نفت روي بازیابی پیشرفته و بهتر نفت متمرکز هادغدغه رو به رشدي براي شرکت

ده پیدا آب تولیدشي نفت و گاز نیاز دارند منابع آبی را براي استفاده در تولید و حل مشکالت مرتبط با هاشود، شرکتمی
محدودیت منابع آب صنعت انرژي را وادار خواهد ساخت از آب در استخراج، تبدیل و تحویل انرژي با کارآیی  کنند. واقعیت

صرف آب (و ي را در مهاجویی قابل مالحظتواند صرفهبسیار بیشتري استفاده کند. تالش براي بهبود کارآیی آب نیز می
 هاي اثربخش نه فقط به افزایش آگاهی از چالشهاحلنی آب و انرژي به راهجهاي هال دغدغهانرژي) نتیجه دهد. تبدی

مسائل  گیران بایستیبلکه به درك بهتر بخش انرژي از رابطه پیچیده آب و انرژي نیاز دارد. سیاست گذاران و تصمیم
گذاري آب و انرژي، تأمین آب و رچه در سیاستحوزه انرژي و حوزه آب را به صورت یکپارچه نگاه کنند. عدم نگاه یکپا

ي مبتنی بر کاهش شیب تغییرات مخرب اقلیمی را با هاانرژي و به تبع آن غذا را به مخاطره خواهد انداخت و رویکرد
 .چالش مواجه خواهد ساخت
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  پایش و کنترل شبکه برق کشورمرکز 
 

 هوريجم کشور کالن اهداف راستاي در "کشور برق شبکه کنترل و پایش مرکز داخل ساخت و بومی طراحی" ملی طرح
 و علمی جدید يهایافته از گیريبهره کشور، اجرایی و علمی يهادنها با مؤثر همکاري و تعامل مبناي بر ایران اسالمی
 تحقیقاتی و مطالعاتی يهاپروژه از حاصل يهانوآوري از استفاده و علمی خودکفایی و بومی دانش بر تکیه دنیا، صنعتی

 کلیدي لاصو شبکه، کنترل و پایش حوزه در خودکفایی ضمن تا شود؛می سازيپیاده بنیان دانش يهاشرکت و دانشگاهی
 توسعه و ارتقا يهازمینه و شده حفظ کنترل، مرکز یعنی کشور، برق شبکه زیرساخت ترینحیاتی براي غیرعامل پدافند
ز طراحی مرک .گردد فراهم هزینه ترینکم با و سهولت به تحول، و تغییر حال در شدت به و هوشمند شبکه براي آن آینده

  ي متعددي است که اهم موارد آن عبارت هستند از:هابومی و ساعت داخل مرکز مبتنی بر ضرورت
 کشور؛ برق شبکه زیرساخت ترینحیاتی در کشور از خارج به وابستگی عدم و خودکفایی  
 موجود؛ عملی و علمی يهاظرفیت از بیشینه استفاده  
 ؛)غیرعامل پدافند( خارجی يهاشرکت به وابستگی بدون و بومی دانش مبناي بر آینده در مرکز توسعه تسهیل  
 حال در تشد به شبکه براي عملیاتی مختلف سطوح در آینده در کنترل و پایش مراکز تجاري توسعه تسهیل 

 بومی. دانش مبناي بر تحول و تغییر
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 هاي حرارتی کشورسند راهبردي و نقشه راه افزایش راندمان نیروگاه 
  
رارتی ح هايروگاهی) و کاهش مصرف سوخت در نیبیترک ،يبخار ،يواحدهاي نیروگاهی (گاز یقدرت عمل بازده و افزایش 

گردد. در این راستا با توجه به رشد انرژي در کشور محسوب می يهاجویی مصرف حاملاز جمله موضوعات مهم در صرفه
مالحظات  ها،روگاهیبرق و سوخت مورد نیاز ن مینأهاي مختلف در تها و چالشمصرف برق در کشور و وجود محدودیت

ور به شک هايروگاهیها براي نهاي فسیلی، چگونگی مواجهه با این چالشزیست محیطی و نوسانات قیمت جهانی سوخت
مین برق مورد نیاز کشور و أهاي موجود در تبه محدودیت تیمهم مطرح گردیده است. با عنا اریعنوان یک موضوع بس

ی و طیمح ستیز يهاندهیکاهش آال ژهیو تیاهم تیو در نها یلیفس يهاسوخت شتریصادرات ب يبرا يسازتیظرف
آور، ضرورت بررسی و ارائه راهکارهاي افزایش ظرفیت و مالزا يهاپروتکل يدر سطح جهان و امضا ايگازهاي گلخانه

بهره  هاروگاهین نیکاهش مصرف سوخت ا يراستا دری گردد. هر اقدامراندمان واحدهاي نیروگاهی به خوبی احساس می
  کشور خواهد نمود.  بینص یفراوان ياقتصاد

  اند:، به صورت زیر تعریف شده1404افق زمانی  هاي حرارتی دردر این راستا، اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاه
 درصد  46حداقل  1404هاي حرارتی در افق راندمان کلی نیروگاه 
 درصد  39حداقل  1404هاي بخاري موجود در افق راندمان نیروگاه 
 درصد  35حداقل  1404افق  هاي گازي موجود درراندمان نیروگاه 
 درصد  50حداقل  1404در افق  هاي سیکل ترکیبی موجودراندمان نیروگاه 

  
ها در افزایش هاي افزایش راندمان از جمله میزان تاثیر آنهاي فناوريهاي صورت گرفته بر روي مشخصهزیابیبراساس ار

دار جهت تحقق هاي اولویتهر یک، توانمندي داخلی و معیارهاي فنی و اقتصادي، طرحراندمان، پتانسیل به کارگیري 
ي اولویت دار مربوطه آغاز هاهاي حرارتی کشور در سه محور زیر تعیین و پروژهایش راندمان نیروگاهاهداف کالن افز

  :اندگردیده
 ي نیروگاهیهاطرح اطلس اندازه گیري و بهبود ظرفیت و بازده واحد  
 طرح ارتقا و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاههاي حرارتی  
 اي حرارتی کشورطرح بهبود فرآیند تبدیل انرژي در نیروگاهه  
  

هاي حرارتی کشور از جمله واقعی نبودن ها و موانع پیش روي نظام نوآوري حوزه افزایش راندمان نیروگاهبراساس چالش
هاي مختلف انرژي کشور و عدم وجود یک نظام ها، کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین بخشقیمت سوخت نیروگاه

ها، تدوین شوند. به ها و اقدامات متناظر با آنیاستاي از سها، الزم است مجموعهیکپارچه جهت پایش راندمان نیروگاه
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ها، ساختار، منابع، قوانین، دهی مناسب انگیزهسازي راهبرد فناوري و جهتعبارت دیگر بسترسازي مناسب براي پیاده
د. باشها ضرورتی انکارناپذیر براي تسهیل اجراي راهبردها و در نهایت تحقق اهداف میبازیگران و روابط بین آن

باشند مورد تاکید است که هاي مورد نیاز با توجه به ابعادي از نظام نوآوري که متناسب با اقتضائات این حوزه میسیاست
  از آنجمله عبارتند از:

 هاي افزایش راندمانها در وزارت نیرو جهت راهبري طرحایجاد ستاد مستقل افزایش راندمان نیروگاه 
 نیروگاهها

 نیروگاهها و سنجش بهبود راندمان مستمر شیپا يبرا ساختاري جادیا 
 نیروگاهها هاي افزایش راندمانتخصیص اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز جهت اجراي طرح 
 شامل  ،هاي افزایش راندمانطرح يسازادهیپ به منظور موجود يهاروگاهین يبرا ییهامشوق فیتعر

 زمینه خرید برق و قیمت سوخت در یدولت يهامشوق ،یاتیمال هايمشوقکم بهره،  يهاواماعطاي 
 هاي جدید افزایش راندمان نیروگاههاي گذاري در اجراي طرحاعطاي تسهیالت و کاهش ریسک سرمایه

 بنیانهاي دانشحرارتی براي بخش خصوصی و شرکت
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 سند توسعه فناوري اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع 
  

 و نتقالا سیستم میان ارتباط که آیدمی شمار به قدرت سیستم یک از مهمی بخش الکتریکی انرژي توزیع شبکه
 و توزیع يهاشبکه اصلی زیرساخت عنوانبه اخیر سالیان در توزیع شبکه اتوماسیون. سازدمی فراهم را کنندگانمصرف

 چشمگیري اهمیت از توزیع يهاشبکه برداريبهره کیفیت افزایش و هاهزینه کاهش راستاي در ناگزیر راهی عنوانبه
 در خطا بروز از ناشی کنندگانمصرف برق قطعی %80 از بیش که دهندمی نشان هاگزارش و هاآمار. است شده برخوردار

 رد آن کاربرد روزافزون توسعه و توزیع اتوماسیون درزمینه تحقیقاتی يهافعالیت افزایش روازاین. است توزیع يهاشبکه
 اتوماسیون يهاسیستم راستا این در. است گرفته شکل موجود يهاچالش رفع و مشکالت کاهش هدف با توزیع يهاشبکه
 سرویس ائهار و باالتر اطمینان قابلیت چون اهدافی به دستیابی منظوربه دنیا سراسر در بسیاري يهاشرکت وسیلهبه توزیع
 است برق يهاهشبک سازي هوشمند نیازپیش توزیع اتوماسیون طرفی از. است شده گرفته کار به کنندگانمصرف به بهتر

  .قائلند آن بهتر چه هر و مناسب اجراي براي زیادي اهمیت برق توزیع يهاشرکت و
 رداريببهره بهبود چنینهم و توزیع اتوماسیون اوريفن کاربرد و توسعه روي پیش يهاچالش رفع هدف با و اساس این بر
 فن هتوسع راه نقشه گردید دنهاپیش نیرو وزارت آوري فن و پژوهش آموزش، محترم شوراي به کشور، توزیع يهاشبکه از

 آن اساس بر تا گردد تدوین) 1404 سال يهاانت تا(  ساله ده زمانی افق براي توزیع شبکه در پیشرفته اتوماسیون آوري
 متعاقبا. رددگ واقع استفاده مورد و شده کسب رکاران،انددست و ذینفعان سایر همکاري با و مند نظام قالبی در فناوري این

 در و شکیلت صنعت و دانشگاه خبرگان از جمعی از متشکل سند تدوین راهبري کمیته مطروحه، دنهاپیش تایید از پس و
 کار به آغاز مربوطه طرح ،1396 تیرماه در و تدوین توزیع شبکه در پیشرفته اتوماسیون آوري فن توسعه سند 1394 سال

  .است نموده
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 سند توسعه فناوري ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده قطعات داغ نیروگاهی  
  

سعه   تولید صنعت زیربنایی در فرآیند تو ساخت    برق به عنوان  شور و ایجاد زیر صادي ک شی  هاي اقت سعه، نق ارزنده و  ي تو
ي گوناگون اقتصادي، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی   هارشد کشور در زمینه  ي الزم را براي پویایی و هااساسی دارد و بستر   

ي اقتصادي و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، تالش مداومی    سازد. از این رو، حرکت مستمر کشور در مسیر توسعه     فراهم می
ي حرارتی در تامین ها، نیروگاهي مختلف تولید برقهاکند. از بین روشي تولید برق طلب میهاسازي ظرفیت را در بهینه

دلیل  به هاکه قطعات داغ آن انداز اجزاي متفاوتی تشــکیل شــده هابرق کشــور ما نقش بســزایی دارند. این نوع نیروگاه
شرایط پیچیده، همواره        سیب قرار دارند. در واقع این قطعات به دلیل  شوار کاري در معرض انواع آ شرایط د قرارگیري در 

ي هاتواند از جنبهبینی نشـــده میي زود هنگام در شـــرایط پیشهاباشـــند. تخریبنی میهاي ناگهاتخریبدر معرض 
   .کشور کند يهاي هنگفتی متوجه نیروگاههامختلف، ضرر
ــاخت و نگهداري نیروگاه   ي هزینه بخش عمده  ــامل تامین و نگهداري اجزاي داغ این نیروگاه    ها ي سـ  هاي حرارتی شـ

از اینرو، امروزه مبحث عمر   .گرددتعیین می هاي حرارتی توســـط عمر قطعات داغ آنهاشـــود و غالبا عمر نیروگاهمی
ــورباقیمانده تجهیزات نیروگاهی به عنوان یک محور مهم در برنامه         ــنعتی به دلیل جنبه   ها ریزي کالن کشـ ي  ها ي صـ

در   ن مشغول فعالیت جهاي مختلف هاان بسیاري در کشور  اقتصادي و حتی سیاسی آن مطرح بوده و محققین و دانشمند    
شتر اهمیت می     این زمینه می سئله وقتی بی شور ما، این م شند. در ک یی که  هایابد که دریابیم روز به روز بر تعداد نیروگاهبا

ستفاده قرار گرفت  سپري کرد   هامدت زمان زیادي مورد ا ضی عمر طراحی خود را نیز    شود. ضافه می ند، اهاند و حتی بع
ــنی از عمر مفید آن  بنابراین جهت بهره ــتن تصــویر روش ــور، نیاز به داش ــات نیروگاهی کش ــیس   هابرداري مطمئن از تاس

شد می ست که از آن نه ت        .با سئله به قدري ا سیت و پیچیدگی این م سا ضوع آکادمیک و یا یک   نهاح به عنوان یک مو
ي فناوري ارزیابی توسعه  سند شود. لذا  ژي برآورد عمر باقیمانده نام برده میفعالیت صرفاً تحقیقاتی بلکه به عنوان تکنولو 

ــعیت و عمر باقیمانده ــگاه نیرو ي قطعات داغ نیروگاهی، با بهرهوض عالیت فگیري از نظرات خبرگان این حوزه در پژوهش
 خود را آغاز نمود.
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 ي قدرتهابرداري از ترانسفورماتورسند توسعه فناوري ساخت و بهره  
  

باشد که حجم عظیمی از و تجهیزات مربوط به آن می هایکی از عناصر مهم و حیاتی در سیستم قدرت ترانسفورماتور
ي مرتبط با آن باعث افزایش کارایی و بهبود هاگذاري در صنعت برق به آن اختصاص داشته و توسعه فناوريسرمایه

نیز مانند سایر تجهیزات سیستم قدرت همواره در معرض انواع چالش هاورگردد. ترانسفورماتعملکرد کل شبکه قدرت می
افزایش  یمی،و اقل یطیمح ییراتي قدیمی، تغهااز قبیل الکتریکی، مکانیکی، حرارتی، زیست محیطی، عمر باال، طراحی ها

بیان  التکیی که براي رفع مشهاباشند و راهکارو سایر معضالت رایج می یبسیار زیاد تقاضاي انرژي،کمبود منابع مال
گردد. ي مختلفی ارائه میهاو فناوري ها، روشهاشده وجود دارد، متنوع بوده و با توجه به ماهیت هر کدام از چالش

ي قدرت نیز داراي طیف وسیع بوده و شامل مواردي از قبیل مانیتورینگ، هاي مرتبط با ترانسفورماتورهاهمچنین فناوري
پیج، روشي مرتبط با هسته و نوع سیمهاسازي، فناوريعایقی و خنک يهانولوژيگهداري، مدیریت عمر، تکتعمیر و ن

باشد. ي قدرت میهابرداري از ترانسفورماتوري ساخت و بهرههاي خاص و سایر فناوريهاي بهبود راندمان، ترانسفورماتورها
ي مرتبط هااست که تمامی فناوري نای "ي قدرتهااز ترانسفورماتوربرداري توسعه فناوري ساخت و بهره"هدف از سند 

 ،هابرداري شناسایی گردد و حسب نیاز کشور بتوان فعالیت، ساخت و بهرهي قدرت در زمینه طراحیهابا ترانسفورماتور
را، در چارچوب و  هایت آنهاندهی نموده و در ي جامع، هماهنگ و جهتهارا با استفاده از برنام هاهزینه و هاسیاست

    توسعه قرار داد.  بمسیر مناس
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 سند توسعه فناوري ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهی  
 

ي اســت که بطور مطمئن و اقتصــادي و با نهابگو هاي تولید برق، ســاخت آنهاهدف اولیه از طراحی و ســاخت نیروگاه
شود که تا حد امکان  یی سعی می هاتولید کنند. در چنین نیروگاهحداکثر بازدهی و سرویس دهی ممکن، برق مورد نیاز را  

سعه این نیروگاه        شود، اما تو ستفاده  شده ا ستاندارد با تاریخچه اثبات  سر خواهد بود که    هااز مواد ا هنگامی بطور کامل می
  .فراهم آمده باشــد هاي مختلف آنهاي پیشــرفته تر براي ســاخت قســمتهاامکان اســتفاده از مواد کاراتر و فن آوري

شــود. این قطعات داغ که در  محدود می هاي حرارتی (بخاري یا گازي) عموماً بوســیله عمر قطعات داغ آنهاعمر نیروگاه
ــامل لولههانیروگاه و روتور) و در نیروگاه هاي بویلر و قطعات داغ توربین بخار (بطور عمده پرههاي بخاري بطور عمده ش

شامل پره ي گازي بها سک و روتور، محفظه هاطور عمده  سیر انتقال گاز ها، دی ي داغ و قطعات مربوطه  هاي احتراق و م
سیب می     می شده و به مرور زمان دچار آ سرویس در توربین دچار کاهش عمر  شند، حین   شوند. بنابراین نیاز به تعمیرات با
رند. نکته حائز اهمیت در خصوص این قطعات داغ نیروگاهی، ي داشته و پس از طی شدن عمر، نیاز به جایگزینی داهادور

سیار باالي آن  ستفاده از مواد و تکنولوژي    هاقیمت ب ست که این امر به دلیل ا ساخت    هاا سبتا گران قیمت در حین  ي ن
   .است هاآن

شه راه آینده       شور، لزوم تهیه نق صنعت برق ک ی و براي فناوري طراحبا توجه به اهمیت این قطعات داغ نیروگاهی براي 
ستفاده از آن می        شمگیري برخوردار بوده که با ا ساخت این مواد و قطعات از اهمیت چ سعه دانش فنی  ر توان عالوه بتو

ــال  ــاخت داخل در س ــایی دقیق مواد و قطعات مورد نیاز براي س ــناس ــادي ترین فرایندهاش ي مربوطه را هاي آتی، اقتص
را در این زمینه مطابق با اهداف بلند مدت پیش بینی شـده در کشـور به بهترین نحو    شـناسـایی کرد و نیاز آینده کشـور   

   .تامین نمود
جهت تامین اهداف فوق در دست   از اینرو سند توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهی در پژوهشگاه نیرو     

 اجرا است.
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 ي قدیمی کشورهاي نوسازي و افزایش عمر نیروگاههاسند توسعه فناوري  
  

ضوع چگونگی برخورد با پدیده پیري واحد  ست که تا دهه  هامروري بر ادبیات مو فرض  1980ي نیروگاهی حاکی از آن ا
ست که واحد  شوند اما طی دهه    هابر این بوده ا سته  ش ي اخیر این نظریه افول نموده و نظریه هاي نیروگاهی پیر باید بازن

مورد توجه قرار گرفته است.  به عبارت دیگر   هاي مدیریت عمر نیروگاههادر قالب برنامه ي نیروگاهیهاتوسعه عمر واحد 
راه ممکن بازنشــســته کردن تجهیزات قدیمی و  نهاي قدیمی تهااین ذهنیت که براي مقابله با مشــکالت پیري نیروگاه

شته و راه حل   هااحداث نیروگاه ست، رو به افول گذا ي قدیمی و فائق آمدن  هااحیاي نیروگاهي دیگري جهت هاي جدید ا
ي قدیمی و فائق آمدن بر ها. بدیهی اســت که احیاي نیروگاهاندمطرح و توســعه داده شــده هابر مشــکالت پیري نیروگاه

شکالت پیري نیروگاه  ست. از جمله مزایاي این رویکرد می هام سترس ي جدید داراي مزایاي قابل توجهی ا  توان به در د
  اشاره کرد.  ها، هزینه کمتر یا تعویق هزینهترمهمي الزم و از همه هانیروگاه موجود، وجود زیر ساختبودن محل 

ي هادرصد ظرفیت نیروگاه 20سال و بیش از  30ي بخاري کشور داراي عمر بیش از هادرصد ظرفیت نیروگاه 50بیش از 
ي قدیمی کشور   هار فوق نوسازي و افزایش عمر نیروگاه باشند. بر اساس آما  سال می  20گازي کشور داراي عمر بیش از  

ــت تا بتوان با افزایش عمر و افزایش توان نیروگاه       ــنعت برق را بهبود و  ها یک نیاز ملی اسـ ي موجود، توان خروجی صـ
ساس مطالعات صورت گرفته براي واحد   سال و   20یی با عمر بیش از هاي بخاري، محدوده طرح واحدهاافزایش داد. بر ا

با عمر    Siemens V94,2و  GE-F9ي ها ي گازي محدوده طرح توربین  ها مگاوات و براي واحد   100ظرفیت بیش از  
  باشند.سال می 20بیش از 

  
  اهداف توسعه فناوري:

 مبتنی بر پتانسیل هر کدام ي بخاري و گازي قدیمیهانوسازي و افزایش عمر نیروگاه 

 و مراکز تحقیقاتی هاگذاري و تعامل موثر با دانشگاهسرمایه 

 گذاري درسرمایهR&D   و جذب نیروي نخبه  

 ي حرارتی در زمینه مسائل زیست محیطیهانقش حوزه نوسازي و افزایش عمر نیروگاه 

 ي حرارتی در زمینه رفاه اجتماعی و رشد اقتصاديهاایفاي نقش حوزه نوسازي و افزایش عمر نیروگاه 

 المللییني تکنولوژیک بهاافزایش همکاري 
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 ي نوین تجهیزات فشارقوي عایقی در هاسند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري
  مناطق با اقلیم خاص

  
شرایط آب و هوایی و نیز الگوي بار مصرفی پایدار طراحی می    هاشبکه  ساس  شر  ي انتقال و توزیع برق بر ا ایط شوند. اما 

را در شبکه تحت  هاهستند که عملکرد تجهیزات فشارقوي و عایقسنگین آب و هوایی و محیطی از جمله عوامل مهمی 
  ي زیادي ممکن است بر این تجهیزات وارد آورند و سبب اخالل سیستم قدرت شوند..هادهند و تنشتاثیر قرار می

ه با شـود، شـدت برخی از عوامل محیطی مذکور به حدي اسـت ک   مناطق با اقلیم خاص گفته می هادر مناطقی که به آن
سریع پدیده       سبب ت شارقوي،  سطوح عایقی و تجهیزات ف شدگی و لذا  هااثرگذاري نامطلوب بر روي  ي زوال عایقی و پیر

صه   شخ سایر مناطق می  ي عایقی در زمانی کوتاههاتغییر م سبت به  صه  نهاشود، به گو تر ن شخ ي هاي که به مرور زمان م
کند. تحت تاثیر ي زیادي پیدا میبرداري از آن تجهیزات فاصله بهرهي زمان طراحی در آغاز هاعایقی نسبت به مشخصه   

دچار مشــکالت فراوانی خواهند شــد که در    هاشــرایط نامطلوب محیطی و آب و هوایی، تجهیزات فشــارقوي و عایق 
صات طراحی آن    شخ شدت تحت تاثیر قرار می  هابلندمدت کارآیی و م ي شبکه  برداري ازدهد و در عین حال بهرهرا به 

  برق را تحت تاثیر نامطلوب قرار خواهد دارد.
ساحلی و کوهستانی، و بویژه        سیاري از مناطق ایران از جمله مناطق جنوبی و  سخت در ب شرایط آب و هوایی  با توجه به 

ران را تحت یکه مناطق جنوبی و غربی و مرکزي ا هایی نظیر ریزگردهابا توجه به تغییرات اقلیمی خاورمیانه و بروز پدیده 
بارش        تاثیر قرار می  باد و  قابل مالحظه محیط، تغییرات الگوي  باران و افزایش میزان  ها دهند، افزایش دماي  ي برف و 

در زمینه مطالعات عایقی و با تمرکز بر  مدیریت تحقیقاتصــاعقه، اعضــاء اجرایی و کمیته راهبري طرح حاضــر با هدف 
سیاست   ها، برنامههااهکارر يارائهمناطق با اقلیم خاص کشور،   نوین عایقی و تجهیزات فشار  ي هاي توسعه فناوري هاو 

ي هاي مناسب براي دستیابی به تکنولوژي  هادهی و انتخاب روشو همچنین جهت قوي متناسب با شرایط اقلیمی ایران  
  ي و اقدام دارند.ریزبرنامهمرتبط را در دست 
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 ایران برق صنعت در) خاك و آب ، هوا(  هاآالینده مدیریت فناوري توسعه سند  
  

سعه  شور  انریزبرنامه يهادغدغه از یکی همواره بزرگ صنایع  پایدار تو ست  ک ضوع  این در ولی ا ستی  مو  از مباحثی بای
سان،توانمندي    توانمندي قبلی، تجارب قبیل شنا شور  موردنیاز يهاظرفیت و صنعتگران  کار  هافناوري انتخاب در نیز را ک
  .قرارداد موردتوجه پایدار توسعه به حصول براي
ستاورد  آخرین از گیريبهره با نیرو وزارت ارتباطدراین شی  ، علمی يهاد شرفته  يهاروش و پژوه  همچنین و مدیریت پی
 لی،م سطح  در خدمات ارائه کیفیت و وريبهره ارتقاي و توسعه  بر عالوه زیست محیط با سازگار  نوین يهافناوري توسعه 

  ).نیرو وزارت مأموریت بیانیه از( دهد گسترش منطقه يهاکشور ویژهبه ، نیجها سطح به را کشور برق و آب صنعت بازار
  حال يهازیرساخت  با متناسب  و زیست محیط با سازگار  ، نوین يهافناوري از گیريبهره و وريبهره ارتقاء با نیرو وزارت

 رفاه در ثرمؤ نقشی  ، دارایی ارزشمندترین  عنوانبه خالق و متخصص  انسانی  منابع وريبهره و مشارکت  توسعه  و آینده و
 عهتوســ و خوداتکایی افزایش ، انرژي شــدت کاهش راســتاي در و نموده ایفا منطقه يهاکشــور با برق تبادل و اجتماعی

  )انرژي و برق بخش مأموریت بیانیه از. (کند اقدام ناپذیر تجدید يهاانرژي کاربرد
شور  در شگویی  ، هافناوري آینده ٔدرزمینه زیادي يهاطرح ، مختلف يهاک  نگاريآینده و حوزه این در آینده يهارخداد پی

  صنعت  تحقیقات راهبردي برنامه " و کلی صورت به " 1404 اندازچشم  سند  " نیز ما کشور  در . است  شده انجام فناوري
  .است پرداخته موضوع این به ترجزئی صورتبه "برق

شه  در شور،  علمی جامع نق ستی  فناوري ک  و مدیریت آن هدف که دارد قرار فناوري بخش در الف يهااولویت زمره در زی
ــماند مدیریت نیز و خاك و هوا آب، آلودگی کاهش هوا، و خاك آب، فناوري ــده ذکر پس  نقشــه این در بعالوه. اســت ش
  .است شده گذاريهدف نیز زیستی فناوري به مربوط نیجها بازار از درصد 3 کسب

 "هاآالینده محیطیزیست يهاهزینه بررسی و محاسبه " مبحث به 23 و22 يهاردیف "برق صنعت راه نقشه  سند  " در
صاص  "هاآالینده کنترل نوین يهافناوري کارگیريبه و تحقیق" و ست  یافته اخت شم  سند  " 19 بند همچنین. ا  اندازچ

 شبخ نیز و دارد اشــاره " طبیعی منابع احیاء و زیســتمحیط حفاظت بر مبتنی ســرزمین آمایش " مبحث به " 1404
 و)  تسوخ  و آب(  طبیعی منابع از برداريبهره نظام اصالح  بر مشتمل  طبیعی منابع خصوص  در نظام کلی يهاسیاست  

  .است آن توسعه و حفظ براي تالش و منابع این ناپایداري عوامل رهام
ستا  این در سعه  طرح را  به توجه با تا دارد نظر در ایران برق صنعت  در)  خاك و آب ، هوا(  هاآالینده مدیریت فناوري تو

شه  راهبردي سند   این بازیگران همکاري با ایران و برق صنعت  در) خاك و آب هوا،( هاآالینده مدیریت  آوري فن راه نق
صه  شگاه  و عر ضل  حل براي صرفه بهمقرون و اجرایی يهاراهکار تحقیقاتی مراکز و هادان  در تا نماید ارائه هاآالینده مع

 .بود رشد به رو صنعت این يهانیاز پاسخگوي بتوان نیجها رقابتی فضاي یک
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 سند توسعه پایایی شبکه برق ایران 
  

گردد. تأمین ي توسعه یافته و یا در حال توسعه محسوب میهاو کشور انرژي الکتریکی پیش نیازي حیاتی در کلیه جوامع
سزایی در رشد و توسعه اقتصادي و     ي معقول نقش بههاباال همراه با هزینه یاییانرژي الکتریکی مطلوب، باکیفیت و با پا

شت. با توجه به     شوري خواهد دا ستگی اجتماعی هر ک صرف   هاشدید بخش  واب صاد به م انرژي الکتریکی،  ي مختلف اقت
شرفت تکنولوژي و مدرن   ینکنندگان به تأمانتظار مصرف  ست. با پی تر انرژي الکتریکی مطمئن و باکیفیت افزایش یافته ا

انداز شود. با توجه به چشم  شدن زندگی اجتماعی نیز اهمیت تداوم در تغذیه مشترکین، هر روز بیش از پیش احساس می   
بهبود  یتاست، اهم  یافتهخود دست ن  لهایدا یگاهبه جا یاییکه هنوز از منظر پا یرانا شبکه برق  یتتوسعه کشور و وضع   

سعه ز  ساخت و تو شبکه برق ا  یاییمطالعات پا يافزارو نرم يافزارسخت  يهایر ساس م  یشاز پ یشب یراندر  . شود یاح
سال       مبنا،  ینبرا شبکه برق ایران از  سعه پایایی در  شه راه تو سند راهبردي و نق ستور کار پژوهشگاه نیرو    94تدوین  در د

کار در پژوهشگاه نیرو آغاز به 1396قرار گرفت. طرح توسعه پایایی شبکه برق ایران نیز بر مبناي این سند از ابتداي سال  
  کند: نموده است که اهداف زیر را دنبال می

 یاییو حفظ پا ینتأم ریزيبرنامه نظام بهبود  
  یاییبر پا یتیحاکم يهادنهابهبود تعامالت اثرگذاران و  
 یاییمربوط به پا يهاو دستورالعمل هامند مجموعه استانداردو بهبود نظام یلتوسعه، تکم  
 اطالعات یتو شفاف ینحوه دسترس یایی،توسعه و بهبود نظام چرخه اطالعات پا  
  حوادث در شبکه برق کشور یابییشهو ر بینییشنظام پتوسعه و بهبود  
 رت اثرگذارانهاو م یاییمند دانش پادانش و بهبود نظام یریتمد یسامانده  
 و نظارت بر اجراي مقررات پایایی در صنعت برق کشور یشبهبود نظام پا  
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 سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق 

 
 رقب صنعت در را شگرفی تحوالت و بوده مواجه روزافزونی رشد با اخیر هايسال در قدرت الکترونیک فناوري توسعه
اله در این مس. است شده مرتفع برق شبکه توسعه روي پیش موانع از بسیاري فناوري این کمک به. است کرده ایجاد

 ست. سرمایهمتصور نی قدرت الکترونیک رقیبی براي تجهیزاتها هیچ کاربرد از شرایطی در حال تحقق است که در بسیاري
 از عدديمت منافع نمود خواهد رفع را بخش این در کشور هاينیاز اینکه ضمن فناوري این توسعه زمینه در کشور گذاري
 رضایتمندي شافزای الکتریکی، انرژي تأمین پایداري و امنیت افزایش الکتریکی، انرژي تلفات کاهش اشتغالزایی، جمله

 کمک ور،کش از متخصصین خروج از جلوگیري برق، صادرات افزایش و تجهیزات بخش در صادراتی توان ایجاد مشترکین،
 نشان قبر صنعت آینده در تأمل. داشت خواهد پی در کشور براي را انرژي حوزه در پایدار توسعه و طبیعی منابع حفظ به
 نقش قدرت نیکالکترو فناوري فنی دانش به دستیابی. است قدرت الکترونیک تجهیزات به برق شبکه جدي وابستگی از

  .نمود خواهد ایفا کشور صنعتی توسعه و انرژي امنیت تأمین در اساسی
 است معطوف تجهیزاتی برق بر شبکه در قدرت الکترونیک تجهیزات فناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند اصلی تمرکز

 کمک پی رد قدرت الکترونیک تجهیزات فناوري توسعه سند تدوین طرح. است مطرح برق شبکه در هااصلی آن کاربرد که
 و منیتا و اطمینان قابلیت عملکرد، بهبود انرژي، تلفات کاهش زمینه در برق صنعت کالن هايگیري جهت تحقق به

  .است همجوار هايکشور به برق صادرات افزایش و پذیر تجدید هايانرژي توسعه شبکه، پایداري
 ابترق توان که شد، تجهیزاتی خواهد کشور داخل در قدرت الکترونیک تجهیزات ساخت به منجر طرح این اجراي موفق

 هايبازار در ضمن داد و در خواهند اختصاص خود به را داخلی بازار از بزرگی سهم و داشته را خارجی مشابه محصوالت با
 تجهیزات ناوريف توسعه و تحقیق عرصه در المللیبین مناسب جایگاه به دستیابی. داشت خواهند مناسبی سهم نیز منطقه

  .بود خواهد سند اجراي نتایج دیگر از قدرت الکترونیک
رسما آغاز به فعالیت  1398با توجه به نیازهاي صنعت برق سه طرح زیر مور تایید کمیته راهبري سند قرار گرفته و در سال 

  نمودند.
 کشور انتقال و فوق توزیعقدرت در شبکه  یکالکترون یزاتتجه يتوسعه فناور طرح 

 برق کشور یعقدرت در شبکه توز یکالکترون یزاتتجه يتوسعه فناور طرح 

 توان یفیتجامع ک طرح  
 "بکه برققدرت در ش یکالکترون یزاتسند تجه يبازنگر"در این راستا و بمنظور بازبینی اسناد و نقشه راه سند پروژه 

تعریف گردیده و در دست اجرا است. در این پروژه ضمن آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته نسبت به تغییرات الزم و 
  ي مجدد فناوریها اقدام خواهد شد.بنداولویت

  ام است:ي زیر در دست اقدهاپروژه کشور انتقال و فوق توزیعقدرت در شبکه  یکالکترون یزاتتجه يتوسعه فناور طرحدر 
 پست تحویل و دور راه کنترل و پذیري رویت ایستگاه تساخ SVC گیالناي منطقه برق به لوشان  
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  ي زیر در دست اقدام است:هاپروژه جامع کیفیت توان طرحدر 
  

 و انتقال شبکه مشترکین: 1فاز( انتقال شبکه در توان کیفیت يهاشاخص بودن پائین از ناشی خسارت ارزیابی 
  )توزیع فوق

 ایران برق شبکه در الکتریکی توان کیفیت راه نقشه تدوین 
 توزیع فوق و انتقال شبکه در توان کیفیت ارتقا نوین هايروش*  

  
  ي زیر در دست اقدام است:هاپروژه کشوربرق  توزیعقدرت در شبکه  یکالکترون یزاتتجه يتوسعه فناور طرحدر 

 ،قدرت الکترونیک تجهیزات نیاز مورد آزمایشات و استاندارد ،هادستورالعمل تهیه و بررسی مطالعه  
 ،يهامبدل مجزاي مدارات ساخت و طراحی تحلیل DC به DC و DC به AC مجتمع ندار و DC به DC و 

 فناوري تر عمیق شناخت جهت گالیوم نیترید ادوات بر مبتنی قدرت ترانزیستور
 برق توزیع شبکه در الکتریکی انرژي سازهايذخیره از استفاده سنجیامکان* 
 زمونآ و توسعه طراحی، آزمایشگاه اول فاز و قدرت الکترونیک آزمایشگاه بالدرنگ سازشبیه ساخت و طراحی 

  *قدرت الکترونیک تجهیزات
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 ي نوین کنترل و پایش خوردگی در صنعت برقهاسند توسعه فناوري  
  

انتقال  ید،لتو يهاو شبکه هایروگاهن یساتدر قطعات، تجهیزات و تأس یاز مشکالت عمده صنعت برق کشور، خوردگ ییک
 يهاها شامل خسارت. خسارتگرددیصنعت م ینبه ا یفراوان یکه موجب وارد آمدن خسارات مال باشدیبرق م یعو توز

. با باشدیبرق م یروين یعانتقال و توز ید،مناسب در تول یدهمربوط به تعویض و تعمیر قطعات خورده شده و عدم بهره
 زاتیتجه یاز خوردگ یقطعات، کاهش خسارات ناش يموجب افزایش عمر کار توانیتجهیزات، م ینترل و کاهش خوردگک

  .گردید یمل يهاو مانع از به هدر رفتن سرمایه
و انجام  شودیم یخوردگ هايینهباعث به حداقل رساندن هز یخوردگ یشکنترل و پا یننو هايياز فناور یحصح استفاده

 يهااقدامات و انجام پروژه یحصح یریتمشخص و مد یدر بازه زمان يبرنامه منسجم و کاربرد یکامر تنها با داشتن  ینا
  .گرددیدر صنعت محقق م یخوردگ یشکنترل و پا هايورينمودن فنا یاتیو عمل ینهزم ینفناورانه در ا

حل مشکالت  يشده، الزمه یجادو خسارات ا هایر خرابتوجه آن دو نقش قابل یخوردگ یدهپد یتبا توجه به اهم بنابراین
در صنعت  یخوردگ یشکنترل و پا یننو هاييفناور يو نقشه راه توسعه يسند راهبرد یندر صنعت برق، تدو یخوردگ
سند «، در صنعت برق یخوردگ ینهو مطالعات صورت گرفته در زم هايسینمودن سند بود. لذا با برر یاتیو عمل یرانبرق ا

توسط ) «عیانتقال و توز ید،(تول یراندر صنعت برق ا یخوردگ یشکنترل و پا یننو هاييو نقشه راه توسعه فناور يراهبرد
. در یدردگ ینتدو یرودر صنعت برق، در پژوهشگاه ن یمشاوران خبره در حوزه خوردگ ینو کارشناسان و همچن ینمتخصص

و  یعمل يهاراهبرد یران،در صنعت برق ا یخوردگ یشکنترل و پا هاييفناور يانداز توسعهسند، برنامه چشم ینقالب ا
 هاييفناور ينقشه راه توسعه یتدر صنعت برق کشور ارائه شد و در نها هايفناور ینا يجهت توسعه ییاجرا يهاراهکار

مقام معظم  يیمانهحک يگذارو پس از هدف 1396. در سال یدگرد یهته یراندر صنعت برق ا گیخورد یشکنترل و پا
 ید،تول ايهینهو کاهش هز يوربهره یشبا هدف افزا یرو، پژوهشگاه ن»اشتغال -: تولید یاقتصاد مقاومت« يبه سو يرهبر

سند "الذکر در قالب فوق يراستا سند راهبرد ینا ر. دیدشده را به مرحله اجرا رسان ینتدو يهابرق، سند یعانتقال و توز
    .یدگرد ییوارد مرحله اجرا 1396از مردادماه سال  "در صنعت برق یخوردگ یشکنترل و پا
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 ي صنعت برقهاطرح توسعه فناوري ربات  
  

 دیجد يهاصنعت با ارائه نمودن راه حل نیداشته است. ا يریگتوسعه چشم شرفتهیپ يهادر کشور کیامروزه صنعت ربات
  بوده است. رگذاریتاثبسیار  يانرژصنعت مختلف از جمله  يهارفع مشکالت در حوزه يبرا
 نیو همچن يکار، کاهش مصرف انرژ تیفیبهبود ک د،یسرعت تول شیموجب افزا هاربات يریموارد بکارگ ياریبس در

حائز  اریبس يهر کشور يبرا داریبه صورت پا یکیالکتر يانرژ نی. از آنجا که تامشودیو سالمت کارکنان م یمنیا شیافزا
 زاتیتجه يهادور يهایو بازرس ریهمانند تعم ییهادر کاربرد هاتربا يریبا بکارگ تواندیم زیاست، صنعت برق ن تیاهم

 اهم اهداف مورد نظر در. دیافزایب یکیالکتر يانرژ نیتام نانیاطم تیو قابل يداریپا يهاشبکه قدرت بر شاخص يو اجزا
  باشد:طرح به شرح زیر میاین 

 سازي آن در داخل کشوردار صنعت برق و بومیي اولویتهادستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ربات 

 بهبود  شرایط هاي نوین در صنعت برق با هدف کاهش زمان و هزینه بازرسیهاکمک به استفاده از تکنولوژي ،
  برداري و افزایش ایمنینگهداري و بهره

 ي نوین در صنعت برقهاسازي جهت بکارگیري تکنولوژيبرداران و فرهنگدانش بهره ارتقا  
 ي این بخش در صنعت برقهاایجاد بستر مناسب براي مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توانمندي  
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 توسعه فناوري انرژي زمین گرمایی سند  
  

در  از هر دو) که ی(بخار، آبداغ یا مخلوط یداغ یالاست که از س یدپذیرتجد هايياز انواع انرژ یکیانرژي زمین گرمایی 
 یدتوان برق تولمیهم  ي،منبع انرژ ین. به کمک ایدآمیمتر) وجود دارد بدست  200از  یش(ب یقعم ییگرما ینمخازن زم

می ییگرما ینزم يهااز چاه یخروج یالحالت، از س ینکرد. در ا يبرداربهرهمذکور،  یالس یحرارت ينمود و هم از انرژ
را احداث کرد و  یآب درمان يهامختلف را پرورش داد، مجتمع یاننمود، آبز ینمختلف را تأم يهافضا یشتوان گرما

 نمود. ياندازراهو  یسرا تأس یصنعت يهاطرح

دن هستند که با استفاده از اصل ثابت بو یمطبوع یهتهو هايیستمس یزن ییگرما ینزم یحرارت يهاپمپ یگر،د يسو از
. یندنمایم ینمختلف را تأم يفضاها یشو سرما یشمتر)، گرما 200از  یش(ب ینکم عمق زم یدرجه حرارت در نواح

 باشد.یمتداول م یشیسرما -یشگرما هايیستمها، مصرف برق کمتر آنها نسبت به سیستمس ینا یتمز ینترمهم

و  رویوزارت ن یهبه توص "ییگرما ینزم يمرتبط با انرژ هاييو نقشه راه توسعه فناور يبردسند راه"، 1394سال  در
 يبردارهآن، توسعه بهر یهاز ته یهدف اصل یدآی. همان گونه که از نام سند مذکور بر میدگرد یهته یرو،توسط پژوهشگاه ن

ص، خا ياز منظر یک،باشد که هر یم یکدیگرسه طرح مجزا از  يدارا ذکورباشد. سند میدر کشور م يمنبع انرژ یناز ا
 هستند: یرمذکور به شرح ز يهاگردد. طرحیدر کشور م ییگرما ینزم يمنجر به توسعه کاربرد انرژ

 ییرماگ ینزم يهاچاه يو نگهدار یرتعم هاييتوسعه فناور یدروترمال،ه ییگرما ینزم يطرح اکتشاف منابع انرژ  -
 یشرفتهپ ییگرما ینزم يمنابع انرژو توسعه 

  ییگرما ینزم ياز منابع انرژ يبرداربهره هاييطرح توسعه فناور  -

  ییگرما ینزم یپمپ حرارت هاييطرح توسعه فناور  -
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 ي مرتبط با انرژي زیست تودههاطرح توسعه فناوري  
  

محیطی ناشی پایدار، ایجاد امنیت انرژي، مشکالت زیستبخشی به منابع انرژي، توسعه ي فسیلی، تنوعهافناپذیري سوخت
ره از طرف توده و غیپذیر بودن منابع انرژي مانند انرژي خورشید، باد، زیستاز مصارف انرژي فسیلی از یک طرف و تجدید

ي تجدیدپذیر و افزایش سهم این منابع در سبد هانیان به توسعه و گسترش استفاده از انرژيجهادیگر، باعث توجه جدي 
توده براي مصارفی چون ي پاك و به ویژه زیستهای براي مصرف سوختالمللبیننی شده است و تقاضاي جهاانرژي 

در امر تحقیق، توسعه و  هاو شرکت هاو بودجه دولت هاحمل و نقل، برق و حرارت افزایش یافته است. امروزه فعالیت
  داشته است. يي تجدیدپذیر افزایش چشمگیرهاي انرژيهاسیستمعرضه 

محیطی و اجتماعی به دالیل اقتصادي بلکه به دلیل توسعه زیست نهاتوده به عنوان یک منبع انرژي نه تاستفاده از زیست
توده را به انرژي یستیی که زهاباشد. سیستممینیز جذاب است و از طرفی عاملی جهت تسریع در رسیدن به توسعه پایدار 

تنوع منابع  عالوه بر ي کوچک، متوسط و بزرگ به کار روند.هاتوانند در ظرفیتکنند، میقابل مصرف تبدیل می
و زائدات کشاورزي (شامل مواد گیاهی و دامی)،  هااجزاء قابل تجزیه زیستی از محصوالت، پسماندشامل  -تودهزیست
رق، بشامل تولید  -یینهاو تنوع مصارف  -ین زائدات صنعتی و شهري قابل تجزیهو صنایع وابسته و همچن هاجنگل

را به توده زیست توان انرژيمی -شیمیاییمواد ي گازي (متان) و ها، سوخت)ي مایع (اتانول و بیودیزلهاحرارت، سوخت
پس از ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، توده که این امر سبب گردیده تا زیستد، مواشکال جامد، مایع و گاز تحویل ن

  .اشدبمین منبع بزرگ انرژي در دنیا چهار
شک توسعه فناوري مبنایی براي توسعه کاربرد و موتوري براي توسعه صنعت خواهد بود و با توجه به اهمیت فناوريبی
ي مناسب دولت، هاایتتوده در حفظ محیط زیست و کاهش اثرات مخرب آن و حمي استحصال انرژي از منابع زیستها

سند راهبردي و نقشه راه توسعه  توده از اهمیت باالیی برخوردار شده است. در این راستاي زیستهاورود به حوزه فناوري
د تا بر اساس آن ی) تدوین گرد1404ي سال هابراي افق زمانی ده ساله (تا انت تودهزیستي مرتبط با انرژي هافناوري

رکاران مرتفع گردد. در این سند فناورياندمند و با همکاري سایر ذینفعان و دستن حوزه در قالبی نظامي ایهانیازمندي
ي مناسب هاند تا با اتخاذ سیاستاهبندي شدتوده مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مصالح ملی اولویتي انرژي زیستها

  .اهداف تعیین شده در سند باشدد اقدامات موثر، راهگشاي دستیابی به نهاو پیش
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 بینی بروز اشکاالت و ارائهي پیشهاي صنعت برق، روشهاسند پایش سالمت سازه 
 هاي کاهش آنهاراهکار

  

 صاحبان و مدیران و بردارانبهره روي پیش چالش ینترمهمهاي اصلی و حیاتی در صنایع مختلف، پس از احداث زیرساخت
 لحاظ به برق صنعت هايسازه. باشدمی رسانیخدمت و کارکرد مطلوب شرایط در هاآن نگهداري و حفظ صنایع، این

 هايباشند که احتمال وقوع خرابیایط محیطی و کاري خاص میشر معرض در و خاص هايسازه جزء خود کارکرد شرایط
هاي هاي ایجاد شده در سازه. بسیاري از آسیبدهدها) افزایش میها (نسبت به سایر سازهبینی نشده را در مورد آنپیش

رسیدن به مراحل  ازاز آنها، پیش  يبردارصنعت برق، با اجراي یک برنامه مناسب مدیریت نگهداري در دوره عمر بهره
توان از وقوع خسارات گسترده ناشی از فروپاشی و خرابی کلی باشند. بدین ترتیب میبحرانی قابل تشخیص و رفع می

 ست:ا یربه شرح ز هایییرسیستموجود ز یازمندن یها بطور کلها جلوگیري نمود. سامانه مدیریت نگهداري سازههساز

 موجود سازه یتوضع ارزیابی و هاجهت جستجو و تشخیص آسیب یپایش سالمت و بازرس سیستم 

 یدعمر مف ینوارده و تخم يسازه در برابر بارها یینحوه عملکرد و کارآ یعملکرد جهت بررس یابیارز سیستم 
 آنها

 ینهعملکرد مطلوب سازه بصورت به ینو تأم هایبو ارائه راهکارها جهت رفع آس سازيیمتصم سیستم 
 یرتعم يعملکرد و راهکارها ارزیابی سالمت، پایش با مرتبط هايو فناوري یسند، توسعه دانش فن یناین اساس در ا بر

ارات و کاهش خس يآورتاب یشافزا ید،عمر مف یشبرق به منظور افزا یعانتقال و توز ید،تول هايبخش در هاسازه يو بهساز
 .باشدینشده در آنها، مورد نظر م بینیپیش هاياز وقوع خرابی ناشی هايو هزینه

 

 کالن سند:  اهداف

 یعانتقال و توز ید،تول يهاسازه هايیخراب یانهنرخ سال کاهش  

 یطیمح یطمتناسب با شرا یعانتقال و توز ید،تول يهاطول عمر سازه افزایش 

 هاسازه یمطلوب شبکه با به حداقل رساندن خراب یاییبه پا یلو ن يآورتاب یشبه افزا کمک 

 ينگهدار تیریسالمت و مد یشنظام پا سازيیادهجهت پ یازمورد ن يبسترها ینو تام یو توسعه دانش فن اکتساب 
 صنعت برق يهادر سازه
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 در  ينگهدار یریتسالمت و مد یشکشور در حوزه پا یو فن یو فناورانه جامعه علم یعلم هاييانمندتو افزایش
و  نینو هاييتوسعه فناور هايیتو گسترش ظرف یجادا ی؛بخش خصوص يبر توانمندساز یدها با تأکسازه
 آنها در صنعت برق یريبکارگ

 

 سند:  یتفعال محدوده

 یعوزو ت یع،توزانتقال و فوق ید،تول يهادر بخش داریتاولو يهاآن در سازه سازيیادهو توسعه دانش فنی و پ اکتساب
 سند قرار دارد: یتدر محدوده فعال یرمرتبط به شرح ز یفن يها) در حوزهیلوت(بصورت پا

 يسازو آشکار یصها، تشخوضع موجود سازه یابیو ارز یستمس ییشناسا يهاها (شامل حوزهسالمت سازه پایش 
 )یطیو مخاطرات مح یطشرا یشپا ها،یبگسترش آس بینییشها، پموجود در سازه هايیبآس

 یطیوارده و مخاطرات مح يها در برابر بارهاسازه یماندهعمر باق ینعملکرد و تخم ارزیابی  

 ر،یها (مانند تعمسازه يعملکرد مطلوب برا ینو تآم یاز خراب یريجلوگ ها،یبکاهش آس یارفع  يراهکارها ارائه 
 و ...) يبردارادامه بهره ي،و نوساز یبتخر ي،مقاومساز ي،بهساز

 

 : یمادر تخصص يهاو شرکت یتخصص يهامعاونت

 سند مرتبط هستند.  ینبا ا یرودر پژوهشگاه ن یعانتقال و توز ید،تول یتخصص هايمعاونت 

 باشندیسند م یجنتا یبرداران اصلبهره یبرق حرارت یروين یدو تول یرتوان یمادرتخصص يهاشرکت همچنین. 
 

 سند: یرمجموعهز يهاطرح

 يهاطرح ینمورد نظر قرار گرفته است. عناو یعانتقال و توز ید،تول يهاسند در قالب سه طرح مجزا در بخش ینا اجراي
 :باشندیم یرسند به شرح ز يمورد نظر برا

 رقب یدتول يهادر سازه ينگهدار یریتسالمت و مد یشنه جامع پاساما سازيیادهو پ یدانش فن ینتدو طرح 

 وق انتقال و ف يهاسازه يسازسالمت و مقاوم یشپا یابی،سامانه جامع ارز سازيیادهو پ یدانش فن ینتدو طرح
 یعتوز

 رقب یعتوز يهاسازه يسازسالمت و مقاوم یشپا یابی،سامانه جامع ارز سازيیادهو پ یدانش فن ینتدو طرح  
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 یرانبازار برق ا ياجرا یشرفتهو توسعه سامانه پ یطراح  
  
ه برق از شبک يبرداربهرهو  يریزبرنامهساختار منسجم و قابل اجرا در  یازمندبازار برق چابک و شفاف ن يمنظور اجرا به

 يو ساختار  یلتحل, ياجرا یهرو یازمندمدت ن یانتا م یاز زمان واقع یدتول یریتمنظور در مبحث مد ینباشد بدمی
طرح از زمان  ینحاصل ا یجطرح پرداخته شده است. که نتا ینموضوع تحت ا ینباشد که در امیقدرتمند  يافزارنرم
می یرز يهايو فناور يبه تکنولوژ یابیشامل دست یرانبازار برق ا ياجرا یشرفتهپ يهاوسامانه افزارنرمموقت  یلتحو
  .باشد

  MIP مسائل يساز ینهبه یشرفتهپ یتماستفاده از الگور -1
  کاهش مسئله و شبکه یشرفتهپ يهایتماستفاده از الگور -2
  یاسمسائل بزرگ مق یهتجز یشرفتهپ یتماستفاده از الگور یتقابل -3
  محاسبات در زمان کمتر یشو افزا يمواز يهاپردازش يهایتاز قابل يگیربهره -4
  بار شبکه بینیپیشداده و  یلدر تحل یو هوش مصنوع يداده کاو يهااز روش يگیربهره -5
  افزارنرم یتو امن یفیتک یشجهت افزا یسیبرنامه نو يهایتماز الگور يگیربهره -6
    بازار برق ياجرا يهامدل يشفاف ساز يهایتمسطح الگور یشافزا -7

  

  :برشمرد یلتوان به شرح ذمیطرح را  یو خط مش هایتمامور *
   تومان یلیاردم 1600بالغ بر  یراندر سال در بازار برق ا يانرژ یدخر ینهکاهش هز •
   شبکه یمناناط یتقابل یشو افزا يبهره دار يهاینهو هز يوربهره یشافزا •
 یرهب ذخو مناس ياقتصاد یتظرف ید(خر یرانفرکانس شبکه برق ا یفیتک یشو افزا يبرداربهره ینهکاهش هز •

  )کنترل فرکانس
 يو کم بار يبار یانشبکه در فصول م یرهسطح ذخ یانسشبکه و کاهش وار یرهمتوسط سطح ذخ یشافزا •
  یرات)تعم ینهبه يریزبرنامه(
و  حساب روزانه بازار برق یهسامانه تسو ياندازراهحساب و  یهتسو یستمس يدقت و سرعت سامانه اجرا یشافزا •

  ارائه گزارش و داشبورد بصورت وب
  یعاز  مخازن سوخت ما یعسوخت ما یورود و خروج يریزبرنامهو  یعمنابع سوخت ما یصتخص •
  یبازار جهت اصالح و توسعه بازار کارآمد و رقابت يهایقدرت بازار و تبان یصقرت تشخ يداده کاو افزارنرم •
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) جهت یقعم یادگیري(یهوش مصنوع يهایتمعامل محور و الگور يهایستمبازار با س سازشبیه افزارنرم •
  آن بکار رفته شده است يبازار قبل از اجرا یدجد ینقوان يسازشبیه

  :یديکل يهانقش *
 یوراز شهر یرانشبکه برق ا یریتو بازار برق شرکت مد يمحترم راهبر يهاذکر شده در معاونت يهاافزارنرم مجموعه

 و هاافزارباشد. ازجمله نرمیدر حال انجام م یزن هاافزارمو ارتقا نر یبه کار گرفته شده است و به روز رسان 1396سال 
  :ل اشاره نمودیتوان به موارد ذیطرح م ینا یديکل يهانقش

  یرانبازار روزانه برق ا اجراي افزارنرم توسعه •
رکز م -يبردارروز قبل از بهره یرانشبکه برق ا يراهبر در مرکز یروگاهین يهاواحد یشآرا يریزبرنامهافزار نرم •

  تهران - یرانشبکه ا يراهبر
 يمرکز راهبر -روز  یانساعت بصورت غلطان تا پا 6هر -روز  یانم یدتول ياقتصاد یعتوز یزيرافزار برنامهنرم •

  زنجان - یرانشبکه ا
وخت س يهایتبا درنظر گرفتن محدود یندهآ یکسالدر افق  یروگاهین يهاواحد یراتتعم يریزبرنامهافزار نرم •

  یبرقآب يهایروگاهشبکه و منابع محدود ن
   و گزارش تحت وب یشداشبورد نما یستمو س یرانحساب بازار برق ا یهتسو یستمسامانه مرکز س •
در افق  عییمنابع دسترس گاز طب یتبا توجه به محدود یروگاهن یمصرف یعمنابع سوخت ما يریزبرنامهافزار نرم •

  یندهآ یکسالسه ماه تا 
بصورت  ندهیآ یکسالدر افق سه ماه تا  یبرقآب يهایروگاهن يمنابع انرژ يریزبرنامه افزارنرم يسازیادهو پ یطراح •

   یبرقآب يهایروگاهن يمنابع انرژ يهایتو محدود یزشغلتان با توجه به اطالعات ر
  هفته یکتا  یندهآ ساعت 12از افق  یرانشبکه برق ااي بار منطقه ینیبیشافزار سامانه پنرم •
  کاوي در بازار و شبکه برق ایرانکاوي و استقرار سیستم نوین و مستمر دادهداده  یشرفتهسامانه پ •
  بازار برق یو طراح یلجهت تحل یرانساز بازار برق ایهشب یشرفتهسامانه پ •
 يبوربه همراه سامانه داش یراندر بازار برق ا یجهت مشارکت رقابت یمتق دنهایشافزار کشف و پنرم یدارائه و تول •

 يسازادهیپ"به نام يدر غالب قرارداد تجار یحرارت یدتول یطرح با شرکت مادر تخصص یقاتحاصل از تحق یرز یریتیمد
   "یبرق حرارت یروين یدبازار برق شرکت تول فاترد یشعملکرد و پا یابیواحد ارز يافزارنرم یستمس
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 ينرژا یروگاهن يبرا  یراندر بازار برق ا یجهت مشارکت رقابت یمتق دنهایشافزار کشف و پنرم یدارائه و تول  •
طرح با سازمان آب و برق خوزستان در غالب قرارداد  یقاتحاصل از تحق یریتیمد يبه همراه سامانه داشبور یمحدود برقآب

  "دفاتر بازار برق سازمان آب و برق خوزستان یشو پا عملکرد یابیواحد ارز يافزارنرم یستمس يسازیادهپ"به نام  يتجار
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 1415کالن توسعه شبکه برق کشور افق  یزيرطرح برنامه  
  

  : طرح معرفی

 یتوسعه ظرفت یزيرآن با برنامه يهاکالن توسعه شبکه برق کشور و تفاوت يریزبرنامه یمفهوم طراح یینرابطه با تب در
  :یگرددو انتقال برق به دو صورت انجام م یدتول یتگفت مطالعات توسعه ظرف یدو انتقال با یدتول
 یکهر  يمطالعات برا ینسال است، در ا 10تا  2مطالعات  ینو انتقال برق: که افق ا یدتول یتتوسعه ظرف یزيربرنامه -

نوان آن به ع یو خروج گیردیصورت م سازيینهبا انجام به گیريیممعموال تصم شود،یمطالعه برنامه ارائه م يهااز سال
  .گیردیمورد استفاده قرار م یاتیبرنامه عمل

عموما  شود،یافق مطالعه ارائه م يصرفا برا یجسال است، نتا 50تا  10مطالعات  ینساختار کالن: که افق ا یطراح -
شبکه  يرراهب يآن به عنوان نقشه راه توسعه یو خروج گیردیصورت م یکاستراتژ یزيربرنامه يهابا روش گیريیمتصم

  .مدنظر قرار خواهد گرفت
است  الزم یران،برق در ا يانرژ يو با توجه به مصرف باال و رشد مصرف باال یرانا یاییجغراف يتوجه به وسعت باال با

اله) صورت س یستنزده تا بشبکه در بلند مدت (پا يساختار کالن راهبر یطراح یزن یراندر ا یگر،د يهامانند اکثر کشور
  .طرح خواهد بود ینا یکه هدف اصل یردگ

در پژوهشگاه  یرووزارت ن يبه دستور معاونت محترم برق و انرژ 1415کالن توسعه شبکه برق کشور افق  یزيربرنامه طرح
  آغاز شد.  1396مرتبط با آن از زمستان سال  یفن يهایتو فعال یدگرد یفتعر یرون

یم یگیريپ مختلف یانمتول توسططرح، جوانب متعدد از مسائل مرتبط با شبکه برق کشور را که  ینا ینکهبا توجه به ا
رکت از جمله ش یمادر تخصص يهاجلسات متعدد با شرکت يطرح با برگزار یفروند تعر یدهد؛تحت پوشش قرار م گردد
 یدبا اسات اديیز یارراستا، جلسات بس یندر ا ینهمچن .یدهمراه گرد یرانشبکه برق ا یریتساتبا و مد ی،برق حرارت یر،توان

افراد در شرح  ینبرگزار شد و نظرات ا باشندینظر ممورد مطالعه صاحب يهادانشگاه و خبرگان صنعت برق که در حوزه
 يهایتعالف یشد و آغاز رسم یینهاطرح  یفنظرات، تعر يسازیینهاو  يبندشده مد نظر قرار گرفت. با جمع یفخدمات تعر

  . یرفتصورت پذ 1397ماه  یورطرح از شهر یو مطالعات یپژوهش
وارد و م یريبا درنظرگ یقنقشه راه دق یک یهطرح، ته ینا یشرح داده شد، هدف اصل یزن یکه در بخش قبل نههمانگو
 کشور رقب شبکه توسعه مدل افزارمهم، نرم ینتوسعه شبکه برق کشور است که همزمان با انجام ا يمتعدد برا يهاپارامتر

ابزار مهم  یکقرار خواهد گرفت تا به عنوان  تخصصیمادر  يهاو شرکت یروو در دسترس وزارت محترم ن یهته نیز
  .یرددر مباحث کالن مورد استفاده قرار گ يسازیمتصم
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  : و واقدامات کالن طرح / اهداف طرح هایاستطرح/ س يهاموریتمأ
توسعه  یزيرامهبرن یروگاهی،ن یتتوسعه ظرف يبندو نقشه یزيرکالن توسعه شبکه برق کشور شامل برنامه یزيربرنامه

مناطق با  یینو تع (AC یلوولتک 230و  400باال و خطوط  یتانتقال توان با ظرف يهایدورشبکه انتقال برق (شامل کر
  .و مصرف برق خواهد بود یدتول یتوازن نسب

  

  :باشدیم یرفاز به شرح ز 5شامل  1415توسعه شبکه برق کشور در افق  کالن یزيربرنامه

  ینهبه یروگاهیو سبد ن یتظرف یینتع ي،انرژ یزيربرنامه -1
 یفعل ياهیروگاهن یتمانند وضع يبرق و با درنظر گرفتن موارد يو از جمله انرژ يانواع انرژ يمرحله برآورد تقاضا ینا در

 رانیتا افق مطالعه، تعهد ا یراناستخراج گاز در ا يهایتظرف یروگاهی،ن یتمصوب توسعه ظرف يهادر افق مطالعه، برنامه
رنامهب ی،حرارت يهایروگاهن یندهیآال يهاگاز یدتول يهاینههز یس،پار مهمطابق توافقنا ينهاگلخا يهابه کاهش گاز

 يهایروگاهو رزرو چرخان با وجود ن یرزرو کل يهایتظرف یه،همسا يهابا کشور یرانتبادالت برق و گاز ا يهایزير
گرفتن  نظرکشور و در یدپذیرتجد يهايانرژ يهایت، ظرف(DER) شدهیعتوز يدرنظر گرفتن منابع انرژ یدپذیر،تجد

 یديخورش يباد، انرژ يانرژ یلی،فس يها(سوخت يانرژ یهمنابع اول یبرق و پراکندگ یدمختلف تول يهايتکنولوژ يیندهآ
 یرانا يبرا ینهبه یروگاهیسبد ن ي،انرژ یزيربرنامه ی. خروجیردپذیکل کشور صورت م يبرا يانرژ یزيرو ...) برنامه
  .خواهد بود

  یروگاهین یتتوسعه ظرف يبندنقشه -2
 یتوسعه ظرفت يبندمرحله، نقشه ینگردد. در ایم یندر کشور مع هایروگاهن ینا یعتوز ینه،به یروگاهیسبد ن یینتع با
 يهایتو محدود يهابرق منطق یدتول يهایتانتقال برق و با درنظر گرفتن مز يهایتبدون توجه به محدود یروگاهین
 ریمدنظر قرار خواهد گرفت شامل موارد ز یروگاهین یتتوسعه ظرف يبندکه در نقشه يباشد. مواردیم محیطییستز

  :است
 يهاینهبرق در مناطق مختلف کشور، هز یدتول یهمنابع اول يهایتدر افق مطالعه، ظرف یفعل يهایروگاهن یتبار، وضع نقشه

 یدتول يهاینه) مناطق مختلف کشور، هزیحرارت يهایروگاهن يسازخنک يآب (برا ینتام ینهانتقال برق و گاز، تکافو و هز
 يهابا کشور یرانتبادالت برق و گاز ا يهایزيربرنامهمختلف کشور،  قدر مناط یحرارت يهایروگاهن یندهیآال يهاگاز

  .یههمسا
اختار س یزيرلذا طرح یده،و مصرف برق در مناطق مختلف کشور مشخص گرد یدتوازن تول یتمرحله وضع ینانجام ا با

  .خواهد بود یسرمطلوب شبکه برق در افق مطالعه م

  باال یتانتقال توان با ظرف يهایدورکر يهاینهگز یینتع -3
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ق مناط يدهندهارتباط يهایدورکر یکالن ساختار شبکه مدنظر قرار خواهد گرفت، طراح یکه در طراح یگريمهم د مورد
راز و مصرف همت یدتوجه نمود که مناطق مختلف کشور از لحاظ تول یدباال است. با یت(نه لزوما مناطق همجوار) با ظرف

به مناطق  دیاست که بتوان در مواقع لزوم توان مازاد را از مناطق قطب تول ییهایدوربه کر یازاحتماال ن ین. بنابرایستندن
بب س تواندیمناطق، م ینب يارتباط قو یجادبا ا ینهمچن هایدورکر ینمنتقل نمود. وجود ا یادقطب مصرف با حجم ز

  .شبکه شود یتامن یشافزا

  شبکه انتقال برق یتتوسعه ظرف یزيربرنامه -4
با با درنظر  الزم است ید،گرد دنهایشاتصال مناطق پ يباال برا یتانتقال توان با ظرف يهایدورکر يهاینهگز ینکهاز ا پس

 یتتوسعه ظرف زيیربرنامه یروگاهی،ن یتتوسعه ظرف يبندباال و نقشه یتانتقال توان با ظرف يهایدورکر يهاینهگرفتن گز
نشده  یدهل برق دانتقا يهایتمحدود یروگاهین یتتوسعه ظرف يبندشهدر نق ینکه. به علت ایردشبکه انتقال برق صورت گ

توسعه  یزيربرنامه یگرگردد؛ به عبارت د يبازنگر یزن یروگاهین یتتوسعه ظرف یزيرمرحله الزم است برنامه ینبود، در ا
و  یزيربرنامه رحلهم ینا یگردد. خروجیصورت همزمان اجرا م به یدتول یتتوسعه ظرف یزيرشبکه انتقال و برنامه

خطوط انتقال  يیزرباال و برنامه یتانتقال توان با ظرف يهایدورکر یینها یزيربرنامه یروگاه،ن یتتوسعه ظرف يبندنقشه
  .خواهد بود AC یلوولتک 230و  400با ولتاژ 

  شبکه برق یدر مناطق کنترل يبازنگر -5
شبکه  یرلدر مناطق کنت يبازنگر یگیرد،کالن شبکه برق کشور مدنظر قرار م یزيردر برنامه که یگرياز موارد مهم د یکی

) در کنندگان بزرگ(به عنوان مصرف یو گسترش مناطق صنعت یترشد جمع یزانطرف در بلندمدت م یکاز  یرااست، ز
که  ینه اا توجه بب یگربرق متفاوت خواهد شد و از طرف د رفمص يبندخواهد کرد و لذا نقشه ییرمناطق مختلف کشور تغ

 یدهمتفاوت گرد زیبرق ن یدتول يبندنقشه یافت،خواهد  یشافزا یدپذیرتجد يهايبرق از انرژ یدتول يهاياستفاده از تکنولوژ
واهد سبب خ واملع ینا يباال خواهد رفت. مجموعه يو باد یديخورش يانرژ يباال یلدر مناطق با پتانس یدتول یزانو م

تعداد  یاو  افتهی ییرتغ یو لذا الزم خواهد بود مناطق کنترل یدنما ییرو مصرف تغ یدتوازن تول يبندشد در بلندمدت نقشه
سرعت  یشافزا ي،سراسر یسبب کاهش احتمال خاموش تواندیم یمناطق کنترل یحصح ی. طراحیابد/کاهش یشافزا هاآن
  .گردد شبکه يبرداربهره یلشبکه و تسه یابیباز
  

ن ضمن آ سازيیادهاست که با پ یرانبرق ا ينقشه راه توسعه ساختار کالن شبکه ینپروژه، تدو ینمحصول ا ینترمهم
صورت وقوع  شبکه در یابیسرعت باز ینو همچن یابدیشبکه کاهش م یشبکه، احتمال فروپاش اطمینان یتقابل یشافزا

  .یابدیم یشافزا یفروپاش
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  :را برشمرد یلتوان موارد ذیم 1415کالن توسعه شبکه برق کشور افق  یزيرطرح برنامه یو خط مش هایترجمله مامو از
  يانرژ يریزبرنامهمطالعات  •

  در شبکه برق کشور یرپذیدو مسائل مرتبط با توسعه منابع تجد یسنجیلپتانس •
  انتقال توان با احجام باال يهایدورمطالعات کر •
  انتقال توان يهایدورکر يسازیادهپ یعمل یسنجامکانمطالعات  •
  یندهآ یستز یطدر مح هایروگاهن یرو تاث یطیمحیستمطالعات ز •
  یروگاهیآب ن ینتام يهاینهو هز یريپذمطالعات دسترس •
  کشور يهایروگاهسوخت ن ینهو هز ینمطالعات نحوه تام •
  و انتقال شبکه برق یدتوسعه تول یزيرمطالعات برنامه •
  شبکه ییابو باز يبرداربهره ی،و مصرف جهت اهداف کنترل یدتول یمناطق با توازن نسب یینمطالعات نحوه تع •
  يانرژ يتقاضا یمتمطالعات کشش ق •
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  :ساختار طرح معرفی
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 مواجهه با هجوم  یطمدت جهت استمرار عرضه خدمات برق در شراکوتاه يهاطرح
  هاریزگرد

 

یاصل ماموریت  

اه در پژوهشگ یمختلف پژوهش يهاگروه يبا همکار هایزگردهجوم ر یطستاد عرضه مستمر خدمات برق در شرا تشکیل
  یرون

   یديکل يهانقش

  در مناطق آلوده یعانتقال و توز يهااز شبکه يبردارصنعت برق در حوزه بهره يهاارائه خدمات مشاوره به شرکت •
  95پس از بحران بهمن  یرفتهانجام پذ ياز منطقه خوزستان و رصد اقدامات مقاوم ساز یدانیم يهایدانجام بازد •
  خوزستان یعاهواز و توز یعخوزستان، توز يهابرق منطق يهاارائه خدمات آزمون به شرکت •
بر  هایزگردر از یناش یمقابله با آثار آلودگ ینهدر زم یتیو حاکم یمل یقاتیتحق يهاپروژه دنهایشپ يارائه  و اجرا •

  یرون یعانتقال و توز يهاشبکه
  یو الودگ یزوالسیوندر کشور در حوزه ا یقاتیو تحق یمراکز دانشگاه یننو يهایدهو ا هااز طرح یتحما •
 یجلحوزه خ یژهبو هاکشور یردر ایران و سا هامواجهه با هجوم ریزگرد یطبرق در شرا يهاشرکت یاتتجرب یبررس •

  فارس
ام و مطالعات انج یاتدار بصورت پایلوت در استان خوزستان بر اساس تجربي اولویتهاراهکار ياجرا دنهایشپ •

  شده
  هایزگردمقابله با ر ینهصنعت برق در زم یننو يهايفناور  يو اقتصاد اجرایی – یفن یبررس •
 يهابه مطالعات و پژوهش یازشبکه برق، نشان دهنده ن يهایشدر استان خوزستان و خامو هایزگرددر حادثه ر یراخ تجربه

 یروپژوهشگاه ن یذات یفهبا توجه به رسالت و وظ . باشدمی ینهزم یندر ا یدجد يهاو ارائه راهکار یالمللبینو  یمل يجد
انجام  نهیدر زم یراخبه دو دهه  یکمتعدد در نزد يدارا بودن سوابق کار یزو ن یمسائل ینچن يو ارائه راهکار برا یدر بررس

ن کشور و لذا دارا بود یمستمر در خصوص رفع  مشکالت و معضالت صنعت برق در مناطق جنوب یقاتمطالعات و تحق
 یلشکزاده ت اضیدکتر ق يجناب آقا یروپژوهشگاه ن یاستمنطقه، حسب دستور مقام محترم ر یطاز شرا یشناخت کاف

وقوع بحران در دستور کار قرار گرفت و  يهاروز یناز اول  هایزگردهجوم ر یطستاد عرضه مستمر خدمات برق در شرا
  .خصوص شکل گرفت ینمتعدد در ا يکار يهاگروه
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مؤثر از عوامل  دیزگرر یجادشده است. ا یلکشور تبد يرو یشپ یستیز یطمسائل مح ینترياز جد یکیبه  یزگردر يپدیده
از  یناش است. اثرات یاراض يپوشش و کاربر ییرواکنش به تغ یمدتاً نوعآن ع یاست که بخش انسان یو انسان یعیطب
 ي،شاورزک يهاینهدر زم یپراکنده شده و خسارات فراوان یاز منبع اصل يدور یاربس يتواند تا فاصلهیگردوغبار م یدهپد

   .به وجود آورد یو مخابرات یکیالکتر يهایستمحمل و نقل و س ی،صنعت
 يهایتاز فعال یناش یستز یطمح يگسترده يهایبتخر ینو همچن ییآب و هوا ییراتبه دنبال تغ یر،اخ يهاسال در

ت و در آمده اس يجد یبه خود گرفته و به صورت معضل یگريشکل د یانهدر خاورم یدهپد ینا ي،سازمانند سد یانسان
است.  وارد کرده یرانرا به ا یاديو صدمات ز یوستهوقوع پ به یانه،غرب خاورم یابانیدر مناطق ب یاديز یزگردر يهاطوفان

سطح  یهبق باشدیمرطوب م یمهمرطوب و ن یمیاقل ياز شمال و غرب کشور که دارا يبه جز مناطق محدود یراندر ا
ا رمردم  یدر استان خوزستان زندگ یژهاز کشور به و ییهادر بخش یزگردخشک قرار دارد. ر يهاینکشور در رده سرزم

ا الشعاع قرار داده است. تاز مناطق کشور به شدت تحت یگرد یرا در برخ یزندگ یفیتکرده و ک یاختالل و سخت دچار
ک شدن و خش یاهیپوشش گ ينابود یکیدر استان خوزستان عنوان شده است که  یزگردر يبرا یکنون سه منشأ اصل

 یزخآب از حوزه آب ي یهرویبرداشت ب یگراست و د ستانعرب يصحرا ینچندر استان خوزستان، کشور عراق و هم هاتاالب
 ییرتغ یدهدجله و فرات در عراق، و پد ینو همچن یراندشت از جمله کارون، دز و کرخه در ا ینبه ا یمنته يهارودخانه

رد در داخل،  یزگر یدلتو  يهاماهشهر از جمله کانون -و و محور اهواز  یمتاالب هورالعظ یجنوب يهابخش . باشدیم یماقل
  .یندآیبشمار م

و شبکه  يفشارقو يها، پستهایروگاهاعم از ن یکیالکتر يبه شبکه انتقال انرژ هایزگردگذشته با هجوم ر یانسال طی
 يباشد برا وجود داشته ییهاشده است. اگر رطوبت به تن یجادشبکه انتقال قدرت ا يبر رو یننهاو پ یدامشکالت پ یعتوز

انجام  یهم صنعت برق کار خود را به راحت ینسنگ يهابارش زیرکند چنانکه در  یجادا یتواند مشکلیصنعت برق نم
 یدهدو پد نیکه ا یآیدبه وجود م یباشد. اما مشکل زمان تاثیرگذارخطوط  يتواند برروینم یزن یزگردر یگر. از طرف دیدهدم

رده و رسانا عمل ک یک ندمان، همزمان با رطوبت هوا یببه امالح و ترک یزگردبودن ر يحاو یل. به دلیفتدهمزمان اتفاق ب
   .شودیم یکیالکتر یزاتدر تجه یموجب اتصال

  :پرداخته شده است عبارتند از هابه آن يمختلف در طرح جار يهاکه در سرفصل یقاتیتحق يهااز حوزه برخی
و  هادیزگرر هدیفارس در خصوص مقابله با پد یجقه خلمنط یژهن بوهامختلف ج يهاکشور یاتتجرب یبررس -

  یآلودگ
  یروانتقال ن يهاثابت و متحرك پست یزهمکان يشستشو یاتیعمل يهادر خصوص  روش یقو تحق یبررس -
  رویثابت و متحرك خطوط انتقال ن یزهمکان يشستشو یاتیعمل يهادر خصوص  روش یقو تحق یبررس -
 يهاخطوط و پست يهامقره يمورد استفاده در شسشتو ینو مواد نو هايدر خصوص تکنولوژ یقو تحق یبررس -

  یروانتقال ن
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 يهامقره يسخت از رو يهایآلودگ یزکاريتم یاتاستفاده از مواد خشک جهت انجام عمل یامکانسنج یبررس -
  و به صورت خط گرم يفشارقو

 يهاازسیرهپراکنده و ذخ یدمهم توسط منابع مختلف تول يهامراکز حساس و بار یهتغذ یسنجو امکان یبررس -
  يانرژ

  ياربردو بهره یقیاستان خوزستان از منظر عا یعکامل آمار و شرح حوادث رخداده در شبکه انتقال و توز یزآنال -

  یرون یعفوق وتوز يهااستفاده از روش مسقف نمودن پست یبررس -
  یستمیس یدگاهاز د 95شبکه خوزستان در حادثه بهمن ماه  یطشرا یبررس -
  باال یمواد حل نشدن یزانم يدارا یدر مناطق با آلودگ یو پرسالن یلیکونیس يهارفتار مقره یبررس -
  PRTV و SRTV شده در بازار یمعرف یکونیسل يهاپوشش یدانواع جد یبررس -
  
 یرو،انتقال ن يهاسازه ي،فلز یرخط و پست، مواد غ یزاتتجه ي،فشارقو مطالعات یپژوهش يهاگروه یطرح پژوهش ینا در
    ند.هاداشت يو مرکز نانو همکار یندو فرا یمیش
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  هاکنترل نیروگاهي هاطراحی سیستمسند توسعه فناوري 
  

که با پیشرفت  باشدیم هاروگاهیني صنعتی از جمله هاناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدسیستم کنترل و حفاظت جزء جدائی
ي کنترل و حفاظت نیز متحول شدند. هر چند اصول اولیه طراحی تغییرات کمتري داشته است ولی طی هاستمیسفناوري، 

که تحول  يبه طوریافته  ارتقاءو  شدهسازي سیستم کنترل و تجهیزات مرتبط کامالً دگرگون همین مدت، تکنولوژي پیاده
ي هاسال. از طرفی توسعه صنعت نیروگاهی در باشدیمرابر تجهیزات اصلی مکانیکی نیروگاه تجهیزات کنترلی چندین ب
یشتر را ي بهارشد مصرف برق، الزام نصب نیروگاه توجه به دورنماي ني نصب شده و همچنیهااخیر و رشد تعداد نیروگاه

ز بروزرسانی سیستم کنترل و حفاظت نیروگاه نی . بهمین دلیل نیاز به ایجاد توانمندي در طراحی، ساخت وکندیمایجاب 
ي کشور و عدم هابا توجه به مشکالت عدیده در این زمینه در سطح نیروگاه به خصوص. شودیمبه شدت احساس 

ي توسعه پژوهش هاي کالن و برنامههااستیسه خارجی، در این خصوص و در راستاي کنندتامیني هاشرکتپاسخگویی 
ي کنترل و حفاظت نیروگاه و در قالب سه طرح مجزا در حال انجام هاستمیسوزارت نیرو، این سند با هدف بروزرسانی 

  است: 
 سیکل ترکیبی ي کنترل نیروگاههاطرح توسعه فناوري طراحی سیستم 

 ي تجدیدپذیرهاي کنترل نیروگاههاطرح توسعه فناوري طراحی سیستم 

 هاي حفاظت، پایش و کنترل نیروگاههاقاء و استانداردسازي سیستمطرح ارت 
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 هاي مرتبط با شبکه توزیع کالنشهرهافناوري توسعه سند  
  

اقتصادي به نحوي است که  ییپاسخ به رشد مصرف برق با حداکثر کارا عیي توزهاي شبکهو توسعه یطراح یهدف اصل
س هاتیمحدود  یابیتمرکز روي اقداماتی چون مکان شتر یب عیي توزهاشبکه  یدر طراح نقض نگردد. ستم یي حاکم بر 
سب با  ديهاسطح مقطع  نییتع ،هادریي فبهینه یابیریمس  ع،یو فوق توز عیي توزهاي پست بهینه ، انتخاب تجهیزات متنا

شهر    شد. میو ...  هاشرایط کالن سئله بهینه    با شبکه توزیع در حقیقت یک م ست که   فرآیند طراحی   سازي چند متغیره ا
ست که     می هاي از بارهاهدف از آن پیدا کردن یک طرح بهینه براي تغذیه مجموع شد. این طرح بهینه همان طرحی ا با

برداري از شــبکه و ... بوده، داراي حداقل هزینه نصــب تجهیزات و نیز حداقل هزینه ناشــی از تلفات انرژي در طول بهره
شبکه (مانند افت ولتاژ مجاز فیدر    سفورماتور هاضمن آنکه هیچ یک از قیود فنی  نقض  ) …و  ها، ظرفیت خطوط و تران

  شود.  نمی
  هاباید توجه داشت که ناپایداري توسعه شهري و صنعتی کالنشهر      هادر ارتباط با طراحی و توسعه شبکه توزیع کالنشهر   

گذشته، در ابعاد و گسترده وسیع محیط اقتصادي، اجتماعی و محیط زیست شهري را متاثر نموده است. امروزه   در سنوات 
شهر    ضل تراکم انبوه و کمبود زمین در کالن شرکت هامع ستفاده از انواع تجهیزات کمپکت در     ها،  سمت ا ي توزیع را به 

شهر    ضاي عمومی زیرزمینی و روزمینی  ست     هاف صب پ ست. با       و همچنین ن سوق داده ا ضیان  صاري در ملک متقا انح
ضر که بخش عمد       شور در حال حا شبکه توزیع ک ضعیت  صاص داده و همچنین  هاتوجه به و ي از اتفاقات را به خود اخت

سعه فناوري  لزومدهد، ی از اتالف انرژي الکتریکی در آن رخ میتوجهقابلبخش  شبکه توزیع و  هاتو ي مرتبط با طراحی 
ــاملهاکاربرد آن ــتاندارد و یفن نکات تیرعا نوآوري، ،یفن دانش انتقال و آموزش ، ش   رد یابیارز و کنترل نظارت، ،هااس

در این طرح  با بررسی اهداف و   .شود می احساس  داًیشد  حوادث کاهش و یمنیا سطح  شیافزا براي عیتوز يهادستگاه 
ــت  هاراهبرد ــیاس ــعه فناوري ي مورد نیاز و هابه تدوین اقدامات و س ــه راه توس ــبکه توزیع  هانقش ي مرتبط با طراحی ش
  پرداخته شده است. دو طرح زیرمجموعه این سند به قرار زیر است: هاشهرکالن
   ــعه فناوري ــهر   ها طرح توسـ ــبکه توزیع نیروي برق کالنشـ یاز در شـ ي  ها و رفع چالش  ها ي تجهیزات مورد ن

 هابکارگیري بهینه آن

  سعه فناوري شبکه    گیربهرهي مرتبط با اهطرح تو شترك در  سمت م ي توزیع فعال جهت تحقق هاي از تولیدات 
  هامدیریت یکپارچه کالنشهر
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  ي شبکه توزیعهاسازشبیهي کاربردي و هاافزارنرمسند توسعه  
  

باشند می ندهکن مصرف به شبکه انتقال و فوق توزیع از واسط برق صنعت مهم اجزاي از یکی کشور برق ي توزیعهاشبکه
 مورد هايآوريفن سرعت به توجه با باشد. ومی هدف این تحقق اصلی عوامل از به مشترکین برق رسانی پایدار تداوم و

 شناسایی زممستل هاافزارنرم این تکوینی سیر. باشندمی تکمیل و توسعه تغییر، حال در همواره, برق صنعت در استفاده
. باشندیم افزارينرم نوین هايفناوري از استفاده با سیستم توزیع مطالعات هايافزارنرم به برق صنعت آینده هاينیاز
هاي انتقال برق هاي توزیع تفاوت زیادي با شبکهي توزیع، طراحی و تحلیل شبکهعلت مشخصات منحصر به فرد شبکهبه

 افزار بومی، ملی نیازمند حرکت به این سمتو تهیه نرم هایی منحصر بفرد خود را دارددارد. شبکه توزیع هر کشور شاخصه
با  یرمس این طی هايالزام و الزم امکانات و نیازمند منابع رویکرد تحقیق و توسعه داخلیهدف با  این باشد. تحققمی

  باشد. خصوصی می پژوهشی و بخش هاي دانشگاهی، ظرفیت از بکارگیري حداکثري
  :   گرددمیپیشبرد اهداف سند در قالب سه طرح دنبال 

  ي بردارهرهبریزي، برنامه ها در حوزه مطالعات سیستم توزیع، مشترکین،خدمات مهندسی،افزارنرمبا توجه به تنوع
 ايهاز یک سو و متفاوت بودن داده افزارنرمدرحوزه صنعت توزیع و با توجه به تکثر سازندگان و توسعه دهندگان 

در سطوح سلسله مراتبی و مدیریتی شده است، عدم وجود  هااطالعاتی از سوي دیگر باعث واگرایی این داده
دم ع اطالعات یکپارچه عالوه بر اینکه سبب شده است مدیریت، کنترل و نظارت یکپارچه ممکن نباشد؛ موجب

ی اطالعاتی در سلسله مراتب و در نتیجه ها و در طول زمان و واگرایافزارنرمبین  هاو خروجی هایکریختی ورودي
 به رمایانکارف داري و وابستگی بیش از پیش نگه قابلیت براي افزارنرم توسعه هايهزینه توجه قابل افزایش
-مشکالت فوق شرکت .است شده هاسیستم توسعه در انعطاف عدم موجب نهایت در و افزارنرم دهندگان توسعه

را به سمت تعریف یک مدل معنایی فراگیر و در حقیقت یک استاندارد سوق داده  هاي انرژي الکتریکی در جهان
 ارتباط و اطالعات تبادل دارد تالش که استانداردهایی از توسعه حال در است ايمجموعه IEC 61968ست. ا

 تبادل( IEC 61968 استاندارد کارگیريبه اصلی کند. فرآیندهاي مندقاعده را برق نیروي توزیع هايسیستم بین
 ) در صنعت توزیع برقMISها و اطالعات (سازي و سازماندهی دادهیکپارچه و) يافزارنرم میان اطالعات

 استقرارخواهند یافت.
 راحی، ي راه فناوري طبازنگري سند راهبردي و نقشه"افزارها در قالب پلتفرمی واحد نتیجه پروژه مدل توسعه نرم

 است که در پژوهشگاه نیرو "ي برق ایران فزارهاي تحلیل، مطالعه و راهبري شبکهاي نرمسازي و توسعهپیاده
افزاري مدتی است در اغلب ها نرمفرمتدوین شده است. توسعه و ارائه خدمات نوین صنعت برق در قالب پلت

 رهاي فقلافزاها، نرمکشورهاي پیشرفته و در حال توسعه آغاز شده است و با توجه به مسائلی چون تحریم
مناسب،  حلیافزارهاي بومی این مدل راههاي نظام در لزوم توسعه نرمشکسته، پدافند غیرعامل، اشتغال و سیاست

افزار میزبان افزاري یا به عبارت فنی یک نرمنوین و قابل استقرار در کشور است. پلتفرم شامل یک زیر ساخت نرم
ل افزارهاي میزبان قاب، مدیریت دارایی و ..) به راحتی بر روي نرمهاي عملکردي(مانند پخش بارافزارنرماست که 

افزار به صورت پالگین به روي میزبان قابل نصب و یا حذف خواهد نصب و حذف خواهد بود. به عبارتی هر نرم
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انمند) توها و یا افراد آپهاي دانشگاهی، استارتهاي خصوصی، تیمافزار (از جمله شرکتدهندگان نرمبود. توسعه
  پالگین خود را توسعه داده و در محیط ابري پلتفرم به اشتراك خواهند گذاشت.

 و کنترل ها،نیروگاه مانیتورینگ و کنترل نظیر هايافزارنرم کنار در عموما برق صنعت سازشبیه هايافزارنرم 
 هايافزارنرم داراي DMS و اسکادا هايافزارنرم رده توزیع در گرفته بکار هاپست یا برق شبکه مانیتورینگ

 .است افزار وسخت افزارنرم شامل برق صنعت سازشبیه هايافزارنرم به مربوط دانشی حوزه .هستند سازشبیه

 محدوده صنعتی در مانیتورینگ و کنترل هايسیستم محصوالت کلیه ساز،شبیه هايافزارنرم بر عالوه حوزه این

  گیرد.می بر در را برق صنعت
  ساله 10 افق یک در هاي بومی کشورافزاري توزیع برق با تاکید بر نیروهاي نرمیابی به نیازاین سند با هدف دست

ا هاي شبکه توزیع بسازتوزیع و شبیه سیستم قدرت مطالعات هايافزارباشد. محدوده طرح  شامل حوزه فناوري نرممی
 يهابخش ها در درافزاراست. این نرم  ساله 10 افق یک در کشور براي برق شبکه هايافزارنرم توسعه هاياولویت
ستم بردار سیمخابرات، آموزش بهره و دیسپاچینگ پایایی، پایش، کنترل، برداري،بهره طراحی، تحلیل، ریزي،برنامه
  گیرند.برداري قرار میمورد بهره DTS)توزیع(
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 یروين یعتوز يهادر شبکه یکیالکتر يانرژکاهش تلفات  يطرح مطالعات راهبرد 
  برق

  
گیري از تجارب ارزشمند متخصصین کشور؛     بهره یني علمی و فناورانه و همچنهااین طرح با اتکاء به آخرین دستاورد  در

ــی مرتبط با کاهش تلفات انرژي الکتریکی در    یکدر  ــی و غیرمهندس ــوعات مهندس نگرش جامع، به ابعاد مختلف موض
  .شودبرق پرداخته می یروين یعتوز يهاشبکه
ــور در حد قابل یکیالکتر يتلفات انرژ میزان ــدیقبول نمکش ــارت یانز یلو موجب تحم باش به  یتوجهقابل يهاو خس

شور م    شمند  یقات. هرچند تحقگرددیصنعت برق و بلکه کل ک صورت گرفته  ینجهت کاهش ا يو اقدامات ارز ، تلفات 
ــناد راهب  یکنل ــاد ی،مال  ی،حقوق ی،فرهنگ تماعی، اج یریتی،مد  ی،مختلف فن يها در حوزه يردوجود اسـ  یگرو د ياقتصـ

 یکیالکتر يکاهش تلفات انرژ يخاص برا يهاو منطق یموضـوع  يهاانجام پروژه یشـئون مربوطه، از الزامات اسـاسـ   
 یدهدگر یفخصوص تعر  ینالزم در ا ياسناد راهبرد  ینطرح به منظور تدو ین. اباشد یبرق آن مناطق م یعتوز يهاشبکه 

  .است جراو در حال ا
  :است یرز يجار يهاطرح شامل پروژه این

  خاص یطشرا یگرو د یمال یریتی،مد ی،فن يهایژگی(قابل قبول) تلفات هر بخش از شبکه باتوجه به وینهنقطه به یینتع-
ــنجش و ارز یش،نظام و مدل پا یطراح -  یتملگورا ینو تدو یکیالکتر يانرژ یعتوز يهاتلفات برق شــبکه یزانم یابیس

  سهم عوامل آن یصتشخ
  شبکه موجود سازيینهو به ییو جز یکل يهاشبکه در توسعه یارتقاء سطح طراح -
  با هدف کاهش تلفات یزاتتجه یابیانتخاب و ارزش -

   با هدف کاهش تلفات یعتوز يهااز شبکه يبردارمناسب جهت ارتقاء سطح بهره يهاکارارائه راه  -
  بر کاهش تلفات هاسازیرهو ذخ هاشبکه یزر ، DG شبکه، استفاده از يهوشمندساز یرنمودن تاث ینهبه -

  یکیالکتر يمصرف و تلفات انرژ یریتمتقابل مد یرتاث یلتحل  -
  ینمتخصص يسازو شبکه یکیالکتر يدانش کاهش تلفات انرژ یریتمد -
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 يصنعت برق و انرژ يهااستاندارد ینتدو طرح  
  

  :طرح یاصل اهداف
خارج از  و یرودر سطح وزارت ن يصنعت برق و انرژ يهااستاندارد یندر حوزه تدو یروپژوهشگاه ن یگاهجا یتتثب .1

  آن
به منظور رفع  يصنعت برق و انرژ يهاو دستورالعمل هااستاندارد ینتدو يهامنسجم پروژه یشبردو پ يندازاهرا .2

     حوزه ینمرتبط در ا نفعانيو ذ یرومشکالت مجموعه وزارت ن
  :در طرح هایتدو دسته فعال انجام

  و کالن در حوزه استاندارد یعموم يهایتفعال .1
 استاندارد و دستورالعمل ینتدو يهامربوط به پروژه يهایتفعال .2
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 (آبانیرو) مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو  
  

 الکتریکی انرژي ساعت تراوات 300 از بیش تولید و نیروگاهی منصوبه ظرفیت مگاوات هزار 82 از بیش با ایران برق صنعت
 صادرات به قادر داخلی مشترك میلیون 30 به قریب نیاز تأمین بر عالوه که است گرفته قرار جهان اول کشور 15 میان در

 المللیینب موقعیت به توجه با جهان و منطقه در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، پیامدهاي طرفی از. باشدمی نیز مرزي برون
 تراز در نرژيا و برق صنعت حوزه در خدمات و کاال کیفیت تأمین به پیش از بیش توجه مستلزم مشترکین، تعدد و ایران
 نیاز به یپاسخگوی براي تولیدي کاالهاي و محصوالت کیفیت ارتقاي براي گذاريسرمایه شک بدون. است المللیبین

 اقتصادي توسعه در اصل ینترمهم پذیري رقابت افزایش و جهانی بازارهاي به دستیابی و داخلی کنندگان مصرف
 اقتصاد و صنعت پیشرفت در که است فناوري و علم يهاپایه از استانداردسازي و استاندارد دیگر سوي از. کشورهاست

 محصول هر لیدتو پیشرفته فناوري به تا کرد تالش محصوالت کیفیت سطح افزایش جهت در باید و دارد بسزایی نقشی
   .یافت دست

  :دارد زیر موارد در را انکاري قابل غیر تاثیر جهانی تراز در و برق صنعت در نیاز مورد کیفیت تضمین

 نیاز مورد برق تأمین در پایداري و اطمینان قابلیت  
 تأسیسات و تجهیزات کاالها، کیفی ارتقاء طریق از يوربهره افزایش  
 برق تأمین نمودن اقتصادي و مطلوب  
 محیطیزیست مالحظات یدهپوشش  

 و هتوسع نیرو، وزارت فناوري و پژوهش راهبري و مدیریت نامهنظام جمله از باالدستی اسناد در موضوع، اهمیت به نظر
 از هانیج کالس در کیفیت حفظ و استانداردها رعایت بر نظارت و پایش و آزمایشگاهی خدمات تأمین استاندارد، ترویج

 ايمؤسسه عنوان به نیرو پژوهشگاه اندازچشم تحقق راستاي در همچنین. است شده قلمداد نیرو پژوهشگاه وظایف
 و بازرسی آزمون، متولی نهاد دهیسازمان انرژي، و برق صنعت هاينوآوري در پیشرو و جهانی اعتبار با بنیاندانش

 آزمون، مرکز راستا همین در. است شده تکلیف نیرو پژوهشگاه بر امناء هیأت توسط انرژي، و برق صنعت در استاندارد
 تریناصلی از .است نموده فعالیت به شروع و تأسیس نیرو پژوهشگاه در) نیرو آبا( انرژي و برق صنعت استاندارد و بازرسی
 صنعت رد کیفیت کنترل فرآیندهاي در بخشیانسجام و رویه وحدت ایجاد نظیر اهدافی تحقق مرکز این تشکیل مزایاي

 تمحصوال ویژهبه کاالها کیفی ارتقاء داخل، ساخت هايتوانمندي توسعه و متمرکز هايگذاريسیاست انرژي، و برق
 صخصو در اطالعات اعتماد قابلیت و یکپارچگی داخلی، و ايمنطقه ی،المللبین از اعم هدف بازارهاي توسعه و داخلی
  .است انرژي و برق صنعت در کیفیت کنترل تأمین و تجهیزات کاالها، اقالم،
، راهبر در حوزه آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژي کشور و پیشگام در 1404از: مرکز آبانیرو، در افق اندچشم

  المللیاي و بینمنطقهارایه ساختار نظام یکپارچه مدیریتی در سطح ملی، 
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 ایجاد هدف با استاندارد و بازرسی آزمون، به مربوط هايفعالیت سازيیکپارچه و بخشی انسجام ماموریت: راهبري،
  کشور انرژي و برق صنعت در استفاده مورد تجهیزات و کاالها کیفیت تضمین فرآیندهاي

 انداردهاياست با منطبق هاآزمون انجام انرژي، و برق صنعت در کیفیت تضمین براي نیاز مورد استانداردهاي دهیپوشش
 که نمایندمی تبیین را عرصه این در نیاز مورد ساختار از اصلی حوزه سه استانداردها، انجام بر نظارت و بازرسی و مذکور

  :نمایند دنبال را ذیل کالن اهداف تحقق یکدیگر با مؤثر تعامل و انسجام هماهنگی، در بایستمی

 انرژي و برق صنعت در کیفیت تضمین کالن هايسیاست ارائه و تدوین  
 هايمنديتوان و هاظرفیت بر تکیه با و ملی توسعه و رشد هايبرنامه با انطباق در متمرکز و جامع گذاريسیاست 

  خارجی هايفرصت و داخلی
 یک هر در استاندارد با محصوالت انطباق و کاالها کنندگانتأمین صالحیت ارزیابی تخصصی شوراهاي تشکیل 

  پذیرتجدید هايانرژي و توزیع انتقال، تولید، تخصصی هايحوزه از
 انرژي و برق صنعت استانداردهاي و بازرسی آزمون، فرآیندهاي و نظام ساختار، مدیریت و تعیین  
 انرژي و قبر صنعت در کیفیت تضمین و کنترل فرآیندهاي در یکپارچگی و بخشی انسجام رویه، وحدت ایجاد  
 المللیبین تراز در خدمات و کاالها کیفی ارتقاء  
 داراي هايآزمایشگاه شبکه اطالعات و دانش مدیریت یکپارچه هايسامانه و سیستم يسازپیاده و طراحی 

 و مارآ و استاندارد تجهیزات و کاالها استانداردها، اطالعاتی بانک صالحیت، واجد مستقل بازرسین صالحیت،
  اعتماد قابلیت با اطالعات

 مشارکت و جهانی تراز در نظارت و بازرسی صالحیت، داراي هايآزمایشگاه شبکه در المللیبین ارتباطات توسعه 
  المللیبین استانداردهاي تدوین در

 یک هر در هادانشگاه و تحقیقاتی مراکز صنعت، مختلف هايبخش هايفعالیت افزاییهم و هماهنگی مدیریت 
  استاندارد و بازرسی آزمون، هايحوزه از
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 مرکز توسعه فناروي صنعت برق و انرژي 
  

درراستاي تکمیل اکوسیستم  1392مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي، مرکز رشد پژوهشگاه نیرو است که در سال 
 مستقر در مرکز، از ایجاد و توسعهي هانوآوري و فناوري وزارت نیرو تشکیل گردید تا با ارائه خدمات حمایتی به شرکت

ید. چهارمرحله زیر در چرخه عمر مرکز در نظر انمبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژي پشتیبانی وکارهاي دانشکسب
  گرفته شده است:

  
 :تار خاتمه یافت و در آن فرآیندها و روالها، ساخ 1394آغاز شد و در تابستان  1392که از تابستان  مرحله تأسیس

 ي گردید.سازپیادهو دستورالعملها و ... تدوین و  هاسازمانی، نقشها و مسؤلیتها، آیین نامه

 ادامه یافت. در این مرحله مرکز به  1396آغاز شد و تا پایان نیمه اول سال  1394که از تابستان : مرحله تثبیت
 سویی حرکت کرد که ضمن ایجاد موقعیتتثبیت جایگاه و موقعیت خود در فضاي صنعت برق و انرژي پرداخت و به 

 برند مرکز، از نظر مالی به خودکفایی برسد.

 ي و همچنین هاخواهد بود و در آن مرکز با به ثمر نشستن برنامه 1398تا  1396شامل دوره دو ساله : مرحله تأثیر
 واهد کرد. دستاوردهاي واحدهاي فناور مستقر، نقش تأثیرگذاري در عرصه صنعت برق و انرژي ایفا خ

 :هاآغاز خواهد شد مرکز به عنوان یکی از ارکان تعیین کننده در سیاستگذاري 1398در این مرحله که از  مرحله تعیین 
 ي صنعت برق و انرژي بویژه در حوزه فناوري مطرح خواهد بود.هاو برنامه

 
  هاي مرکز عبارتند از:اهم اهداف و مأموریت

 هاي فناور مستعد،کشور از طریق جذب، پذیرش و حمایت از شرکت رفع مشکالت و نیازهاي صنعت برق  
 ی و کیفی شرکتهاي فناور در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوري،فراهم نمودن زمینه ارتقاء کم 
 هاي علمی و پژوهشی،سازي و حرکت نتیجه محور در فعالیتحاکمیت دیدگاه کاربردي، تفکر تجاري 
 هاي فنی،ها و طرحاقتصادي در پروژه هاي مدیریتی واستقرار چارچوب 
 ویژه پژوهشگاه نیرو،هاي دولتی و خصوصی، بهاستفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژي کشور در بخش 
 سازي مقررات و تسهیل فرآیندهاي کاري و مدیریتی مربوط، وروان 
  وکار در عرصه مسیر توسعه کسبایجاد و راهبري شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژي و هموار نمودن

 المللی.بین
 

  هاي ویژه مرکز:مزیت
ش ها نمایشگاه و همایعنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد چراکه ساالنه دهتوان بهپژوهشگاه نیرو را می

 هاي مهمتبادل پروژههاي مرجع صنعت و ین آزمایشگاهترمهمشود و از طرفی محل استقرار تخصصی در آن برگزار می
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نعت گرفته و در مجاورت صآن است. با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي در بطن پژوهشگاه شکل
  اي بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به شرح زیر است:برق کشور قرار دارد، مزایاي ویژه

 هاي تخصصی و مرجعی به آزمایشگاهدسترس  
 المللیه منابع و مراجع علمی بیناده از دانش فنی مدون پژوهشگااستف 
 هاي پژوهشگاهژوهشی و سایر ظرفیتگیري از توان علمی کادر پبهره 
 تجاري پژوهشگاه در مرکزسازي نتایج تحقیقات و استقرار شرکاي تجاري 
 قاضا بین مرکز و بدنه صنعت برقتشکیل جریان مستمر عرضه و ت 
  هاي وزارت نیرو.ها و اولویتراه حرکت در جهت سیاستتداوم بازار از 
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 صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي  
  

 يپژوهش و فناور يبا هدف کمک به توسعه و ارتقا  03/12/93 یخدر تار يصنعت برق و انرژ يپژوهش و فناور صندوق
قانون  100ماده  يو در راستا يرشد مستمر در فناور يدارا يهاحوزه ینتر یدياز کل یکیدر صنعت برق کشور بعنوان 

 یاسالم يجمهور یو فرهنگ اجتماعی ي،برنامه توسعه اقتصاد جمقانون پن 17قانون چهارم و بند الف ماده 45سوم و ماده 
سترش آن گ یاصل یتکه مامور یدهگرد یلکشور تشک ینظام مال يو ارتقا یرپذرقابت یدقانون رفع موانع تول 44و ماده  یرانا

 یرغ شبخ هايیتو گسترش فعال یلتسه یو بطور کل یو تعاون یبخش خصوص یتبا محور یافتهانجام  هايپژوهش
  .است یراندر صنعت برق ا یو انتقال و جذب دانش فن یقاتتحق يهادرعرصه یدولت

 صنعت برق هاييجهت توسعه فناور ياقتصاد یلو تسه يسازینهدر زم یشروپ :آرمان

  یت:مامور
از جمله  یدولت یرغ يو فناور یپژوهش يهادر طرح يگذاریهو مشارکت و سرما یرپذیسکر یهسرما ینتام .1

  و آزمون يسازهمانند امکانات نمونه يو فناور یپژوهش یزاتتجه
و  یداتو ساخت تول یدر امور طراح يگذار یهفعال در سرما یداخل يهادر شرکت يگذاریهمشارکت و سرما .2

  برق کشور یعانتقال و توز ید،تول یزاتتجه
 يهاطرح ياجرا يبرا یدولت یرغ یو حقوق یقیسود به اشخاص حق یارانه یصتخص یا ياعتبار یالتتسه ياعطا .3

  یو صنعت یصنعت یمهن یدمرحله تول يو اجرا يو فناور یپژوهش
  صنعت برق يخدمات منتج از پژوهش و فناور یامحصول  يساز يتجار یسکپوشش ر .4

  
  :عنوان نمود یلتوان بصورت ذمیرا  يصنعت برق و انرژ يصندوق پژوهش و فناور یجادا لزوم

  یرپذیسکنو و ر يهايدر فناور يگذاریهسرما يها) برا(بانک یسنت یمال يهانهاد یلعدم تما .1
  یو محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط به دانش فن هابانک ینمشترك ب یاتاز فقدان ادب یجبران خال ناش .2
  یشرفتهپ يهايمختلف فناور يهادر حوزه یدجد يکسب و کارها یجادا .3
  یپژوهش يهایافته يساز يتا تجار یاندانش بن يهاپروژه یتخصص يراهبر .4
  یننو يهايگذاران در حوزه فناور یهسرما یقجهت تشو يگذار یهو سرما یمشاوره مال یهارا .5
  یاندانش بن يهاو توسعه بنگاه یجادبا ا یننو يهايفناور یجکمک به ترو يمناسب برا يارائه ابزارها .6
 یننو يهايدر حوزه فناور يگذاریهسرما يبرا یمال يهانهاد یرسا یقو تشو یسککاهش ر .7
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  :صندوق یسهدف از تاس
و  یرانصنعت برق ا یردولتیبخش غ یقاتیتحق يهامحققان و طرح هايیتاز فعال یتصندوق عبارت است از حما هدف
  :به منظور یدولت یرغ یو حقوق یقیسود به اشخاص حق یارانه یصتخص یا ياعتبار یالتتسه ياعطا

 يو فناور یپژوهش يهاطرح ياجرا  
 يو فناور یپژوهش یدهرس یجهبه نت يهاطرح یصنعت یمهن یدمرحله تول ياجرا  
 یدبه مرحله تول یقاتتحق یجو انتقال نتا یقاتحاصل از تحق یدانش فن ینتدو  
 يو فناور یپژوهش يهادر طرح يگذاریهو مشارکت و سرما یرپذیسکر یهسرما ینتام 

 ید،تول یزاتو ساخت تجه یدر امور طراح يگذاریهفعال در سرما یداخل يهادر شرکت يگذاریهمشارکت و سرما 
  برق کشور یروين یعانتقال و توز

 شده در قرارداد ییندر مقاطع تع يو فناور یپژوهش يهاپرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح ینتضم  
 و  یپژوهش يهاطرح ياجرا يبرا یردولتیبخش غ يو فناور یموسسات پژوهش یازمورد ن يهاصدور ضمانتنامه

دف کمک به توسعه با ه يصنعت برق و انرژ يالزم از محقق پژوهش و فناور يهادر قبال اخذ ضمانت يفناور
رشد مستمر در  يدارا يهاوزهح ینتریدياز کل یکیدر صنعت برق کشور بعنوان  يپژوهش و فناور يو ارتقا
قانون پنجم برنامه توسعه  17قانون چهارم و بند الف ماده 45قانون سوم و ماده  100ماده  يو در راستا ي،فناور

هشآن گسترش پژو یاصل یتکه مامور یدهگرد یلتشک یرانا یاسالم يجمهور یو فرهنگ اجتماعی ي،اقتصاد
 یربخش غ هايیتو گسترش فعال یلتسه یو بطور کل تعاونیو  یبخش خصوص یتبا محور یافتهانجام  هاي
  است. یراندر صنعت برق ا یو انتقال و جذب دانش فن یقاتتحق يهادرعرصه یدولت
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 پژوهی/مطالعات جامعمطالعات آینده/سیاست  -3-1

 ردیف
هاي اکتساب و توسعه فناوري سند  

 تدوین/بازنگري شده
 واحد

حوزه 
 مرتبط

1   
سازي و هاي تولید، خالصو نقشه راه روش تدوین سند راهبردي

 تولید گروه شیمی و فرآیند کاربردهاي هیدروژن

2   
تدوین سند راهبردي/ نقشه راه فناوري تولید همزمان برق و آب 

 در حوزه وزارت نیرو

سند توسعه فناوري 
هاي تولید سیستم

همزمان برق، حرارت، 
 برودت و آب شیرین

 تولید

3   
راهبردي در خصوص طرح، نظارت و اجراي تدوین مبانی سند 

هاي فشار قوي و هاي مانیتورینگ و پایش وضعیت کابلسیستم
 متوسط

 انتقال گروه مطالعات فشار قوي

4   
توسعه فناوري «تدوین سند راهبردي و نقشه راه طرح کالن

»مربوط به محدودسازهاي جریان خطا  
گروه تجهیزات خط و 

 توزیع پست

5   
هاي نوین تولید و ذخیره و نقشه راه روش تدوین سند راهبردي

 سازي سوخت هیدروژنی

 گروه مواد غیرفلزي

 تولید

6   
ها در تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه استفاده کامپوزیت

 صنعت برق
 مشترك

7   
تدوین سند راهبردي و نقشه راه فرسودگی مواد غیرفلزي در 

 صنعت برق و انرژي
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  نگاري پژوهی و آیندهنهایی آیندههاي گزارش ردیف
حوزه  واحد  تدوین شده

  مرتبط

1 
هاي توزیع سنتی به شبکه توزیع نگاري گذر از شبکهآینده

  فعال
برداري ریزي و بهرهگروه برنامه

  توزیع  هاي قدرتدر سیستم

2 
بررسی فرآیندهاي بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به 

  منظور تولید برق

  و فرآیندگروه شیمی 

 تولید

3 
 اهپژوهی مواد ذخیره کننده انرژي حرارتی و کاربرد آنآینده

  در صنعت برق و انرژي

4 

ن آنالیز هاي نویپژوهی بررسی توسعه بکارگیري تکنیکآینده
در پایش وضعیت تجهیزات توزیع و  هاشیمیایی و کاربرد آن

  تولید صنعت برق
 مشترك

5 

نوین برقراري امنیت فیزیکی هاي مطالعه و بررسی روش
خطوط برق و استخراج پارامترهاي مهم با توجه به شرایط 
گروه فناوري اطالعات و   اقلیمی و فنی در سطوح انتقال و فوق توزیع شبکه برق ایران

 ارتباطات

 6 مشترك

هاي سوم و چهارم مخابرات پژوهی به کارگیري نسلآینده
تعیین الزامات  هاي مختلف صنعت برق وسلولی در حوزه

  مورد نیاز آن

7 

هاي چاپ پژوهی نقش، کاربرد و جایگاه مواد و فناوريآینده
هاي پودري در تامین سه بعدي/ساخت افزایشی و فناوري

  )AM/3DP/PMنیازهاي صنعت برق (
  گروه متالورژي

8 

 هايسازه سالمت پایش راه نقشه و راهبردي سند بازنگري
 يارائه و اشکاالت بروز بینیپیش هايروش برق، صنعت

	هاآن کاهش کارهايراه 	
 مشترك  هاي صنعت برقگروه سازه
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پژوهی تدوین شدههاي نهایی سیاستگزارش ردیف  واحد 
حوزه 
 مرتبط

1 

ي سیاستی به منظور توسعه سرمایه گذاري هاارائه بسته
ي خورشیدي و بادي با در نظر گرفتن هادر انرژي
موجود در کشور ( مطالعه موردي )ي هاپتانسیل  

هاي تجدیدپذیرگروه انرژي  
انرژي و 
محیط 
 زیست

2 
مدلسازي بار شبکه توزیع تهران با هدف برآورد باد در 

 زمان اوج مصرف و تعیین عوامل موثر
برداري ي و بهرهریزبرنامهگروه 

هاي قدرتدر سیستم  

 توزیع

3 

و فرآیندهاي  افزارنرمتدوین متدولوژي تولید و توسعه 
برون سپاري، خرید و تحویل گیري در حوزه توزیع 

 صنعت برق ایران

گروه فناوري اطالعات و 
 ارتباطات

4 

مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در 
ي هابا هدف درس آموزي و ارائه توصیه 1395بهمن 

 سیاستی
 مشترك گروه مدیریت و علوم اجتماعی
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هاي نهایی مطالعات جامع تدوین شدهگزارش ردیف  حوزه مرتبط واحد 

1 
بررسی فرآیندهاي بازیافت گاز همراه میادین نفت و 

 فلر به منظور تولید برق
 تولید گروه شیمی و فرآیند

2 

بررسی اثر دماي روغن ترانس به صورت کمی و اثر 
تصفیه فیزیکی به صورت کیفی بر نشانگرهاي تخمین 

ترانسعمر کاغذ   

3 

سنجی و تهیه اسناد مناقصه احداث و مطالعات امکان
برداري از بهره STATCOM مقیاس کوچک به  
 عنوان پایلوت در نیروگاه بادي

سند توسعه فناوري 
هاي انتقال توان با سیستم

 ظرفیت باال

هاطراحی و توسعه برنامه تخصیص منابع آب نیروگاه 4 تولید  
طرح طراحی و توسعه سامانه 

پیشرفته اجراي بازار برق 
 ایران

5 
طراحی و توسعه برنامه خروج و تعمیرات واحدهاي 

 تولید

6 
طراحی و توسعه برنامه تخصیص سوخت مایع 

هانیروگاه  

7 

سنجی فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی امکان
هاي ناشی از براي ساخت سیستم تشخیص ترك

نیروگاهیهاي کندانسور خوردگی در لوله هاي طرح توسعه فناوري 
بازرسی فنی و پایش خوردگی 

 در صنعت برق

 مشترك

8 

سنجی فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی امکان
هاي ناشی از براي ساخت سیستم تشخیص ترك

هاي بویلر نیروگاه بخاري در حین کارخوردگی در لوله  
 تولید

9 

برنامه عملیاتی سنجی فنی و اقتصادي و ارائه امکان
هاي دار شدن در لولهساخت سیستم تشخیص حفره

 کندانسور نیروگاهی

هاي طرح توسعه فناوري
بازرسی فنی و پایش خوردگی 

 در صنعت برق
 تولید
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هاي نهایی مطالعات جامع تدوین شدهگزارش ردیف  حوزه مرتبط واحد 

10 

هاي سنجی طراحی ساخت و انجام آزمونامکان
استاندارد یک نمونه کراس آرم کامپوزیتی دکل انتقال 

230یا  132نیروي تلسکوپی  KV آویزي دو مداره با  
 توجه به انتخاب گزینه برتر

 انتقال پژوهشکده انتقال

11 
تهیه و تدوین مشخصات فنی و اجرایی طراحی، نصب 

هاي عمومی شارژ خودروبرقیبرداري از ایستگاهو بهره  

ریزي و گروه برنامه
هاي برداري در سیستمبهره

 توزیع قدرت

12 
تولید و به کارگیري  سنجیامکانانجام مطالعات 

 الکتروموتورهاي پربازده در تجهیزات تهویه مطبوع
مرکز فناوري مدیریت بارهاي 

 سرمایشی

13 

طراحی و ساخت نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده 
سطحی با ترکیبات آلی به منظور حذف فلزات سنگین 

 از پساب نیروگاه
انرژي و محیط  گروه شیمی و فرآیند

 زیست

14 
ها و مشخصات فنی ربات الزامات، نیازمنديتدوین 

 شستشوي مقره و ربات پرنده بازرس خطوط انتقال
هاي سند توسعه فناوري ربات

 مشترك صنعت برق
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 هاي کاربرديژوهی و پژوهشپسازي ایدهنجریا -3-2

عنوان   هاي استاد در دست اجراطرح ردیف
  /پژوهشگاهدانشگاه

1 
 تولید برق، حرارت، اتانول، بیوگاز و کود بیولوژیکیتوسعه پاالیشگاه زیستی جهت 

 اصفهان  از پسماند جامد شهري و پسماند کشاورزي

  اصفهان  ارزیابی، طراحی و ساخت نسل جدید اینورترهاي خورشیدي متصل به شبکه 2

3 
ساخت ابرخازن بر پایه نانوساختارهاي اکسید فلزي به عنوان ابزار ذخیره انرژي 

  (س) الزهراء  الکتریکی

4 
 در ساخت ترکیب ابررساناي دماي باالي هابررسی تاثیر نانوپیش مواد و نانو آالیش

BSCCO  (س) الزهراء 

آزاد اسالمی واحد   فرسوده XLPEي فشار قوي هاسازي و افزایش طول عمر کابلجوان 5
  تهران جنوب

المللی امام بین  پلی پایرول جهت ذخیره سازي انرژي –ي هیبریدي گرافن هاساخت ابر خارن 6
  خمینی(ره) قزوین

7 
بوسیله  هابهبود خواص و پایداري سیاالت دیرسوز مورد استفاده در نیروگاه

 پژوهشگاه استاندارد  نانوذرات

8 
ساخت سامانه تقطیر غشایی مجهز به سیستم ذخیره انرژي خورشیدي و بازیافت 

  شیرینحرارتی براي تولید آب 
پژوهشگاه شیمی و 
 مهندسی شیمی ایران

9 
 و هابا استفاده از جاذب هاگوگرد زدایی از سوخت مازوت مورد استفاده در نیروگاه

  ترکیبات کاتالیستی
پژوهشگاه شیمی و 
 مهندسی شیمی ایران

10 
هاي ترانسفورماتور قدرت به کمک فیلترهاي تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن

  سرامیکی
مواد و  پژوهشگاه

  انرژي

11 
هاي سازي انرژي ابرخازن بر پایه چارچوبکسب دانش فنی ساخت سیستم ذخیره

  فاراد 50و ظرفیت وزنی  1/7فلزي و نانوساختار کربنی از جمله گرافن با ولتاژ -آلی
پژوهشگاه مواد و 

  انرژي

12 
ي دوجزیی بدون سرب با ساختار هاتدوین دانش فنی ساخت پیزوالکتریک

  به کمک روش سینتر با جرقه پالسما پروسکایتی
پژوهشگاه مواد و 

  انرژي

13 
ارتقاي دانش فنی اینورترهاي منبع امپدانسی جهت کاربرد در ادوات واسط منابع 

  تبریز  انرژي تجدیدپذیر

14 
طراحی، مدلسازي و ساخت دستگاه سافت ژنراتور جهت استحصال برق از امواج 

  تبریز  دریا و اقیانوس
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عنوان   هاي استاد در دست اجراطرح ردیف
  /پژوهشگاهدانشگاه

15 
هاي ریزي بهینه سیستمسازي و برنامهطراحی، مدل فنی در حوزهارتقاي دانش 

  تبریز  سازي انرژيذخیره

16 
یابی طراحی، تحلیل و ساخت یک سیستم قابل حمل و نقل اولتراسونیک عیب

  تبریز  نیروگاهی

  تربیت مدرس  طراحی و ساخت حسگرهاي گازي اکسیژن براي صنعت برق 17
  تربیت مدرس  ي کنترل صنعتیهاامنیت سامانه 18

19 
مطالعه وتحقیق درتهیه یک دستگاه ابرخازن آزمایشگاهی با استفاده از گرافن سه 

  تربیت مدرس  بعدي در الیه آند

20 
) براي کاربرد CPVطراحی و ساخت دستگاه متمرکزکننده خورشیدي فتوولتائیک (

  تفرش  خانگی

  تفرش  هادیگر سازهها و هاي بازرسی غیرمخرب جهت تست مخازن و لولهساخت ربات 21

22 
با ساختار چندسطحی براي موتورهاي الکتریکی مورد  ACطراحی و ساخت درایو 

  تهران  هاها جهت کاهش تلفات داخلی نیروگاهها و فناستفاده در پمپ

23 
ي هاي با کارائی باال با استفاده از تکنولوژيهاو ابرخازن هاطراحی و ساخت باتري

  تهران  نانو و میکرومتري

  تهران  ي خورشیدي با استفاده از تکنولوژي نانوهاافزایش بازدهی سلول 24
  تهران  تشخیص خطاها در انواع ژنراتورهاي سنکرون 25

26 
ي در صنعت آب و برداربهرهي شناور مورد هاآسیب شناسی عملکرد الکتروپمپ

  تهران  فاضالب

  تهران  خورشیديهاي سازي دودکشهاي نوین در ساخت و بهینهطرح توسعه فناوري 27
  تهران  ي نازك و فیلتر الکترومغناطیسی ابررساناي دماي باالهاساخت الیه 28
  تهران  هاي قدرت: تبیین مفاهیم و طراحی چارچوب ارزیابیتاب آوري سیستم 29

30 
طراحی و ساخت حسگر (مگنتومتر) فوق حساس تشدید مغناطیسی جهت 

  تهران  توربیني هابکارگیري در سیستم تست غیر مخرب پره

  تهران  هاي الکتریکیها و محرکهکنترل ماشین 31

32 
در مشعل و یا  هاها و رادیکالگیري آنالین (برخط) و از راه دور آالیندهاندازه

  تهران  ها توسط اسپکتروسکپیدودکش خروجی نیروگاه
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عنوان   هاي استاد در دست اجراطرح ردیف
  /پژوهشگاهدانشگاه

33 
تدوین دانش فنی و ساخت الکترود بهینه براي کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد 

  تهران  ي طراحی ساختارهابا کمک روش

  زنجان  سیستم جامع پایش وضعیت آنالین براي موتورهاي القایی 34

هاي سازمان پژوهش  هاي برقهاي نوین غشایی در کاهش مصرف آب نیروگاهاستفاده از فناوري 35
  علمی و صنعتی ایران

36 
راي ترکیبی بخورشیدي سهمی گون  -طراحی و ساخت راکتورهاي شیمیایی گرما

  تولید هیدروژن
هاي سازمان پژوهش

  علمی و صنعتی ایران

هاي سازمان پژوهش  کیلووات 2توسعه توربین بادي هوایی از نوع شناور با توان  37
  علمی و صنعتی ایران

  سمنان  طراحی و ساخت صفحه فتوولتاییک خود خنک شونده 38
  سیستان و بلوچستان  مدیریت آبمدلسازي ریاضی و ساخت استک پیل سوختی به همراه  39

40 
) اعم از کاربرد در Air coolingي هوایی (هادستیابی به دانش تحلیل خنک کن

  شهید بهشتی  خنک کاري (مایعات و یا گازها توسط هوا) و یا چگالش

  شهید بهشتی  ي صنعتیهاي روتور یاتاقان توربو ماشینهافناوري طراحی سیستم 41
  شهید بهشتی  ماشین آالت صنعتیسیستم هوشمند عیب یابی  42

43 
هاي مکانیکی (به منظور انتقال دانش، ایجاد مرکز پژوهشی پردازش سیگنال

هاي مربوط به هاي نوین پردازش و تحلیل سیگنالسازي و توسعه روشبومی
  تجهیزات مکانیکی)

  شهید بهشتی

  شهید بهشتی  بررسی دینامیک احتراق و طراحی بهینه محفظه توربین گازي 44

  شهید بهشتی  هابررسی اثر تغییرات ساختاري در فلزات بر فرکانس طبیعی آن 45

46 
سنجی فنی و اقتصادي طراحی و نصب دیوارهاي بادشکن جهت بهبود امکان

  شهید بهشتی  کن با مکش طبیعی (هلر) در یک نیروگاه نمونههاي خنکعملکرد برج

47 
بار فیزیکی اعمال شده به ي گیراندازهطراحی و ساخت حسگر فیبر نوري براي 

  شهید بهشتی  ي توربین باديهاپره

48 
ي مختلف روي عملکرد توربین بادي در شرایط کاري هابررسی تاثیر کنترل کننده

  شهید بهشتی  FAST افزارنرممختلف توسط 
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عنوان   هاي استاد در دست اجراطرح ردیف
  /پژوهشگاهدانشگاه

49 
ي تولید هاي سیستمهاطراحی، ساخت نمونه، بهینه سازي و توسعه فناوري
  شهید بهشتی  همزمان حرارت، برودت و آب

  شهید بهشتی  دینامیک و ارتعاشات محورهاي دوار و آنالیز ارتعاش تجهیزات صنعتی 50

  شهید بهشتی  ي دوارهاایجاد و توسعه هسته پژوهشی مکانیک سیاالت و ماشین 51

52 
ارزیابی و بازرسی غیر مخرب اجزاي نیروگاهی جهت تشخیص عمر باقیمانده و 

  شهید بهشتی  عیب یابی در قطعات

53 
مهندسی معکوس، انتخاب مواد و تدوین دانش فنی ترمیم و تولید قطعات 

  شهید بهشتی  نیروگاهی دماي باال

54 
هاي هاي چندجنسی در سیستمسازي مکانیکی مواد و سازهطراحی و بهینه

  نگهداشت، 
  برداشت، تولید و توزیع انرژي

  شهید بهشتی

  شهید بهشتی  جایگزینی قطعات خاص نیروگاهیطراحی فرآیند، تخمین عمر، ترمیم و ساخت، و  55

56 
با هدف افزایش  PV/Battery/SCطراحی و ساخت پایلوت سیستم ترکیبی 

  شهید بهشتی  امنیت تامین برق در مدیریت بحران و تولید پراکنده

  شهید بهشتی  سازي یک توربین محور عمودي هیبریديسازي و بهینهشبیه 57

  شهید بهشتی  با استفاده از نانو سیال هاانتقال حرارت در مبدلبررسی تجربی و عددي افزایش  58

59 

کسب جایگاه مرجعیت علمی و فناوري در سطح کشور و خاورمیانه در زمینه 
باتري لیتیم یونی با ظرفیت باال براي کاربردهاي  طراحی و ساخت پکیج

ادي، پیک هاي تجدیدپذیر فتوولتائیک و بسازي انرژي الکتریکی در نیروگاهذخیره
  هاهاي حرارتی و پستسایی شبکه، منبع توان اضطراري در نیروگاه

  شهید بهشتی

  شهید بهشتی  ب انرژي تاسیسات شهريهابیهنه یک سازشبیهارائه مدل  60

61 
طراحی و ساخت استک پیل سوختی پلیمري براي مصارف خانگی و حمل و نقل با 

  بهشتیشهید   ي مختلفهابهترین راندمان در هندسه

  شهید بهشتی  طراحی سیستم آب شیرین کن جذبی با استفاده از انرژي خورشیدي 62

  شهید بهشتی  ديهاي خورشیهاي کنترلی براي نیروگاهتوسعه و ارزیابی تئوري و تجربی روش 63



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
184 

 

 

عنوان   هاي استاد در دست اجراطرح ردیف
  /پژوهشگاهدانشگاه

  شهید بهشتی  اههاي توزیع فعال و ریزشبکهکنترل منابع تولید پراکنده کانورتري در شبکه 64

65 
ي مورد نیاز شارژ خودروهاي هاي و ساخت کنترل کنندهسازشبیهطراحی، 

  شهید بهشتی  الکتریکی و ترکیبی با شارش توان باال دوطرفه براي اتصال به میکروگریدها

  شهید بهشتی  ي شارژ خودرو برقیهاساخت  و تدوین دانش فنی ایستگاه ، طراحی 66

67 
کی ي الکتریهاو ساخت ماشین يسازشبیهي طراحی، هاتدوین دانش فنی در زمینه

  شهید بهشتی  هیبریدي -شار سوئیچینگ جهت استفاده در خودروهاي برقی

  شهید بهشتی  ي الکتریکی دوار مبتنی بر سنجش شارهاپایش وضعیت ماشین 68

  شهید بهشتی  هاي الکترونیک قدرتي زمان واقعی مبدلسازشبیه 69

70 
راندمان باال مجهز به فوم تدوین دانش فنی طراحی و ساخت رکوپراتورهاي 

  شهید بهشتی  متخلخل سرامیکی

71 
 هاي زیست محیطی و گازهايدستیابی به دانش فنی جلوگیري از انتشار آالینده

  شهید بهشتی  Membrane technologyآوري غشایی اي با استفاده از فنگلخانه

72 
اهش بر ک نفت کوره (مازوت)-بررسی عددي و تجربی اثر استفاده از امولسیون آب

  شهید بهشتی  هاي حرارتیهاي احتراقی در نیروگاهآالینده

73 
هاي مرتبط با بخش انرژي در چهارچوب گذاريارزیابی اثرات بلندمدت سیاست

  شهید بهشتی  هاي به هم پیوستهمدل

74 
و ادوات انتقال سیاالت و شیرهاي کنترلی در  هاتشخیص عیب نشتی در لوله

  شهید بهشتی  نیروگاه به کمک روش غیر مخرب آکوستیک امیشن

  شهید بهشتی  مطالعه و بهینه سازي عملکرد کندانسورهاي هوا خنک 75

76 
یونی با قابلیت چگالی انرژي باال، طول عمر باال -هاي لیتیمطراحی و ساخت باتري

  شهید بهشتی  تحت خالءو ایمن به کمک پالسماي 

77 
ها و مواد هوشمند سازي و ساخت سازهشناسایی کاربردها، طراحی، شبیه

  شهید بهشتی  دار) جهت استفاده در صنعت نیروگاهی(حافظه

78 
ارزیابی عیوب قطعات و تجهیزات نیروگاهی به روش غیر مخرب ترموگرافی 

  شهید بهشتی  (شناسایی آسیب بر پایه آنتروپی)

79 
هاي تجدیدپذیر با رویکرد چالش منابع: سیستم پیل کنترل در انرژيطراحی و 

  شهید بهشتی  تولید توان سیستم فتوولتاییک-سوختی با المان ذخیره سوپرخازن



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
185 

 

 

عنوان   هاي استاد در دست اجراطرح ردیف
  /پژوهشگاهدانشگاه

  شهید بهشتی  طراحی و ساخت حسگر گاز هیدروژن بر پایه امواج سطحی و پالسمونی 80

81 
سازي منظور پیاده) به CBMطراحی و ساخت سامانه نگهداري بر اساس پایش (
  شهیدرجایی  بر روي توربین باد

  شهیدرجایی  سازي تلفات موتور القایی توسط درایوکمینه 82

83 

ي حفاظتی و هاي نوین کنترلی، سیستمهامطالعه ساختارهاي مداري، روش
کام-و کاهش جریان مد مشترك) در استات THD( بهبود  EMIي بهبود هاروش
متصل به شبکه با واسط ترانسفورماتوري، در رده ي چند سطحی ولتاژ باال ها

  توزیع، فوق توزیع و انتقال

  صنعتی اراك

  صنعتی اصفهان  هاطرح جامع افزایش راندمان نیروگاه 84

85 
-بهبود فرآیند تولید بیوگاز از پسماندهاي جامد شهري با پیش فراوري فیزیکی

  صنعتی اصفهان  شیمیایی

86 
اس ي دوار بر اسهابهنگام تشخیص خطا و جایگزینی ماشین بینیپیشي هاروش

  صنعتی اصفهان  پایش وضعیت

  صنعتی امیرکبیر  ي زمین گرمائیهاتدوین دانش فنی طراحی دستگاه بازدارنده رسوب در چاه 87

  صنعتی امیرکبیر  ي بخار نیروگاهیهاتدوین دانش فنی طراحی توربین 88

89 
ي گریز از مرکز با هادنباله در توربوماشیني و تحلیل پدیده جت و گیراندازه

  صنعتی امیرکبیر  PIVاستفاده از سیستم 

  صنعتی امیرکبیر  پایش سالمت سازه در مخزن ذخیره سوخت نیروگاه 90

  صنعتی امیرکبیر  هادهی مقرههاي آبگریز براي پوششپوشش 91

  امیرکبیرصنعتی   طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی خودروهاي برقی و هیبریدي 92

93 
وري بهینه از انرژي زمین گرمایی در ایران اقتصادي بهره-مدلسازي و ارزیابی فنی

  هاي زمین گرماییبا تمرکز بر پمپ
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

94 
وولتاییک فت –ي ترکیبی پربازده ترموالکتریک هاطراحی، توسعه و ساخت سیستم

  براي تولید همزمان برق و حرارت
خواجه صنعتی 

  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   تحقیق و کاربرد پایش وضعیت در صنایع نیروگاهی 95
  نصیرالدین طوسی
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96 
باد ي قابل اجرا براي کاهش اثرات نامطلوب پدیده تاختهاآزمون مدل

)Gallopingي انتقال نیروها)بر دکل  
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

97 
 هاي انتقال نیرو و تجهیزاتسالمت دکلشناسایی مشخصات دینامیکی و پایش 

  اصلی صنعت برق
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

98 
ها به منظور تولید هیدروژن و اکسیژن با شکافت آب از طریق فتونانوکاتالیست

  هادياستفاده از نانو ذرات نیمه
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

99 
گازي با استفاده از  هاي توربین نیروگاهیسازي پرهتوسعه فناوري جوان

  هاي نظري و تجربیبررسی
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

100 
و  ي قدرت فشار قويهاتوسعه ي یک سیستم پایش برخط تخلیه جزئی در کابل

  فشار متوسط
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

101 
هاي بدون سرنشین و سنسورهاي امکان سنجی، طراحی و بهبود عملکرد پرنده

  بازرسی و نظارت بر خطوط انتقال برق مرتبط با هدف
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

102 
استخراج دانش فنی، طراحی، مدلسازي و ساخت ژنراتورهاي مغناطیس دائم زیر 

  هاي باديکیلو وات جهت استفاده در نیروگاه 100
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   سوختی غشا تبادل پروتونیهاي کاهش اثرات مخرب پدیده طغیان بر کارایی پیل 103
  نصیرالدین طوسی

  صنعتی سهند  ي مخابراتیهاي چندورودي چندخروجی انبوه در شبکههاافزایش کارآیی سیستم 104

  صنعتی شاهرود  ساخت انباره میکروپیل سوختی اکسید جامد پایه زیرکونیا 105

106 
(مناطق زمین گرمایی) ي مجاور آتشفشان جوان هافشانارزیابی اختصاصات گل

  صنعتی شاهرود  )1ي جنوب استان (فاز هااستان سیستان و بلوچستان در مقایسه با گل فشان

107 
و پروسکایتی با استفاده از اي ي خورشیدي رنگدانههابهبود عملکرد سلول

  صنعتی شاهرود  نانوساختار اکسیدها و سولفیدهاي فلزي و گرافن

  صنعتی شاهرود  ي گازيهاي توربینهاخنک کاري پرهي مدرن هازي تکنیکسابومی 108

109 
کن صنعتی با استفاده از روش ترکیبی اسمز شیرینطراحی و بهینه سازي آب

  صنعتی شاهرود  معکوس و نمک زدایی چنداثره

110 
ي و نگهداري و تعمیرات تجهیزات دوار برداربهرهي بهینه و نوین هاروش

  صنعتی شاهرود  نیروگاهی

  صنعتی شاهرود  ي خورشیديهاي مبتنی بر آن در بهبود عملکرد سلولهاگرافن و افزارهکاربرد  111
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112 
 ي بادي دارايهاپایش وضعیت خطاهاي الکتریکی و مکانیکی در اجزاي توربین

  صنعتی شاهرود  ي الکتریکیهافناوري ژنراتورهاي القایی دو سو تغذیه به کمک سیگنال

113 
دیاگرامی توربین باد و اکتساب دانش فنی روتورهاي افزار طراحی بلوك تدوین نرم

  صنعتی شریف  هوشمند

114 
طراحی و ساخت میکرو نیروگاه خورشیدي سیکل  رنکین با سیال کاري ارگانیک 

  صنعتی شریف  دما پایین جهت تولید همزمان برق و حرارت

115 
هاي خورشیدي پروسکایتی با نقاط کوانتومی به منظور توسعه نسل جدید سلول
  صنعتی شریف  ستفاده بهینه از انرژي خورشیديا

116 
ي انرژي تجدیدپذیر در کشور بر هاتوسعه ساختار مفهومی شبکه ملی سیستم

  صنعتی شریف  ي فنی، اقتصادي و زیست محیطیهاشاخصاي اساس پایش لحظه

  صنعتی شریف  عیب گیربکس توربین بادي سازشبیه 117

  صنعتی شریف  هي خورشیدي مستقل از شبکهاسیستمتوسعه ذخیره سازي انرژي هیبریدي براي  118

  صنعتی شریف  هاي توزیع انرژي الکتریکیهاي عملکرد شبکهبهبود شاخص 119

120 
د نانوساختار بر پایه دي اکسیاي ساخت و توسعه فناوري سلول خورشیدي رنگدانه

  صنعتی شریف  تیتانیم

121 
بط با پیشرفته مرتتدوین دانش فنی طراحی و ساخت حسگرهاي الکترومغناطیسی 

  صنعتی شریف  هاي الکتریکی مورد نیاز صنعت برقمحرکه

122 
ي اهطراحی ترانسفورمرهاي توزیع با بازده بهینه انرژي و با استفاده از فنآوري

مختلف مواد سازنده و استفاده از ساختارهاي مختلف ترانسفورمر و طراحی 
  ترانسفورمرهاي انتقال و فوق توزیع با بازده بهینه

  صنعتی شریف

123 
هاي هوشمند خودترمیم کننده پلیمري مقاوم در برابر خوردگی ساخت نانوپوشش

  صنعتی شریف  اتمسفري

124 
ي ارزان قیمت در سیستم یکپارچه تولید هاساخت و بهینه سازي نانوکاتالیست

  صنعتی شریف  هیدروژن خورشیدي بر پایه شکست آب

  صنعتی شریف  کلید در شبکه هوشمندمعماري امنیتی، حریم خصوصی و مدیریت  125

  صنعتی شریف  طراحی و ساخت مبدل آنالوگ به دیجیتال بر مبناي تنکی سیگنال 126

  صنعتی شریف  طراحی و ساخت سیکل تبرید سرمایش خورشیدي با اجکتور 127
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128 
ي خنک کن  هیبریدي به منظور بررسی کاهش مصرف انرژي هامدل سازي برج

  صنعتی شریف  اقتصادي-تحلیل اگزرژيو آب در طول سال به کمک 

129 
موجود در روغن ترانسفورماتور (اسکارل) توسط  PCBsتصفیه زیستی ترکیبات 

  صنعتی شریف  هاي بومیمیکروارگانیزم

  صنعتی شریف  هاي داغ توربین گازيکاري بخشکنترل جریان و خنک 130

131 
 ي احتراقمحفظههاي چند پیچشی براي ي فناوري احتراق مایلد در مشعلتوسعه

  صنعتی شریف  هاي تولید توانسیستم

132 
ي هاهها و شبکي توزیع با حضور منابع تولید پراکنده،ریزشبکههاحفاظت شبکه

  علم و صنعت ایران  هوشمند

  علم و صنعت ایران  ESPي هاطراحی و بهینه سازي موتورهاي  الکتریکی به کار رفته در پمپ 133

134 
ساخت حسگرهاي الکترومغناطیسی پیشرفته مرتبط با تدوین دانش فنی طراحی و 

  علم و صنعت ایران  هاي الکتریکی مورد نیاز صنعت برقمحرکه

135 
هاي هاي نانومتخلخل جهت کاهش آالیندهها و کاتالیستتدوین دانش فنی جاذب

  علم و صنعت ایران  محیطیزیست

  علم و صنعت ایران  هاي سوختیپیلتفکیک فتوکاتالیستی آب به منظور تامین هیدروژن در  136

137 
هاي هاي نانوکامپوزیت پلیمیري آبگریز براي مقرهبررسی و تحلیل کاربرد پوشش

  علم و صنعت ایران  سرامیکی

  علم و صنعت ایران  هاکاهش مصرف انرژي در اتاق احتراق نیروگاه 138

  صنعت ایرانعلم و   سازي فناوري پیل سوختی الکترولیت پلیمر جامد در ایرانبومی 139

  فردوسی مشهد  سازي رفرمینگ داخلی متان در پیل سوختی اکسید جامدهاي بهینهبررسی روش 140

141 
ژنراتور بادي با مبدل کامل براي آزمایشگاه -توربین سازشبیهطراحی و ساخت 

  کاشان  شبکه هوشمند

142 
ژنراتور بادي با مبدل کامل براي آزمایشگاه -توربین سازشبیهطراحی و ساخت 

  کاشان  شبکه هوشمند

  کاشان  ریدي میکروگهاطراحی کنترل کننده بمنظور بهبود پایداري و عملکرد سیستم 143



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
189 

 

 

عنوان   هاي استاد در دست اجراطرح ردیف
  /پژوهشگاهدانشگاه

144 
هاي محافظ سوختی اکسید جامد داراي پوشش ساخت و عملکرد دماي باالي پیل

  کاشان  هاي فلزيدهندهبر روي اتصال کبالت-نانوساختار دوپ شده اسپینل اکسید منگنز

145 
ي هوشمند بر اساس ارتباط شبکه سایبري و هاارزیابی قابلیت اطمینان شبکه

  کاشان  قدرت

  کاشان  ه مغناطیسیدندهتحلیل، مدلسازي و ساخت چرخ 146

147 
ري دما گیطراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوري براي اندازه

  مازندران  در صنعت برق

  یزد  جهت استفاده در کولر آبی زانداطراحی وساخت موتور مغناطیس دائم خودراه 148
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  ردیف
ي دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول حمایت از بخش پژوهشی هاپروژه

  ي تحصیالت تکمیلی هادوره
  نامه)(حمایت از پایان

  عنوان دانشگاه

پردیس -شهید بهشتی  رکوپراتورهاي فوم متخلخل سرامیکیتوسعه الگوریتم طراحی و بهینه سازي  1
 فنی شهید عباسپور

2 
گیر با رطوبت-زنکن رطوبتآنالیز ترمودینامیکی و اگزرژي سیکل آب شیرین

  N2Oمنبع انرژي تجدید پذیر و استفاده از سیکل تبرید فوق بحرانی 
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

3 
براي  اکسید با منبع انرژي تجدیدپذیرديبحرانی کربنآنالیز اگزرژي سیکل فوق

تولید همزمان آب قابل شرب و هیدروژن به همراه بازیابی حرارتی انرژي 
  سرد گاز طبیعی مایعمادون

پردیس -شهید بهشتی
  فنی شهید عباسپور

4 
سازي سیکل کالینا به منظور تولید همزمان توان اگزرژي و بهینه ، آنالیز انرژي

  و سرمایش با استفاده از انرژي خورشیدي
پردیس -شهید بهشتی

 فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  ي سوختی میکروبی با هدف تصفیه فاضالبهاساخت و مطالعه پیل 5
  فنی شهید عباسپور

6 
محور افقی و اعتبارسنجی میدان جریان با مدلسازي عددي یک توربین بادي 
  هاي تجربیداده

پردیس -شهید بهشتی
 فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  داریوس)-ساخت توربین محور عمودي هیبریدي مقیاس کوچک (ساونیوس 7
 فنی شهید عباسپور

8 
طراحی و بهینه سازي توربین محور عمودي هیبریدي مقیاس کوچک 

  داریوس)-(ساونیوس
پردیس -شهید بهشتی

 فنی شهید عباسپور

9 
هاي لیتیومی به کار رفته در آنالیز فنی و اقتصادي استفاده مجدد از باتري

بینی تغییرات در سازي انرژي در ایران و پیشهاي ذخیرهخودرو در ایستگاه
  آینده

پردیس -شهید بهشتی
  فنی شهید عباسپور

10 
هاي مختلف بررسی اثر هندسه) و MCFCطراحی پیل سوختی کربنات مذاب (

  پیل بر عملکرد پیل سوختی
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  زداهاي صوتیهاي فلزي در دودهتحلیل شکست دیافراگم 11
  فنی شهید عباسپور

12 
اي جدار نازك تحت اثر هاي استوانهي رفتار جذب انرژي لولهسازشبیه

  بارگذاري محوري و مایل
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

13 
بررسی عددي و تجربی ضریب میرایی و سختی فوم فلزي تحت اثر بارگذاري 

  ايضربه
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور
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  ردیف
ي دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول حمایت از بخش پژوهشی هاپروژه

  ي تحصیالت تکمیلی هادوره
  نامه)(حمایت از پایان

  عنوان دانشگاه

14 
بررسی ارتعاشات کوپل شده روتور، دیسک و پره  در یک توربین گازي با لحاظ 

  هادر پره نمودن اثر ترك
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  نوك پره در حالت چند فرکانسی بنديزمانپایش پره به روش  15
  فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  هاي باديطراحی کنترل کننده غیر خطی زاویه پیچ براي توربین 16
  فنی شهید عباسپور

17 
انرژي با مطالعه ي پایدار گذاري و توسعهریزي، سیاستریزي، طرحبرنامه

  موردي ایران
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

18 
ي محور عمودي هاهاي فنی افزایش ضریب توان در توربینبررسی روش

  داریوس) -هیبریدي (ساونیوس 
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

19 
هاي هیبرید انرژي در تولید پراکنده با درنظر گرفتن مدیریت انرژي سیستم

  ماکزیمم توان ممکن از منابع تولید انرژي تجدیدپذیر
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

20 
سازي آیروترمودینامیکی سه بعدي پره استاتور در توربین گاز جریان بهینه

  محوري
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  سازي عددي یک میکرو توربین انبساطی جریان شعاعیطراحی و شبیه 21
  فنی شهید عباسپور

22 
اي فون کارمن و پدیده برهم طراحی سنسور سرعت با استفاده از خیابان گردابه
  کنش سازه و سیال

پردیس -شهید بهشتی
  فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  ي داراي سفتی منفیهااستخراج خواص مکانیکی نانوکامپوزیت 23
  فنی شهید عباسپور

24 
به  باتري لیتیم یونیاي عددي خرابی ناشی از نفوذ الکترود استوانه مدلسازي

  )LDQروش مربع سازي دیفرانسیلی تصادفی (
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

پردیس -شهید بهشتی  زمینه فلزي داراي خرابی تحلیل کمانش ورق نانوکامپوزیت 25
  فنی شهید عباسپور

26 
خنک کاري استک پیل سوختی غشاء حل عددي و تحلیل تجربی فرایند 

  صنعتی امیرکبیر  پلیمري

  صنعتی شریف  به سوخت در حضور نور مرئی CO2تبدیل فوتوکاتالیستی  27
  صنعتی امیرکبیر  مدل سازي چاه ژئوترمال جهت پیش بینی تشکیل رسوبات معدنی 28
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ي دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول حمایت از بخش پژوهشی هاپروژه  ردیف
  عنوان دانشگاه  ي تحصیالت تکمیلی (دانشجو مشترك)هادوره

1   
هاي فوالدي و بررسی رفتار گرافن بر ورق -ایجاد پوشش نانو کامپوزیتی روي

 خوردگی آن
 صنعتی امیرکبیر

  صنعتی امیرکبیر  PEMسازي رفورمینگ داخلی در پیل سوختی هیدروژنی مدلسازي و شبیه  2

  صنعتی امیرکبیر  CHPکنترل عملکردي یک میکرو    3

  صنعتی امیرکبیر  هريهاي فاضالب شخانهاستحصال سوخت بیودیزل از ترکیبات روغنی در تصفیه   4

5  
یابی پودرهاي بریزینگ پایه نیکل و پایه بررسی پارامترهاي ساخت و مشخصه

  صنعتی امیرکبیر  کیالت مورد استفاده در ساخت و بازسازي قطعات داغ نیروگاهی

  صنعتی امیرکبیر  اکسیداسیون و خوردگی داغ آلیاژهاي پرآنتروپی مقاوم در دماي باالبررسی    6

  صنعتی امیرکبیر  ساخت الکترود ابرخازن بر پایه ساختارهاي کربنی نانو ساختار  7

  صنعتی امیرکبیر  هاي پسماندسازي سیستم تولید بیودیزل از روغنطراحی و شبیه  8

9  
خروجی از  CO2سازي فرآیند تولید سوخت هیدروژن با استفاده از طراحی و شبیه

  صنعتی امیرکبیر  ها و متان استحصال شده از فاضالب نیروگاهدودکش نیروگاه

10   
و  SOxهايهاي سطوح به منظور حذف آالیندهتحقیق در زمینه سنتز پوشش

Nox  
  صنعتی امیرکبیر

صنعتی خواجه   قدرت سازي فرکانس باالي کلیدهايمدل   11
  نصیرالدین طوسی

12   
ساخت و بررسی خواص الکتریکی اتصاالت گرافن اکسید فلز براي استفاده در 

  هاي فوتوولتاییکسلول
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   هاي تاسیسات برقهاي سازهبهسازي پی   13
  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   هاي نو در توتال سایتانتگراسیون انرژي   14
  نصیرالدین طوسی
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ي دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول حمایت از بخش پژوهشی هاپروژه  ردیف
  عنوان دانشگاه  ي تحصیالت تکمیلی (دانشجو مشترك)هادوره

15   
تولید همزمان الکتریسیته و آب شیرین در نیروگاه ترکیبی فتوولتائیک و 

  متمرکزکننده خورشیدي و اسمز معکوس در ایران
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   مدلسازي تحلیل جریان دو فازي در پیل سوختی متانول مستقیم   16
  نصیرالدین طوسی

17   
بتن  ها در ساختاستفاده از لجن حاصل از شستشوي شیمیایی بویلرهاي نیروگاه

  ها)(با هدف تثبیت آالینده
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

18   
هاي انتقال هاي قدرت داراي فناوري سامانهپذیري در سیستمآوري و انعطافتاب

  توان با ظرفیت باال
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

19   
هاي هاي پایش و مدیریت خودروهاي برقی و ایستگاهخت سامانهطراحی و سا

  شارژ
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   هاي قابلیت اطمینانی منابع انرژي تجدیدپذیرارزیابی و تحلیل چالش   20
  نصیرالدین طوسی

21   
هاي سمت مصرف با هدف بهبود قابلیت اطمینان سازي پتانسیلتحلیل و مدل

  شبکه برق
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

22   
استفاده از تکنولوژي نانو و تعیین نوع مواد در بهبود عملکرد عایقی تجهیزات 

  (مقره، ایزوالتور و سرکابل)
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

23   
استفاده از تکنولوژي نانو و تعیین نوع مواد در بهبود عملکرد عایقی تجهیزات 

  (مقره، ایزوالتور و سرکابل)
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

24   
 و بآ مخاطرات تحت برق انتقال خطوط شکنندگی ارزیابی و اطمینان قابلیت تحلیل

  هوایی
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   هاي مورد استفاده در شبکه صنعت برقو حسگر IOTهاي مرتبط بحث   25
  نصیرالدین طوسی
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ي دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول حمایت از بخش پژوهشی هاپروژه  ردیف
  عنوان دانشگاه  ي تحصیالت تکمیلی (دانشجو مشترك)هادوره

26   
خورشیدي سهموي با در نظر گرفتن شرایط خارج از هاي مدلسازي گذراي نیروگاه

  طرح
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

  علم و صنعت  هاي هوشمندسازي مصرف انرژي در خانهبهینه   27

28   
گیري در واحدهاي اندازهGSPهاي آشکارسازي حمله فریب در گیرنده
  علم و صنعت  )PMUفازور(

29   
طراحی یک کنتور هوشمند برق با قابلیت اتصال به اینترنت اشیاء با استفاده از 

  علم و صنعت  FPGAهاي تراشه

  علم و صنعت  ي الکترونیک قدرتهاکاربرد کنترل مبدل   30

  علم و صنعت  هاحفاظت ریز شبکه   31

  علم و صنعت  HVDCحفاظت خطوط انتقال    32

33   
ساناي هاي رو خواص الکتریکی پوششبررسی عوامل موثر فرایندي بر ریزساختار 

  علم و صنعت  هاي خورشیديشفاف جهت کاربرد در الکترود سلول

  علم و صنعت  کنترل ولتاژ چندین ریز شبکه به طور همزمان   34

35   
هاي اپوکسی عایق الکتریسته با هدایت تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت

  علم و صنعت  حرارتی باال

36   
هاي فاضالب شهري براي حذف فلزات تصفیه خانه سنتز نانو جاذب از لجن

  علم و صنعت  هاي آبیسنگین از محلول

37   
هاي پلیمري نانو ساختار جهت حذف عناصر سنگین از پساب ساخت جاذب

  علم و صنعت  نیروگاهی

38   
طراحی و ساخت یک گلخانه خورشیدي به منظور تولید آب شیرین و محصوالت 

 کشاورزي
 صنعتی امیرکبیر



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
195 

 

 

ي دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول حمایت از بخش پژوهشی هاپروژه  ردیف
  عنوان دانشگاه  ي تحصیالت تکمیلی (دانشجو مشترك)هادوره

صنعتی خواجه   هاي میکرونانوالکترونیکارائه یک الگوریتم نوین در حوزه افزاره   39
  نصیرالدین طوسی

صنعتی خواجه   مدلسازي و آنالیز اگزرژي یک سیستم تبخیرکننده   40
  نصیرالدین طوسی

41   
دمپر با روش تخصیص  MRهاي برشی مجهز به شناسایی و کنترل بهینه قاب

  علم و صنعت  هاقطب

  علم و صنعت  حرارتی-حسگرهاي میکروالکترومکانیکال در کنتورهاي جرمیبررسی    42

43   
هاي زیرزمینی و خطوط طرح جامع حفاظتی براي خطوط ترکیبی شامل کابل

  علم و صنعت  هوایی

  علم و صنعت  PATمدلسازي و کنترل فرکانس نیروگاه آبی میکرو با استفاده از مدل    44

45   
کوادروتور داراي بازو جهت پایش وضعیت مدلسازي و کنترل وضعیت یک 

  علم و صنعت  هاي خطوط توزیعمقره
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 ردیف
هاي ي دانشجویان دکتري مشمول حمایت از بخش پژوهشی دورههاپروژه

  عنوان دانشگاه  تحصیالت تکمیلی (حمایت از رساله)

 ي جایگزینهابررسی تجربی و عددي احتراق بدون شعله در سوخت 1
پردیس -بهشتیشهید 

 فنی شهید عباسپور

2 
ارزیابی عددي و تجربی نیروي محوري اتصاالت پیچ و مهره به روش 

  مدوالسیون ویبروآکوستیک
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

3 
هاي ارتعاشی محور دوار ترکدار به منظور استخراج و ترکیب هوشمند مشخصه

  شناخت وضعیت محورپیش
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

4 
بررسی تجربی و تحلیلی اثرات تغییر ساختاري بر خواص ارتعاشی فوالدهاي 

  کربنی و آلیاژي
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

5 
کنترل غیرمتمرکز شارژ خودروهاي الکتریکی مبتنی بر نظریه بازي میدان 

  دانشگاه تهران  میانگین

6 
ت منبع امپدانسی با ضریب افزایش باال و قابلی ساختار بهبود یافته براي اینورتر

  تبریز  ي گالوانیکیهاي ایزولهکاربرد در مبدل

  تبریز  هاي منبع امپدانسی کلیدزنی شدههاي بهبود یافته براي اینورترساختار 7

8 
افزودن آهن و کلسیم به سیلیسیوم به منظور تولید سیلیسیوم متالورژیکی 

  صنعتی امیرکبیر  ارتقاءیافته

9 
بهینه سازي شرایط کارکرد بر توان و بازده تک سل پیل سوختی اکسید جامد با 

  فردوسی مشهد  ي رفرمینگ داخلی گاز متان از طریق تحلیل آزمایشگاهیهاچالش

10 
بهینه سازي کاربرد بیوچار در فرآیند هضم بیهوازي جهت تولید بیوگاز و بهبود 

  تهران  کیفیت لجن

11 
صحه گذاري تجربی تشکیل ریز قطرات نانو کلوئیدي مدلسازي چند فیزیکی و 

  صنعتی شریف  در پرینتر سه بعدي الکتروهیدرودینامیک

  صنعتی نوشیروانی بابل  بررسی عددي و تجربی رفورمینگ در پیل سوختی اکسید جامد 12
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 ردیف
هاي ي دانشجویان دکتري مشمول حمایت از بخش پژوهشی دورههاپروژه

  عنوان دانشگاه  تحصیالت تکمیلی (حمایت از رساله)

13 
سازها جهت کنترل ولتاژ و فرکانس در برداري بهینه از ترکیب ذخیرهبهره

  صنعتی امیرکبیر  ي مجزاهاریزشبکه

14 
بررسی عددي و تجربی تاثیر پارامترهاي فیزیکی و کاري بر عملکرد مخزن 

  صنعتی نوشیروانی بابل  سازي سرماذخیره یخ در سیستم ذخیره

15 
آلی/پلی هاي فلزيیابی غشاهاي کامپوزیتی بر پایه چارچوبتهیه و مشخصه

  صنعتی شریف  اکسید از نیتروژنیورتان به منظور جداسازي کربن دي

16 
سازي عددي اثر افزودن نانوذرات به مواد تغییر فاز دهنده تحقیق تجربی و مدل

  سازي انرژي حرارتیدار بر عملکرد سیستم ذخیرهدر یک مبدل حرارتی فین
پردیس -شهید بهشتی

  فنی شهید عباسپور

17 
توسعه مدل مناسب سیستم بازیافت حرارت از طریق سیکل ارگانیک رانکین به 

  منظور تولید همزمان توان و آب شیرین
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی

18 
ظر هاي چندعاملی با در نمدیریت انرژي غیرمتمرکز ریزشبکه بر مبناي سیستم

  تربیت دبیر شهیدرجایی  برداري تاب آوريگرفتن شاخص بهره

19 
تقاضاي و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر  1414بینی تقاضاي انرژي تا سال پیش

  انرژي بخش خانگی و تجاري
آزاد اسالمی واحد علوم 

  و تحقیقات
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 ردیف
هاي ي دانشجویان دکتري مشمول حمایت از بخش پژوهشی دورههاپروژه

  عنوان دانشگاه  تحصیالت تکمیلی (دانشجو مشترك)

1   
تشخیص وقوع فرورزونانس در حین کار شبکه و تعیین و اجراي اقدامات اصالحی 

 کاهش آثار آندر 
 علم و صنعت

2   
  ) و کربنی نانو ساختارMOF( بررسی سنتز و خواص مواد متخلخل آلی

  علم و صنعت  در توسعه انرژي بر پایه هیدروژن

3   
هنده دتوسعه فرایند گوگردزدایی اکسایشی از سوخت مازوت نیروگاهی در تماس

  علم و صنعت  بستر سیال

  علم و صنعت  ترانسفورمرهاي قدرت مبتنی بر خطاهاي عایقییابی و پایش تحلیل جامع عیب   4

  علم و صنعت  امنیت داده   5

6   

ها و خاکستر (کاتالیست استحصال فلزات با ارزش از پسماندهاي نیروگاهی
ایع هاي مورد نیاز صنهاي فسیلی) به منظور استفاده در تولید کاتالیستسوخت

  کشور
  علم و صنعت

  علم و صنعت  پذیري خطاالکتریکی با قابلیت تحملهاي طراحی بهینه ماشین   7

  علم و صنعت  فیزیکی-هاي سایبریابی صوري سیستمتوصیف و درستی   8

  علم و صنعت  ) در صنعت برقIOTاینترنت اشیاء (   9

  علم و صنعت  RWAFPMسازي موتور طراحی، مدلسازي تحلیلی و بهینه   10

  علم و صنعت  آلیاژهاسازي ریزساختار و رفتار مکانیکی سوپر مدل   11

12   
بررسی تاثیر عملیات حرارتی و پیرسازي بر زیرساختار و خواص مکانیکی سوپر 

  علم و صنعت  هاي ساخت پیشرفته (ساخت افزایشی)تولید شده به روش IN738آلیاژ 
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  عنوان دانشگاه  هاي پسا دکتري در دست اجراپروژه ردیف

صنعتی خواجه   هاکننده گازهاي خروجی از نیروگاه بینیپیشطراحی سیستم پایش  1
 نصیرالدین طوسی

2 
هاي اندازي آزمایشگاه الکتروشیمی به منظور انجام آزمونتجهیز و راه

  تهران  اي و بررسی خوردگیهاي الکتروشیمیایی پایهها، آزمونسازذخیره

  بوعلی سینا  PVDFساخت حسگر فشار/ضربه انعطاف پذیر پیزوالکتریک بر پایه ي نانوالیاف  3

4 
تصفیه فاضالب  به کمک پیل سوختی میکروبی و ارتقا دانسیته توان خروجی 

آن به واسطه بهبود دهی عملکرد انتقال الکترونی آند به کمک کاتالیزور 
  نانوکامپوزیتی

  کاشان

5 
ي یک روش هاي تعیین محل خطا به منظور ارائهروشمقایسه و بررسی جامع 

  علم و صنعت ایران  هاي توزیع ایرانعلمی براي شبکه

6 
سازي و ارزیابی اقتصادي سیستم تولید توان رنکاین ارگانیک با مدلسازي، بهینه

  محقق اردبیلی  هاي مختلفکاربرد طرح جدیدي از متمرکز کننده سهموي خطی و نانوسیال

7 
سازي بستر ثابت فروکشند به ظرفیت تست آزمایشگاهی سامانه گازيطراحی و 

و ارزیابی  سازيکیلووات حرارتی مبتنی بر نتایج بدست آمده از فرآیند بهینه 200
  عملکرد پایلوت گازي ساز کوچک مقیاس

UM مالزي 

8 
ها با استفاده از جداسازي و بازیافت فلزات سنگین از پساب نیروگاه

  علم و صنعت ایران  هانانوکامپوزیت

9 
سازي پیچ ارشمیدس به عنوان توربین آبی سازي عددي و بهینهمدلسازي، شبیه

  تربیت مدرس  کوچک در شرایط مختلف جریان

10 
) براي MOFآلی (-هاي فلزي چهارچوبهاي بر پایهساخت و اصالح کاتالیست

  تربیت مدرس  ها به سوختخروجی نیروگاه CO2تبدیل گاز 

11 
ي توربین گازي از طریق فرآیند هامورد استفاده در پره g-TiAlی آلیاژ دهپوشش

  آلومینایزینگ فاز گازي و عملیاتاي دو مرحله
  فلوئوردار کردن

  علم و صنعت ایران

12 
هاي بهینه سازي مواد کاتدي فسفات لیتیم آهن براي استفاده در بررسی روش
  زنجان  لیتیم-باتریهاي یون

13 
هاي هاي سوپر آبگریز پلی یورتانی جهت پایهمحیطی پوششبررسی پایداري 

  وسترن انتاریو (کانادا)  هاي مذکوربتونی شبکه برق و تولید نیمه صنعتی پوشش
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  عنوان دانشگاه  هاي پسا دکتري در دست اجراپروژه ردیف

14 
دهی قطعات با کاربرد دماي باال در هاي صنعتی جهت پوششتولید دوغاب

  ایرانعلم و صنعت   هاي گازي و با هدف ارتقاء طول عمر قطعات فوق توربین

15 
ها با استفاده از جداسازي و بازیافت فلزات سنگین از پساب نیروگاه

  علم و صنعت ایران  تمدید -اي)ها (توسعهنانوکامپوزیت
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  اکتساب و توسعه فناوري -3-3

  

   

  حوزه مرتبط  واحد  محصوالت آزمایشگاهی تولید شده  ردیف

1  
طراحی و ساخت سیستم مدیریت باتري فعال و 

  غیر فعال
 تولید  پایش و کنترل نیروگاه گروه

2  
ژنراتور آهنرباي دائم شار متقاطع با آهنرباي 

  کمیاب خاکی
  تولید  هاي الکتریکیگروه ماشین

3  
طراحی و ساخت ربات دستی بازرسی جوش 

  گروه فناوري اطالعات و ارتباطات  هاي بویلر به روش آلتراسونیکلوله
  تولید

انرژي و محیط   سیستم استحصال انرژي   4
  زیست

  کیلو واتی 1دنده مغناطیسی چرخ   5
طرح انتقال دانش، تولید و بکارگیري 

رباي دائم الکتروموتورهاي آهن
)PM( 

 توزیع
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(پایلوت/نیمه صنعتی/  محصوالت کاربردي  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  صنعتی) تولید شده

  تولید و ابزاردقیقگروه الکترونیک   توسعه دستگاه تخمینگر پارامترهاي دینامیکی نیروگاه 1

طرح توسعه ابزار دقیق   ساخت آناالیزر پایش مداوم دود نیروگاه سهند  2
پارامترهاي شیمیایی، سوخت 

دود، احتراق و حفاظت و 
  نشتی گاز

  ساخت آشکار ساز شعله بویلر نیروگاه سهند 3  تولید

  ساخت آناالیزر اکسیژن نیروگاه سهند 4

5 
هاي مقره و اجرا در پستتولید نیمه صنعتی نانو پوشش 

  رضوان مشهد، مشیریه تهران
 انتقال گروه مواد غیرفلزي

6 
تولید نیمه صنعتی نانو پوشش روي بتن (مستخرج از نانو 

هاي ازگل، ري و درگهان پوشش مقره) و اجرا در پست
  قشم

7 
 3/4توان    -و درایو  BLDCالکترموتور اهنرباي دائم 

  اسب بخار
طرح انتقال و توسعه دانش و 

فناوري الکتروموتورهاي 
  BLDCمغناطیس دائم و 

 8  توزیع
 1/2توان    -و درایو  BLDCالکترموتور اهنراي دائم 

  اسب بخار

9 
 سه هزار دستگاه کولر سازيینهارتقا و به یض،پروژه تعو

  هاالکتروموتور آن یضتعو یقاز طر 7000 یآب

10 
گذار دستگاه بردار و قطعهقطعهطراحی و ساخت ربات 

  تزریق پالستیک
ریزي و تایید مدیریت برنامه

  مشترك هاصالحیت آزمایشگاه
11 

طراحی و ساخت دستگاه کوانتومتر رومیزي آنالیز پایه 
  برنج

ریزي و تایید مدیریت برنامه
 هاصالحیت آزمایشگاه
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  ردیف
هاي فنی کاربردي کسب شده بکارگرفته دانش

صنعت برقشده در   
  ( در قالب برونداد نهایی پروژه)

  حوزه مرتبط  واحد

گروه پژوهشی پایش و کنترل   ساز زمان حقیقی توربین باديتوسعه شبیه 1
 نیروگاه

 تولید

ساخت و مشخصه یابی آلیاژ پآنتزوپی  2
AlCoCrFeNi  

  گروه پژوهشی متالورژي

3 
تدوین دانش فنی طراحی، اجرا و آزمون استفاده از 

ي نوین برق هاآوريهاي انرژي در برج فنشمع
  حرارتی

هاي صنعت گروه پژوهشی سازه
  برق

4 
هاي فیزیکی در بخش تدوین نظام نامه مدیریت دارایی

تولید صنعت برق و ارزیابی دو نیروگاه پایلوت و تدوین 
  هاسازي رویکرد مذکور در آننقشه راه پیاده

طرح به کارگیري رویکرد 
هاي فیزیکی در داراییمدیریت 

  بخش تولید صنعت برق

5 
تعیین ارتباط کمی بین تغییرات خواص مکانیکی و عمر 

  V94,2هاي متحرك توربین گاز باقیمانده پره

هاي طرح تسلط بر فناوري
مخرب، غیرمخرب و محاسباتی 

هاي نوین به همراه روش
بازرسی جهت ارزیابی عمر 

  باقیمانده قطعات داغ نیروگاهی

6 
براي تطبیق با شرایط  9ارتقا جزئی توربین گازي فریم 

  محیطی محل نصب

هاي مرتبط طرح توسعه فناوري
با کمپرسور توربین گاز 

نیروگاهی به منظور ارتقاي توان 
  و راندمان

7 
تدوین دانش فنی طراحی مکانیکی، اجرا و آزمون 

  کیلوولت 63هاي مشبک هاي مارپیچ در دکلشمع
هاي صنعت سازهگروه پژوهشی 

 برق
  انتقال

8 
ي نوین با تاکید بر فناوري نانو هااستفاده از فناوري

براي مقابله با مسائل ناشی از آلودگی ریزگردها بر 
 انتقال معاونت تخصصی انتقال  هاسطوح عایقی و ایزوالسیون خطوط و پست

9 
خطوط  Onlineبررسی عملکرد سیستم مانیتورینگ 

  بر رروي یک خط نمونه
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  ردیف
هاي فنی کاربردي کسب شده بکارگرفته دانش

صنعت برقشده در   
  ( در قالب برونداد نهایی پروژه)

  حوزه مرتبط  واحد

10 
هاي تدوین دانش فنی طراحی و ساخت چرخ دنده

  کیلوواتی 1مغناطیسی و ساخت نمونه 
طرح انتقال دانش، تولید و 
بکارگیري الکتروموتورهاي 

  )PMرباي دائم (آهن

 11  توزیع
 ارافزنرمتدوین رویه بازار زمان واقعی و ایجاد و توسعه 

طرح طراحی و توسعه سامانه   اجراي بازار زمان واقعی
  پیشرفته اجراي بازار برق ایران

  تاه مدتبار کو بینیپیشافزار پشتیبانی و توسعه نرم 12

13 
 سازي فناوريتدوین دانش فنی طراحی به منظور بومی

  بخاري زیست توده سوز با راندمان باال
معاونت تخصصی انرژي و 

  محیط زیست
انرژي و 

  محیط زیست

14 
تحقیقاتی طراحی و سنجی اجراي پروژه مطالعات امکان

هاي واتروال بویلر نیروگاه ساخت ربات بازرسی لوله
  بخار و سیکل ترکیبی در نیروگاه شهید رجایی

 15  تولید  معاونت تخصصی تولید نیرو

خدمات مشاوره و نظارت بر خدمات آزمایشگاهی و 
پژوهشی و متالوژیکی در ساخت داخلی قطعات و 

گازي شرکت  هايتجهیزات مورد استفاده در توربین
  مدیریت تولید برق ري

16 
هاي خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بازسازي پره

هاي گازي نیروگاه سیکل ثابت و متحرك توربین
  ترکیبی کرمان
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  ردیف
هاي کاربردي تخصصی تولید شده بکارگرفته افزارنرم

  شده در صنعت برق 
  (در قالب برونداد نهایی پروژه)

  حوزه مرتبط  واحد

معاونت تخصصی تولید   افزار پایش عملکرد در بازار برقنرم 1
  نیرو

  تولید
  9افزار تحلیل سیکل توربین گازي فریم نرم 2

ي هاطرح توسعه فناوري
مرتبط با کمپرسور توربین 
گاز نیروگاهی به منظور 
 ارتقاي توان و راندمان

  هاافزار تخصیص منابع آب نیروگاهنرم 3

طرح طراحی و توسعه 
سامانه پیشرفته اجراي بازار 

  برق ایران

  افزار خروج و تعمیرات واحدهاي تولیدنرم 4  تولید
  هاافزار تخصیص سوخت مایع نیروگاهنرم 5
  بار کوتاه مدت بینیپیش افزارنرمپشتیبانی و توسعه  6

 توزیع
7 

کاوي و استقرار سیستم نوین و مستمر داده کاوي افزار دادهنرم
  و شبکه برق ایراندر بازار 

  سامانه مدیریت اطالعات و ارزیابی تجهیزات توزیع (سماوات) 8

طرح مطالعات راهبري 
کاهش تلفات انرژي 

 يهاالکتریکی در شبکه
  توزیع نیروي برق

 توزیع

  مشترك  معاونت تخصصی توزیع  افزار مدیریت کنفرانسنرم 9
  

  

  حوزه مرتبط  واحد  هاي ثبت شده داراي تاییدیه علمی پتنت   ردیف

1 
امل خطوط انتقال ش ینگضد گالوپ یبریديثبت اختراع دستگاه ه

 در اداره ثبت اختراعات یگر پاندول یمو تنظ یسترزیسه یستمس
  97792کشور به شماره اختراع 

خط و  یزاتگروه تجه
  انتقال  پست
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  هاي دانش بنیان حمایت شده شرك   ردیف
  حوزه مرتبط  واحد   ها)(به منظور اخذ تسهیالت از صندوق

1 
 ض،یپروژه تعو -فن آور پارس یبوز یاناز شرکت دانش بن یتحما

 یقاز طر 7000 یسه هزار دستگاه کولر آب سازيینهارتقا و به
  هاالکتروموتور آن یضتعو

طرح انتقال و توسعه 
 يدانش و فناور
 يالکتروموتورها

دائم و  یسمغناط
BLDC  

  توزیع

  

  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

1 
مشاوره در خصوص بررسی و تدوین اسناد و مدارك مربوط به نصب 

  تولید  توربوتک  برداري طرح نیروگاه گازي زاهدانو بهره

2 
دستگاه فلوکامپیوتر نیروگاهی براي  4طراحی، ساخت و تست 

  %0,1با دقت محاسباتی  V94,2گیري سوخت توربین گازي اندازه
دانشگاهی جهاد 

  تولید  صنعتی شریف

3 
انداز کسب دانش فنی طراحی موتورهاي سنکرون رلوکتانسی خودراه

  تولید  دانشگاه اصفهان  کیلووات 3و ساخت یک نمونه 

4 
ها به روش چرخه گرد و غبار تا رده ولتاژي تست تجهیز تست مقره

کیلوولت (فاز اول: طراحی و استخراج مشخصات فنی، شناسایی  100
  هاي اجرایی و برآورد هزینه)سازندگان، تهیه نقشه

پژوهشکده توسعه 
صنایع شیمیایی 

ایران (جهاد 
  دانشگاهی)

  انتقال

5 
توسعه فناوري، طراحی و ساخت نیمه صنعتی موتور آهنرباي دائم 

  آسانسورهاي گیرلس به همراه درایو
جهاد دانشگاهی 
خواجه نصیرالدین 

  طوسی
  توزیع

6 
اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سنجی فنی و امکان

  هاي بتنی مورد استفاده در صنعت برقسیستم پایش خوردگی سازه
جهاد دانشگاهی 
  مشترك  واحد استان کرمان

  مشترك  دانشگاه اراك  بورایدمنیزیمیابی پودر ابررساناي ديساخت و مشخصه 7

8 
استفاده در ساخت انجام تحقیقات پایه در زمینه مواد نانو مورد 

پژوهشگاه مواد و   قطعات داغ نیروگاهی
  تولید  انرژي

9 
هاي کامپوزیتی نانوساختار مورد تدوین دانش فنی ساخت پوشش

  استفاده روي پره کمپرسور
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

10 
دستیابی به دانش فنی و ساخت پوشش نانو ساختار مورد استفاده در 

  انتقال  تیرهاي سیمانی
11 

ترین روش براي و انتخاب بهینه YSZتوسعه دانش فنی تولید پودر 
  تولید

12 

ي هاسازي سرما درکاربريهاي ذخیرهسنجی استفاده از سیستمامکان
سازي مختلف مسکونی، تجاري، اداري و آموزشی و مشخص

هاي موجود کاربرد این سیستم و ارائه راهکار مناسب براي رفع چالش
  هاچالش

  توزیع

13 
سنجی استقرار سیستم مدیریت انرژي مبتنی بر استاندارد امکان

ISO50001:2008 سازيدر بخش تولید صنعت برق کشور و پیاده 
  آن در یک واحد نیروگاهی

  مشترك

-دانشگاه آزاد   هاي خاموشی مشترکینتخمین هزینه 14
  توزیع  تهران جنوب

15 
آسانسور  سازي درایور بازیافت انرژي درطراحی، ساخت و بهینه

  ساختمان و بررسی میزان صرفه اقتصادي
دانشگاه بوعلی سینا 

  توزیع  همدان

  توزیع  دانشگاه بیرجند  تهیه اطلس و نقشه ایزوکرونیک کشور 16

17 
سنجی جایگزینی مبردهاي سازگار با ارتقا کارایی انرژي و امکان

ي صنعتی باالي صفر و زیر صفر کشور هامحیط زیست در سردخانه
  اها در سطح دنیهاي نوین در حوزه سردخانهبه توسعه فناوريبا توجه 

ی المللدانشگاه بین
  امام خمینی قزوین

انرژي و 
  محیط زیست

18 
هاي مورد نیاز تجهیزات تدوین عناوین استانداردها و آزمون

  الکترونیک قدرت مورد استفاده در شبکه توزیع برق

  دانشگاه تبریز
  توزیع

19 
بهاي انرژي الکتریکی قابل فروش در گذاري تعیین و قیمت
  هاي توزیع دو کالنشهر تهران و مشهدشرکت

20 
تهیه دستورالعمل استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم حفاظت 

  تولید  ژنراتور و ترانس نیروگاهی

21 
هاي داراي برج برداري بین نیروگاهمقایسه خوردگی و شرایط بهره

  ACCکن هاي داراي برج خنککن هلر و نیروگاهخنک
دانشگاه تربیت دبیر 

  تولید  شهید رجایی

  توزیع  دانشگاه تهران  براي تجهیزات حفاظتی IEC61850سازي پروتکل پیاده 22
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

23 
الکتریکی در شبکه سازهاي انرژي سنجی استفاده از ذخیرهامکان

  توزیع برق

24 
ساخت نمونه آزمایشگاهی شارژر القایی استاتیک با توان یک 

  کیلووات

25 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی فلومتر حرارتی گازي 

)MEMS(  

 26  تولید
ي سازسازي و استقرار سامانه مدلتحقیق و پژوهش در طراحی، پیاده

on-line هاي گازي و ذرات معلق در یک نیروگاه پراکنش آالینده
  منتخب

27 
ن و هاي بندرعباس، بیستوهاي سوپرهیتر نیروگاهتحلیل خرابی لوله

  اصفهان و ارائه راهکار همراه با مالحظات فنی و اقتصادي

28 
بررسی و تدوین راهکارهاي عملیاتی شدن نسخه چهارم استاندارد 

صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع و پایگاه داده مکانی 
  هاي اجراییبازنگري دستورالعمل

دانشگاه خواجه 
  نصیرالدین طوسی

  مشترك

29 
هاي شدت اتوماسیون تهیه و تدوین دستورالعمل استخراج شاخص

هاي توزیع برق کشور و ساز و کار ارزیابی توزیع به تفکیک شرکت
  هاآن

  توزیع

30 
ها و معتبر در زمینه کنترل نیروگاههاي بررسی محصوالت شرکت

هاي فعال در زمینه بروزرسانی سیستم کنترل شناسایی شرکت
  ها (حرارتی)نیروگاه

  تولید
31 

بررسی محصوالت و شناسایی استانداردهاي مرتبط با حفاظت 
  توربین، بویلر، ژنراتور و ترانس واحدهاي نیروگاهی

32 
ا هاي گاز و بخار بتوربینیابی سنجی پایش وضعیت و عیبامکان

  استفاده از روش ترکیبی نشرآوایی، پردازش تصویر و تحلیل ارتعاشات

33 
طراحی چارچوب کلی و معماري سامانه جامع پایش سالمت و 

  هاي نیروگاهیمدیریت نگهداري در سازه
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

34 
تدوین ضوابط انتخاب و جایابی برقگیرها در خطوط انتقال و فوق 

  توزیع کشور

  دانشگاه سمنان
  مشترك

35 
هاي ضدخوردگی مورد دستیابی به دانش فنی و ساخت نانو پوشش

  هاي ارتاستفاده در میله

36 
هاي نانوساختار براي جلوگیري از سایش سنجی ساخت پوششامکان

  تولید  و خوردگی قطعات پمپ و شیرآالت

37 
ال انتقهاي استفاده از نانو فناوري در افزایش دوام فونداسیون دکل

دانشگاه شهید باهنر   برق تحت حفاظت کاتدي
  کرمان

  انتقال

38 
افزاري مبتنی بر وب تشخیص هوشمند عیوب توسعه سامانه نرم

تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع با استفاده از تصاویر گرفته شده 
  توسط پهپاد

  مشترك

39 
 هاي توزیع درآور طراحی و احداث شبکهتدوین دستورالعمل الزام

دانشگاه صنعتی   هاي کالنشهر تهران و مشهدکالنشهرها مطابق با نیازها و ویژگی
  شاهرود

  توزیع

40 
هاي نانوساختار براي جلوگیري از سنجی ساخت پوششامکان

  تولید  هاي بویلرخوردگی لوله

نوع  HVDCشناخت دانش فنی و راهکارهاي توسعه فناوري  41
VSC  

دانشگاه صنعتی 
  اصفهان

 42  انتقال
شناخت دانش فنی و راهکارهاي توسعه فناوري استفاده از خازن 

  ) در خطوط انتقالFSCسري ثبات (

43 
ر هاي کیفیت توان دهاي ناشی از پایین بودن شاخصارزیابی خسارت

  توزیع): مشترکین شبکه انتقال و فوق1شبکه انتقال (فاز 

  مشترك  عتوزیفوقهاي نوین ارتقاء کیفیت توان در شبکه انتقال و روش 44

45 
هاي بهسازي و افزایش  عمر امکانسنجی فنی و اقتصادي روش

  تولید  اجزاي کندانسورهاي نیروگاهی

46 
تدوین دانش فنی ساخت فیلترها و غشاهاي نانوساختار بر پایه 

  هاي کربنینانولوله
دانشگاه شهید 
  مشترك  مدنی آذربایجان
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

47 
 MOEMSسنج کسب دانش فنی طراحی و ساخت حسگر شتاب

  جهت استفاده در ژنراتور

دانشگاه شهید 
  بهشتی

  تولید

48 
هاي مایع سنگین در محفظه احتراق بررسی فرایند پاشش سوخت
  هاي گازي مدرنتوربین

  کنترل جریان ثانویه در توربین گاز 49

50 
(انفجار) در طراحی، ساخت و آزمایش یک مولد پالس موج تراك 

مقیاس نیمه صنعتی به منظور تمیزکاري در مدار سطوح انتقال 
  حرارت سمت آتش مولدهاي بخار نیروگاهی

51 
تهیه دستورالعمل استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم کنترل و 

  حفاظت بویلر
  تدوین مالحظات ارتباطی و امنیتی شبکه هوشمند برق کشور 52

  توزیع

53 
پلتفرم مدیریت تراکنش انرژي همتا به همتا مبتنی  مطالعه و طراحی

  بر بالك چین در شبکه هوشمند برق

54 
افزار تفکیک میزان مصرف وسایل برق سازي نرمطراحی و پیاده

ي هاي تحلیلی شناسایی الگو و یادگیرخانگی با استفاده از الگوریتم
  ماشین

55 
ري گیطراحی و اجراي پایلوت کاربست حسگرهاي مغناطیسی اندازه

  در شبکه توزیع هوشمند MEMSجریان 

56 
سازي پایلوت مطالعه و طراحی بخش انرژي دانشگاه سبز و پیاده

  نمونه کنتور هوشمند

57 
اندازي سامانه فرابر جامع مدیریت نوآوري و توسعه فناوري شبکه راه

  هوشمند برق

  روزرسانی دانشنامه مرجع شبکه هوشمند برقو به تکمیل 58

59 
روزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظات به

  هوشمندسازي شبکه

60 
سازي مصرف انرژي و ایجاد ساز و کار تنظیم مقررات جهت بهینه

  مشترك  استقرار شبکه هوشمند
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

61 
افزایش عمر اجزاي توربین سنجی فنی و اقتصادي نوسازي و امکان

  بخار
دانشگاه شهید 
  تولید  چمران اهواز

  استخراج مدل فرکانس باالي موتورهاي سنکرون رلوکتانسی 62
  تولید  دانشگاه شهید کرد

63 
رباي کسب دانش فنی طراحی موتورهاي سنکرون رلوکتانسی با آهن

  کیلووات 3کمکی و ساخت یک نمونه 

64 
 MEMSسنج کسب دانش فنی طراحی و ساخت حسگر شتاب

  جهت استفاده در توربین

دانشگاه صنعتی 
  امیرکبیر

 
 
 
 
  تولید

س هاي کالسازي فناوري توربینمدیریت و نظارت بر توسعه و بومی 65
F  

66 
طراحی و تدوین ساز و کار ایجاد ساختار تنظیم مقررات امنیتی و 

فاز اول حوزه کاري  -نظارت بر اجراي آن در صنعت برق 
  هاي کشورنیروگاه

67 
سنجی فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت امکان

  هاي گازيسیستم بازرسی قطعات مسیر داغ توربین

68 
سنجی فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت امکان

 و سیستم تعیین میزان هیدروژن در سیکل آب و بخار نیروگاه
  هاي ناشی از آن به صورت آنالینتشخیص آسیب

69 
دهی مناسب جهت استفاده در هاي پوششتعیین پوشش و روش

هاي هاي گازي کشور با انجام آزمایشقطعات مسیر داغ توربین
  سازي شدهشبیه

70 
دستیابی به دانش فنی تولید مدیاي فیلترها/ نانوفیلترهاي هواي 

  نیروگاهی

71 
هاي هاي انتقال با ظرفیت باال در اتصال نیروگاهفناوريبکارگیري 

  خورشیدي بزرگ به شبکه در ایران

72 
سازي پایلوت آزمایشگاهی ریزشبکه هوشمند مطالعه، طراحی و پیاده

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مبناي نقشه راه اجرایی شبکه 
  هوشمند برق ایران

  توزیع
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

73 
هاي نانوساختار مورد مواد و پوششدستیابی به دانش فنی و ساخت 

  مشترك  آالتاستفاده در یراق

74 
افزاري پایش و کنترل یکپارچه سازي سامانه نرمطراحی و پیاده

هاي هاي تجدیدپذیر در شبکهمولدهاي مقیاس کوچک و نیروگاه
  هوشمند

دانشگاه صنعتی 
  مشترك  امیرکبیر

75 
کیلوولت،  63جریان طراحی و ساخت محدودکننده ابررساناي القایی 

  کیلوآمپر 40

دانشگاه صنعتی 
  شریف

 
  تولید

76 
هاي آسیب پره ردیف آخر توربین طراحی مکانیکی و بررسی مکانیزم

  گازي و ارائه راهکار جهت کاهش آسیب پره نمونه

77 
شناسایی استانداردهاي مورد نیاز جهت ارتقاء سیستم کنترل و پایش 

  اسناد مناقصاتواحدهاي گازي جهت پیوست در 

78 
کنترل،  هايتهیه پیشنهاد فنی طراحی آزمایشگاه مرجع تست سیستم

  پایش و حفاظت نیروگاهی

79 
ساز بالدرنگ آزمایشگاه الکترونیک قدرت و طراحی و ساخت شبیه

فاز اول آزمایشگاه طراحی، توسعه و آزمون تجهیزات الکترونیک 
  قدرت

  توزیع

80 
هاي حرارتی میکروکانال مورد استفاده در مبدلتحقیق و توسعه روي 

  هاي تهویه مطبوعسامانه
دانشگاه صنعتی 

  مالک اشتر

  تولید

81 
با کاربري  CCHPسنجی فنی و اقتصادي تکنولوژي امکان

  توزیع  مسکونی، اداري و تجاري در کشور

82 
بتن  هايشونده پایهدستیابی به دانش فنی ساخت نانو مواد ترمیم

  انتقال  هاي صنعت برقدر سازهتخریب شده 

83 
تهیه دستورالعمل (رویه) استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم 

دانشگاه علم و   حفاظت توربین
  تولید  صنعت

84 
هاي استاندارد مهندسی سیستم و توسعه مدل و بررسی مدل

  هاي کنترل بومیاستانداردهاي مرتبط با تعویض و ارتقاء سیستم
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

85 
و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سنجی فنی امکان

هاي بویلر و گیري ضخامت رسوبات داخلی لولهسیستم اندازه
  کندانسور از بیرون لوله

86 
هاي الزم براي تعویض و یا تهیه استانداردها، ملزومات و دستورالعمل

  ارتقاء سیستم کنترل واحدهاي گازي بر اساس مدل مهندسی مناسب

87 
هاي امنیتی تهدیدات و حمالت پذیريسازي پایگاه دانش آسیبپیاده

  مشترك  هاي کنترل و اتوماسیون صنعت برقو بدافزارهاي سامانه

88 
ا هاي نانوساختار سنتز متانول بتدوین دانش فنی ساخت کاتالیست

دانشگاه علم و   هاخروجی نیروگاه CO2استفاده از گاز 
  تولید  صنعت

89 
لیت اي با قابنمونه اینورتر فتوولتاییک رشتهطراحی و ساخت یک 

  سازي توان راکتیوجبران

90 
سازي سیستم مدیریت ولتاژ و توان راکتیو طراحی و پیاده

)VVOMS) و مدیریت کیفیت توان (PQMSمبتنی بر فهام (  

دانشگاه فردوسی 
  توزیع  مشهد

91 
تکمیل و به روزرسانی سیستم مدیریت تلفات انرژي الکتریکی 

)ELMSمبتنی بر فهام (  

92 
) مبتنی بر OMSسازي سامانه مدیریت خاموشی و حوادث (پیاده

  فهام
  ) مبتنی بر فهامAMSسازي سیستم مدیریت دارایی (طراحی و پیاده 93

94 
طراحی یک ریزشبکه هوشمند براي دانشکده مهندسی دانشگاه 

  فردوسی مشهد

95 
هاي اطالعاتی بخش تدوین نقشه راه طراحی مدل جامع سیستم

جاد ها تا ایتوزیع جهت استقرار استاندارد تولید، ذخیره و تحلیل داده
  MISهرم کامل 

  توزیع  دانشگاه گیالن

96 
تحقیق و پژوهش در طراحی، ساخت و آزمون سنسور و زیرکونیم 

  مالک اشتردانشگاه   گیري گاز اکسیژناکسید به منظور اندازه
  تولید

97 
) براي پایش وضعیت DTSطراحی و ساخت سنسور توزیعی دما (

  تولید  استاتور ژنراتور
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  حوزه مرتبط  واحد  سپاري شدهقراردادهاي برون   ردیف

98 
اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت  -سنجی فنی امکان

داخل انواع پودر پوشش فلزي مورد استفاده در پوشش فلزي مورد 
  هاي گازيدهی قطعات داغ توربیناستفاده در پوشش

سازمان 
هاي علمی پژوهش

  و صنعتی ایران
  تولید

99 
ساز انرژي سازي ماژول بازتولیدگر و ذخیرهطراحی و ساخت و تجاري

  آسانسور
شرکت 

  توزیع  بخشاطمینان

100 
نترل ده هاي کبندي تعویض و بروزرسانی سیستمنیازسنجی و اولویت

  تولید  آسیاواتشرکت   عدد از واحدهاي گازي با اولویت شرکت تولید برق حرارتی

  هاي نوین بازرسی و عیب یابی اجزاي بویلرتدوین روش 101
 بنیانشرکت دانش

مهندسی و خدمات 
  ایفا صنعت تابا

  تولید
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  اقدامات مرتبط با آزمون، بازرسی و استاندارد -3-4

  حوزه مرتبط  واحد  هاي جدید احداث شدهآزمایشگاه ردیف

يو جداساز یمیالکتروش یقاتیتحق یشگاهآزما 1 یندو فرآ یمیگروه ش   مشترك 

  

 ردیف  )آزمونهاي توسعه یافته (تجهیز/هآزمایشگا واحد  حوزه مرتبط

خیابانی به تستهاي  LEDافزودن تست تایپ چراغهاي  گروه الکترونیک قدرت توزیع
  1 آزمایشگاه روشنایی

تست و تجهیز آزمایشگاه مه نمکی شامل محفظه دوم  گروه مطالعات فشار قوي انتقال
  2  تست ترکینگ پلیمرها

هاي طرح توسعه آزمایشگاه انتقال
 مرجع حوزه انتقال نیرو

و  CMC 850آزمایشگاه رله و حفاظت ( تجهیز تست 
Votano 100 (3 و اسیلوسکوپ دیجیتال  

   4  آزمایشگاه فشار قوي ( تجهیز دوربین کرونا)
 

  

  واحد  هاآزمایشگاههاي همکار افزوده شده به شبکه آزمایشگاه  ردیف

  )یشگاهآزما 12(  یروپژوهشگاه ن یشگاههايآزما   1
ریزي و مدیریت برنامه

تایید صالحیت 
 هاآزمایشگاه

  )یلاپ یشگاه(آزما یمه نمک یشگاهآزما   2
  )یشگاهآزما 1( یروگاهین یراتشرکت تعم يفشار قو یشگاهآزما   3
  )یشگاهآزما 1( یرانمخابرات صاا یعشرکت صنا يهایشگاهآزما   4
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  هاي تدوین شدهنامه و دستورالعملنظامنامه، آیین  واحد  حوزه مرتبط
 ردیف  (آزمون/بازرسی)

گروه الکترونیک و   	تولید
  ابزاردقیق

ها و معیارهاي ارزیابی فنی تهیه دستورالعمل الزامات فنی، آزمون
 1  به سفارش توانیر -(کنتورهاي دیجیتالی)

گروه تجهیزات خط و   توزیع
  پست

تدوین دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و 
هاي آشکارساز خطاي شبکه فشار متوسط هاي دستگاهآزمون

  هوایی با قابلیت نصب روي فاز و بدون قابلیت ارتباط از راه دور
2 

آزمون شناسایی حالل چسب ام دي اف: آزمایشگاه الکتروشیمی و   گروه شیمی و فرآیند  مشترك
 3  جداسازي

دار بهاي لعاهاي کورتن و ورقدستورالعمل بازرسی و آزمون ورق  گروه متالورژي  	مشترك
 4  هاي هواکنگرممورد استفاده در پیش

 5  دستورالعمل استفاده از مقره بتن پلیمري در صنعت برق  گروه مواد غیرفلزي  	انتقال

  توزیع
سند توسعه فناوري 

شبکه هوشمند صنعت 
 انرژيبرق و 

طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاري در "آئین نامه 
ر کننده پاسخگویی بار مبتنی بمدیریت بار توسط نهادهاي تجمیع

با تأیید اولیه معاونت برق و انرژي  "ارتباطات دوسویه دیجیتال
 وزارت نیرو نیز اخذ شده است و اجرا در دو شرکت توزیع 

6 

  	تولید

استاندارد طرح ارتقا و 
هاي سازي سیستم

پایش، حفاظت و 
 هاکنترل نیروگاه

هاي مورد نیاز جهت ارتقاء سیستم کنترل و پایش دستورالعمل
 7 واحدهاي گازي جهت پیوست در اسناد مناقصات

  	تولید
طرح استفاده از 

فناوري نانو در مواد و 
 هاتجهیزات نیروگاه

نانوسیاالت خنک کننده تدوین دستورالعمل براي استفاده از 
 8 نیروگاهی

	تولید  

طرح به کارگیري 
رویکرد مدیریت 

هاي فیزیکی دارایی
در بخش تولید صنعت 

 برق

هاي فیزیکی در بخش تولید صنعت برقنامه مدیریت دارایینظام  9 
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  هاي تدوین شدهنامه و دستورالعملنظامنامه، آیین  واحد  حوزه مرتبط
 ردیف  (آزمون/بازرسی)

	تولید  

طرح تسلط بر 
فناوریهاي مخرب، 

غیرمخرب و 
محاسباتی به همراه 

هاي نوین روش
ارزیابی بازرسی جهت 

عمر باقیمانده قطعات 
 داغ نیروگاهی

تعیین ارتباط کمی بین تغییرات خواص مکانیکی و عمر باقیمانده 
هاي متحرك توربین گازيپره  10 

	توزیع  
طرح توسعه کاربست 

ي نوین در هافناوري
ي هابرق رسانی چاه
 کشاورزي

هاي آب کشاورزي و تدوین دستورالعمل براي برقی کردن چاه
وشمند مصرف انرژي با بکارگیري درایو سرعت متغیرکنترل ه  11 

مرکز آزمون، بازرسی  مشترك
 و استاندارد نیرو

نامه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برقنظام  12 

 13 دستورالعمل معیارهاي ارزیابی بازرس

	توزیع -تهیه و تدوین مشخصات فنی و اجرایی طراحی، نصب و بهره مرکز خودروبرقی 
هاي عمومی شارژ خودروبرقیایستگاه برداري از  14 

	انتقال  مرکز نانو 

هاي نوین با تاکید بر فناوري نانو براي مقابلهاستفاده از فناوري با  
سطوح عایقی و ایزوالسیون  مسائل ناشی از آلودگی ریزگردها بر

هاپست خطوط   
15 

 16 دستورالعمل استفاده از مقره بتن پلیمري در صنعت برق و انرژي
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  واحد  هاي بازنگري شدهاستاندارد   ردیف

1 Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic 
Materials 

 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) 2  گروه متالورژي
Coatings on Iron and Steel 

3 Compression and mechanical connectors for power cables 

4 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus 

5 ISO 9096- 2017- گروه محیط زیست  برداري ذرات نمونه  
  
  

ها یا مراکز پژوهشی هاي منعقده با دانشگاهنامهتفاهم   ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  براي انجام خدمات آزمایشگاهی پژوهشی

 شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان 1
طرح توسعه 

هاي حوزه آزمایشگاه
 تولید نیرو

 تولید

2 
نامه همکاري بین پژوهشگاه نیرو و شرکت مدیریت پسماند توافق

  توسعه انرژي نوآریا
طرح توسعه فناوري
 هاي هضم بیهوازي

انرژي و 
  محیط زیست

  مشترك گروه شیمی و فرآیند  آزمایشگاه الکتروشیمی: شرکت توسعه منابع انرژي توان 3

گروه فناوري   نامه با مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیکتفاهم 4
 اطالعات و ارتباطات

  مشترك
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 مدیریت دانش -3-5

  واحد  هاي برگزار شدههمایش ردیف

  هاي تجدیدپذیرگروه انرژي  کارگاه آموزشی فناوري, توسعه و اقتصاد هیدروژنی   1

بهینه سازي شده براي پخش بار همایش مدل و تحلیل ریاضی محدب   2
  احتماالتی چند هدفه

ریزي و گروه برنامه
هاي برداري در سیستمبهره

 اي آنهمایش بررسی نحوه مدیریت مصرف برق در شرایط قیمت یارانه   3 قدرت

  هاي حرارتیمدیریت کربن در صنعت برق با تاکید بر نیروگاه   4
  گروه محیط زیست

5   
ید انرژي کشور با تاکاي در سیستم شناسایی هزینه کاهش گازهاي گلخانه

  بر بخش برق

6   
طرح ریزگردها انجام شده توسط گروه و واحد مجري   RIPجلسات 

  گروه مطالعات فشار قوي  پژوهشکده انتقال

7   
افزار بازار برق برگزار شده در  روزه در رابطه با نرماولین همایش یک

 شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 پژوهشکده تولید نیرو
8   

افزار بازار برق برگزار شده در  روزه در رابطه با نرمدومین همایش یک
  شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی 

افزار بازار برق برگزار شده در  روزه در رابطه با نرمسومین همایش یک   9
  شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی

10  
افزار بازار برق برگزار شده در  نرمروزه در رابطه با چهارمین همایش یک

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی

  هاي قدرت آیندهکیفیت توان در شبکه   11
  با همکاري کارگروه سیگره) PSC(کنفرانس 

سند توسعه فناوري تجهیزات 
الکترونیک قدرت در شبکه 

 برق

12  
ت نشس هاي کنترل خوردگی در صنعت برق درهمایش طرح توسعه فناوري

  هاي توسعه فناورياندیشی طرحهم

13  
هاي بازرسی فنی و پایش خوردگی در صنعت همایش طرح توسعه فناوري

  هاي توسعه فناورياندیشی طرحبرق در نشست هم
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  واحد  هاي برگزار شدههمایش ردیف

14  
برگزاري گردهمایی تخصصی شوراي راهبري ابزار دقیق و کنترل نیروگاه

  هاي  سراسر کشور
سازي طرح ارتقا و استاندارد

هاي پایش، حفاظت و سیستم
  15  هاکنترل نیروگاه

ها و ارائه طرح ارتقاء و اندیشی نشست طرحبرگزاري جلسه هم
  هاي کنترل پایش و حفاظت نیروگاهی استانداردسازي سیستم

  هاي پایش سوخت و دود و احتراق نیروگاهیبرگزاري سمینار سیستم  16

طرح توسعه ابزار دقیق 
 سوختپارامترهاي شیمیایی، 

دود، احتراق و حفاظت و 
 نشتی گاز

17  
هاي کنترل خوردگی در صنعت برق در نشست ارائه طرح توسعه فناوري

  هاي توسعه فناورياندیشی طرحهم

هاي طرح توسعه فناوري
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق

18   
هاي استاندارد و هاي آزموناندیشی تدوین دستورالعملبرگزاري هم

 آزمایشگاه موتورهاي گازسوز با کاربرد تولید پراکندهاندازي راه
ریزي و تایید مدیریت برنامه

 هاصالحیت آزمایشگاه

  مجمع اقتصاد نانو   19
مرکز توسعه فناوري نانو در 

   20  صنعت برق
نشست تخصصی اهمیت استانداردسازي در حوزه فناوري نانو، هفتمین 

 کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق

  هاي فیزیکیالمللی مدیریت داراییبین همایش   21
طرح به کارگیري رویکرد 

هاي فیزیکی مدیریت دارایی
  در بخش تولید صنعت برق

22   
هاي پاسخگویی بار با حضور تمام همایش معرفی طرح تجمیع کننده

  هاي توزیع در حاشیه کنفرانس برقشرکت
سند توسعه فناوري شبکه 

 هوشمند صنعت برق و انرژي

هاي استاندارد و هاي آزموناندیشی تدوین دستورالعملبرگزاري هم   23
  اندازي آزمایشگاه موتورهاي گازسوز با کاربرد تولید پراکندهراه

مرکز آزمون، بازرسی و 
 استاندارد نیرو

  نامه بازرسی صنعت برق و انرژياندیشی تدوین نظامبرگزاري هم   24
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  واحد  سمینارهاي برگزار شده ردیف

1 
بر  هاي مبتنیگیري تحت عدم قطعیت، تئوري فازي در سیستمتصمیم

 گروه اقتصاد برق و انرژي  دانش

2 
تهیه و تدوین راهنماي جامع کاربرد فناوري ترانسفورماتورهاي الکترونیک 

 گروه الکترونیک قدرت  قدرت در شبکه قدرت

 برداريبهرهریزي و گروه برنامه  هاي قدرت آیندهکیفیت توان در شبکه 3
 4  هاي قدرتدر سیستم

خگویی هاي پاسسازي برنامههاي استارتاپی براي پیادهبه کارگیري ظرفیت
  بار

5 
سمینار پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري مربوط به 

  گروه تجهیزات خط و پست  محدودساز جریان خطا

  سمینار تخصصی کراس آرم کامپوزیت 6
  سمینار تجربه حریق ساختمان پالسکو 7 هاي صنعت برقسازهگروه 

  گرکانی اکبري انرژي، يهاشمع آزمون و اجرا طراحی،  تخصصی ر سمینا 8

9 
ها و استفاده آن نیروگاه CO2انداز بازیافت گاز سمینار پایانی پروژه :چشم

  یگرکانمدیر پروژه : امیرحسین خلیلی  -در محصوالت داراي ارزش افزوده

 گروه شیمی و فرآیند

10 
سمینار پایانی پروژه : بررسی فرآیندهاي بازیافت گاز همراه میادین نفت و 

  مدیر پروژه : امیر حسین خلیلی گرکانی -فلر به منظور تولید برق در ایران

11 
به سوخت (گازسنتز)  CO2طرح آزمایشگاهی تبدیل "سمینار پایانی پروژه :

  مدیر پروژه : الریمی -"در یک رآکتور فوتوکاتالیستی

12 
سازي و سمینار پایانی پروژه: تدوین سند و نقشه راه تولید، خالص

  مدیر پروژه : الریمی -کاربردهاي هیدروژن 

13 
 کننده انرژي حرارتی و کاربردپژوهی مواد ذخیرهسمینار پایانی پروژه : آینده

  هدي مولوي -صنعت برق و انرژي آنها در 

14 
ی برق: بررسی فرآیندهاي المللبینامین کنفرانس 34سمینار تخصصی در 

بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق در ایران: امیر 
  حسین خلیلی گرکانی

15 
جداسازي و بازیافت فلزات سنگین از پساب نیروگاهها با استفاده از نانو 

 گروه محیط زیست  کامپوزیتها
  هاي ایراندر نیروگاه NOXنگاري حذف آینده 16
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  واحد  سمینارهاي برگزار شده ردیف

17 
تدوین سند راهبردي و نقشه راه فرسودگی مواد غیرفلزي در صنعت برق و 

 گروه مواد غیرفلزي  انرژي
  تصفیه فاضالب به کمک پیل سوختی میکروبی و ارتقا دانسیته توان 18

افزارهاي کاربردي و توسعه نرم  کارشناسان توزیع تهران بزرگبراي مدیران و  IEC 61850سمینار  19
 سازهاي شبکه توزیع برقشبیه

20 
یشی بررسی دالیل توجیهی تکمیل نقشه منابع انرژي زمین گرمایی اندهم

  ایران

سند توسعه فناوري انرژي 
 زمین گرمایی

  )1تهیه اطلس انرژي زمین گرمایی ایران ( 21
  )2گرمایی ایران (تهیه اطلس انرژي زمین  22
  )3تهیه اطلس انرژي زمین گرمایی ایران ( 23

24 
شناسی پروژه نصب سیستم پمپ حرارتی زمین اندیشی آسیبجلسه هم

  گرمایی در ساختمان اداري پست برق ورداورد
  »هاي قدرت آیندهکیفیت توان در شبکه«المللی برق کنفرانس بین 25

سند توسعه فناوري 
توان با هاي انتقال سیستم

 ظرفیت باال

26 
ال ریزي و توسعه شبکه انتقسند مادر برنامه«المللی برق کنفرانس بین

  »کشور

27 
بررسی نحوه مدیریت مصرف برق در شرایط «	المللی برق کنفرانس بین

  »آناي قیمت یارانه

28 
نقش تولید پراکنده و همزمان برق و حرارت در 	«ی برق المللبینکنفرانس 

  »آینده برقسبد تولید 

29 
ه با هاي توزیع در رابطاندیشی با انجمن صنفی کارفرمایی شرکتجلسه هم

  طرح مدیریت بار
سند توسعه فناوري شبکه 

 هوشمند صنعت برق و انرژي

طرح به کارگیري رویکرد   هاي فیزیکیالمللی مدیریت داراییپنل صنعت برق در همایش بین 30
هاي فیزیکی در مدیریت دارایی

  اندیشی تعالی نگهداري و تعمیراتسمینار هم 31 تولید صنعت برقبخش 

  هاي پایش سوخت و دود و احتراق نیروگاهی، تیر ماهسمینار سیستم 32

طرح توسعه ابزار دقیق 
پارامترهاي شیمیایی، سوخت 

دود، احتراق و حفاظت و نشتی 
  گاز
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  واحد  سمینارهاي برگزار شده ردیف

  سمینار مدیرین کربن نیروگاهی 33

هاي طرح توسعه فناوري
 هاي هواانتشار آالیندهکنترل 

اي از و گازهاي گلخانه
 هاي حرارتی کشورنیروگاه

34 
ز در هاي تولید بیوگاسمینار آموزشی آشنایی با مبانی فرایندها و فناوري

  دانشگاه امیرکبیر
هاي هضم طرح توسعه فناوري
 بیهوازي

35 
اي هها و ارائه طرح طراحی سیستماندیشی نشست طرحبرگزاري جلسه هم

هاي طرح طراحی سیستم  کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی 
 36  کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی

اندیشی پیرامون بررسی سیموالتورهاي نیروگاهی و بازدید از جلسه هم
  سیموالتورتوسعه داده شده در مجموعه مکو 

37 
شناسایی میزان تقاضاي انرژي گرمایشی (حوزه ساختمان به منظور تدوین 

  گرمایش)اطلس 
هاي پر بازده طرح فناوري

  تجهیزات گرمایشی ساختمان

38 
تهیه و تدوین راهنماي جامع کاربرد فناوري ترانسفورماتورهاي ارائه سمینار 

  مگا واتی 2هاي توربین بادي و طرح توربین بادي ملی بررسی تکنولوژي«
مرکز توسعه فناوري 

 هاي باديتوربین

  )1طرح فهام ( ictکارگروه تخصصی  39
مرکز توسعه فناوري شبکه 

 هوشمند برق و انرژي

  )2طرح فهام ( ictکارگروه تخصصی  40
  )3طرح فهام ( ictکارگروه تخصصی  41
  )4طرح فهام ( ictکارگروه تخصصی  42
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 ردیف
  هاي داخلیمقاالت منتشر شده در کنفرانس

  واحد  اي)(ملی، منطقه 

»کیلو ولت 50روش کنترلی جدید براي منبع تغذیه رزونانسی ارائه یک «بنفشه همدانی،    1  

گروه 
الکترونیک 

 قدرت

2   
سازي صنعتی سیستم کنترل تحریک استاتیک یک نیروگاه میبو«شم زاده،هااحسان

»برق  

3   
هاي خورشیدي بر مبناي مبدل ساز آرایهطراحی و ساخت دستگاه شبیه«حاتمی،همدانی،

  »باك

4   
 "نامتعادل-ساق براي تغذیه بارهاي تکفاز  4اینورتر سه فاز طراحی و ساخت "مقاله

  "بابایی،مرامی

5   
Hamedani،Hatami,”An Accurate and Fast Piece-wise Linear 

Approach for Real-Time Simulation of PV Arrays Under Non-
Uniform Condition” 

6   "Sliding Mode Control with a PID Sliding Surface for a D-
STATCOM under Filter Uncertainties  

ده کیلو واري  D-STATCOMطراحی و ساخت یک نمونه ي « ، ضیاتبري، عارضی   7
  »PLCآبی بر پایۀ 

  »نیمه صنعتی جهت جبرانسازي توان راکتیو« ، هاشم زاده،حاتمی   8

9   
بررسی تاثیر « ، امید شریفی، حامد محبی، محمد گل محمد، ابوالفضل مال احمد

پارامترهاي فرآیند بر عیوب ظاهري نیم پیل سوختی اکسید جامد ساخته شده به روش 
  »ریخته گري / دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

گروه 
هاي انرژي

 تجدیدپذیر

10   
 Li2La3Zr22O12سنتز «، مهناز آشوري، محمدعلی فقیهی ثانی، محمد گل محمد

 »ژل و بررسی رفتار زینتر آن با اپتیکال دیالتومتري-دوپ شده با آلومینیوم به روش سل
  دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

بررسی شرایط فرآیندي «سیاوش محمدعلی زاده / سید محمد میرکاظمی / حامد محبی،    11
  یران ، دوازدهمین کنگره سرامیک ا»سازيمناسب و بهینه براي فلش سینتر با روش شبیه

12   
اثر دانسیته جریان الکتریکی، دما و خمیر اتصال بر «حامد محبی، سید محمد میرکاظمی، 

،دوازدهمین کنگره »تهیه شده به روش فالش سینترینگ SYSZي هاخواص بدنه
  سرامیک ایران 

  Bonding of Sealant/interconnet joints دکتر عبدلی -کنفرانس برق   13
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 ردیف
  هاي داخلیمقاالت منتشر شده در کنفرانس

  واحد  اي)(ملی، منطقه 

   "حمل و نقل هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء"مقاله    14

گروه 
ریزي و برنامه

برداري در بهره
هاي سیستم

  قدرت

  تغییرات در شکل منحنی تداوم بار کشور در آینده   15
  تعیین نواحی کنترلی شبکه برق کشور   16
  ریزي توسعه شبکه برق کشور بر اساس نواحی کنترلیبرنامه   17

18   
رویکردهاي ارزیابی «جواد نظافت، عباس شهبازیان، رضا عمرانی، نیکی مسلمی. 

،سی و چهارمین »هاي انتقال و فوق توزیع در مواجهه با زمین لرزهآوري شبکهتاب
   1398ی برق،المللبینکنفرانس 

19   
 بندي الگوهاي بار در شبکه توزیعدسته«زاده، همایون برهمندپور،اصغراکبري، علی آرانی

با دیدگاه رابطه ضریب بار و تلفات و تخصیص منحنی بار جدید به الگوهاي موجود با 
  »استفاده از روش نقاط پراکنده

ایی راه اجرمتودولوژي نقشه«اصغراکبري، علی شفیعی سروستانی، علیرضا شیخی.   20
  »هاي توزیع نیروي برقهوشمندسازي شبکه

  با رویکرد الگوریتم جستجوي کالن ریزي بهینه بلندمدت توسعه تولیدبرنامه   21
  ب انرژي خانگی برمبناي انرژي تجدیدپذیرها یک طرح مدیریت انرژي احتمالی براي   22

گروه پایش و   PLCسازي صنعتی سیستم کنترل تحریک ژنراتور یک نیروگاه برق آبی بر پایه بومی   23
 کنترل نیروگاه

24   
"A Novel Algorithm for Improving the Overcurrent Relay 

Coordination with the consideration of EV Charging Station" ,
34th Power System Conference  

گروه تجهیزات 
 خط و پست

25   Electromagnetic Actuators for Ultra-fast Air Switches to 
Increase Arc Voltage by Increasing Contact Speed, PSC 34  

زدایی و تغییر سطوح ولتاژي شبکه فشار متوسط شهر اهواز با هاي تنوعچالشبررسی    26
  المللی برقسی و چهارمین کنفرانس بین -هدف مقابله با ریزگردها

  PSC 34روشی نوین براي تعیین حداکثر نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع،     27

هاي تشخیص ناپایداري ولتاژ در حوادث هایی براي بهبود عملکرد اندیسپیشنهاد روش    28
  PSC 34اغتشاش کوچک و اغتشاش بزرگ، 
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 ردیف
  هاي داخلیمقاالت منتشر شده در کنفرانس

  واحد  اي)(ملی، منطقه 

29   

امطالعه آزمایشگاهی و  "ذکاوتی، علی اصغر.، جعفري، محمد علی.، سعیدي، علی.، 
اي شکل کامپوزیتی تحت بارگذاري محوري فشاري با لحاظ عددي رفتار ستون لوله

یت ی سازه و مدیرالمللبین، سومین کنفرانس "تأثیر مودهاي خرابی اتصاالت پیچی
  1398ساخت، تیر 

هاي گروه سازه
  صنعت برق

30   
ارزیابی شرایط بتن و عملکرد  "آزاده گودرزي، ایمان امین دهقان، آرش یگانه فالح  

نعت هاي صگیري از نانوتکنولوژي به منظور بکارگیري در سازههاي بتنی با بهرهسازه
  1398ی مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تیر المللبین، سومین کنفرانس "برق

31   
هاتفی, محسن؛ عسکر جانعلی زاده چوب بستی؛ عیسی شوش پاشا و امیر اکبري 

ی المللبینمکانیکی شمع انرژي، دومین کنفرانس  -، رفتار حرارتی1398گرکانی، 
سازه و زلزله، تهران،، مهندسی عمران  

32   
تفی, محسن؛ عسکر جانعلی زاده چوب بستی؛ عیسی شوش پاشا و امیر اکبري ها

، بررسی ظرفیت باربري شمع انرژي در خاك غیراشباع، دومین کنفرانس 1398گرکانی، 
  سازه و زلزله، تهران، ی مهندسی عمرانالمللبین

33   

، مروري 1398علیزاده, عماد؛ مصطفی زمانیان؛ امیر اکبري گرکانی و حسن یزدي اصل، 
اشباع، بر آزمایشات تراکم پذیري و مقاومتی مخلوط ماسه و رس در شرایط غیر 

 -چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران 
 دانشگاه شهید بهشتی

34   
تعیین ضریب کاهش سرعت باد  " ، )1398جعفري، محمدعلی و رضازاده، سلمان، (

، سی و چهارمین "همزمان با یخ حدي در کشور جهت بارگذاري خطوط انتقال نیرو 
  F-19-PTL-1794کنفرانس بین المللی برق، تهران، پژوهشگاه نیرو، مقاله 

پیشنهاد یک سیستم مدیریت انرژي ماژوالر و معماري کنترلی مناسب براي    35
  EMSافزارهاي ي ایران به همراه مروري بر نرمهاریزشبکه

گروه 
هاي سامانه

 کنترل هوشمند

36   
H. AziziMoghadam, M. Saeidi, O. Rezaei, Sh. Salehirad,” 

ModelPredictiveControlofPMA-SynRMotorConsideringCore-
SaturationEffects” Icemg 2020  

ماشینهاي  گروه
  الکتریکی

37   

H. Azizi-Moghaddam, S. Mohamadian and R. Nasiri-
Zarandi"Adaptive Vector Control of Induction Motor Based Inverse 

Dynamic Dynamometer," 2020 11th Power Electronics, Drive 
Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), Tehran, Iran, 2020, 

pp. 1-6.  
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 ردیف
  هاي داخلیمقاالت منتشر شده در کنفرانس

  واحد  اي)(ملی، منطقه 

38   
ارزیابی عملکرد نانو ذرات مغناطیسی منگنز فریت سیلیکادار شده اصالح "زینب، نوروزي 

، دومین کنگره ساالنه شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا توسعه ملی، "سطحی شده....
1398  

گروه شیمی و 
 فرآیند

39   
سنتز، شناسایی و کاربرد نانوفیبرهاي الکتروریسی شده با پلی متیلن دي "اصغري نزاد،

، کنفرانس "نانو لوله کربنی جهت تعیین مقادیر ناچیز مس در چرخه آب نیروگاهی -آمین
1398ملی فناوري نانو در صنعت برق،  

تعیین مقادیر ناچیز جیوه در آب به روش رنگ سنجی بر اساس تغییرات  	"اصغري نژاد،   40
  1398، کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق،"پیک پالسمون سطحی نانوذرات طال

 "ي نانوکامپوزیتی خودترمیم شونده: مفاهیم و عملکردهاپوشش"مرتضی فقیهی،    41
  98هفتمین کنفرانس فناوري نانو در صنعت برق، آبان 

42   
الریمی، احیاي فوتوکاتالیستی دي اکسید کربن جهت تولید متان با استفاده از نانو 

یمی و دومین کنگره ملّی شي دي اکسید تیتانیوم دوپ شده با نیکل، هافوتوکاتالیست
  نانوشیمی از پژوهش تا فناوري

43   
با استفاده از نانو  81الریمی، تخریب فوتوکاتالیستی رنگ دایرکت قرمز 

ي دي اکسید تیتانیوم دوپ شده با بیسموت، دومین کنگره ملّی شیمی و هافوتوکاتالیست
  نانوشیمی از پژوهش تا فناوري

44   
اربرد زئولیت عامل دار شده با زیرکونیوم و ک-نانوکامپوزیتهاي کیتوسانسنتز و شناسایی 

آن به عنوان یک جاذب براي جذب یون وانادیوم، سمیرا صالحی، سمیه علیجانی، منصور 
گروه محیط   98انبیا، هفتمین کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق، آبان 

  زیست
بخار ایران، سمانه کمیلی، عبداله مصطفایی، انتشار اکسیدهاي نیتروژن در نیروگاههاي    45

1398مرتضی جاللی، کنفرانس برق،   

بررسی خواص آنتی باکتریال نانوذرات جهت پیشگیري از خوردگی و آلودگی تجهیزات    46
محسنی-کاربردي در صنعت برق  

گروه مواد 
 غیرفلزي

-پست انتقال برقهاي ترمیمی در هاي محافظ بتن و نانومالتاجراي پایلوت نانوپوشش   47
 محسنی

48   
-فاطمه دبیر، ایجاد پوشش نانو کامپوزیتی روي -میالد رضائی  -میر مهدي کریمی آذر 

هاي فوالدي و بررسی رفتار خوردگی آن، شتمین کنفرانس و گرافن اکسید بر ورق
المللی مهندسی مواد و متالورژي و سیزدهمین همایش ملی مشترك نمایشگاه بین

  گري ایرانمتالورژي و مواد ایران و انجمن ریختهانجمن مهندسی 
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 ردیف
  هاي داخلیمقاالت منتشر شده در کنفرانس

  واحد  اي)(ملی، منطقه 

49   

روزبه سیاوش موخر،  ساخت  -فاطمه دبیر  -حمید اصفهانی  -فاطمه بختیارگنبدي 
ZnOالیه نازك  به روش الکتروریسی و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی آن، هشتمین  

سیزدهمین همایش ملی المللی مهندسی مواد و متالورژي و کنفرانس و نمایشگاه بین
گري ایرانمشترك انجمن مهندسی متالورژي و مواد ایران و انجمن ریخته  

گروه مواد 
 غیرفلزي

50   
فاطمه دبیر، بررسی اثر دانه گذاري به روش  -حمید اصفهانی  -افشین سلطان مرادي  

ي هاالکتروریسی بر سینتیک رشد و رفتار نوري نانو میله ZnO روي شیشه   FTO ،
المللی مهندسی مواد و متالورژي و سیزدهمین کنفرانس و نمایشگاه بین هشتمین

گري ایرانهمایش ملی مشترك انجمن مهندسی متالورژي و مواد ایران و انجمن ریخته  

51   
روزبه سیاوش موخر، مطالعه  -فاطمه دبیر  -حمید اصفهانی  -فاطمه بختیار گنبدي 

ه اکسید روي آالییده به الومینیوم ساخته شده برفتار نوري و الکتروشیمیایی الیه نازك 
  روش الکتروریسی، سومین همایش ملی مهندسی مواد

کیلو نیوتون با مواد سیلیکونی حاوي نانو  70هاي سرامیکی ی و آزمون مقرهدهپوشش   52
  ذرات سیلیکا

هران و هاي منتخب تاجراي پایلوت نانوپوشش سیلیکونی بر روي تجهیزات عایقی پست   53
  مشهد و بررسی نتایج عملکرد میدانی

  تدوین دستورالعمل براي استفاده از نانوسیاالت خنک کننده نیروگاهی   54

بررسی خواص آنتی باکتریال نانوذرات جهت پیشگیري از خوردگی و آلودگی تجهیزات    55
  کاربردي در صنعت برق

  پایداريکننده و بررسی پارامترهاي موثر بر خواص و نانوسیاالت خنک   56

57   
لري، اکبر فالح شیخهاي توربین یک واحد گازي (علیدیدگی پرهتجزیه و تحلیل آسیب

ی و س -اکبر ژام و سید محمد مهدي موسوي مستانه معطري، سعید خانی مقانکی، علی
  تهران) - 98آذر  -المللی برق چهارمین کنفرانس بین

پژوهشکده 
 تولید نیرو

اي به ناحیهسنجی گذر از معماري تکامکان" –زاده، همایون برهمندپور علی آرانی   58
  رق المللی بسی و چهارمین کنفرانس بین - "اي در شبکه انتقال آینده ایرانچندناحیه

سند توسعه 
فناوري 

ي هاسیستم
انتقال توان با 

 ظرفیت باال
59   

علی آرانی سازي ورود و توسعه دو تصمیم« –زاده، مهرزاد کاظمی، همایون برهمندپور 
HVDCنوع فناوري  و   EHVAC سازي براي ایران با استفاده از الگوریتم تصمیم 

MULTIMOORA المللی برق سی و چهارمین کنفرانس بین -»   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
229 

 

 

 ردیف
  هاي داخلیمقاالت منتشر شده در کنفرانس

  واحد  اي)(ملی، منطقه 

  قالمللی برکنفرانس بین-ي کشورهابررسی وضعیت خوردگی اتمسفري نیروگاه   60

سند توسعه 
فناوري کنترل 

و پایش 
در خوردگی 

  صنعت برق

امین کنفرانس  34 -کاربردهاي نوین فناوري موتورهاي سنکرون مغناطیس دائم   61
  تهران -ی برقالمللبین

طرح انتقال و 
توسعه دانش و 

فناوري 
الکتروموتورهاي 
مغناطیس دائم 

 BLDCو 

کیلو نیوتون با مواد سیلیکونی حاوي نانو  70هاي سرامیکی دهی و آزمون مقرهپوشش   62
سیلیکاذرات   

مرکز توسعه 
فناوري نانو در 

 صنعت برق

هران و هاي منتخب تاجراي پایلوت نانوپوشش سیلیکونی بر روي تجهیزات عایقی پست   63
  مشهد و بررسی نتایج عملکرد میدانی

  تدوین دستورالعمل براي استفاده از نانوسیاالت خنک کننده نیروگاهی   64

جهت پیشگیري از خوردگی و آلودگی تجهیزات بررسی خواص آنتی باکتریال نانوذرات    65
  کاربردي در صنعت برق

به روش الکتروریسی، هفتمین کنفرانس  NiMoO4تولید نانوالیاف کامپوزیتی کربن/   66
  ملی فناوري نانو در صنعت برق

  کننده و بررسی پارامترهاي موثر بر خواص و پایدارينانوسیاالت خنک  67
  

   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
230 

 

 

  واحد  المللیهاي خارجی و بیندر کنفرانسمقاالت منتشر شده  ردیف

1 Vibration Analysis of A Wind Turbine Blade 
Integrated by A Piezoelectric layer  گروه الکترونیک و ابزاردقیق 

2 
inspecting the Mahallat geothermal field trough 

geological and geochemical analysis/ World 
geothermal congress/D. Ebrahimi, J. Nouralie  هاي تجدیدپذیرگروه انرژي 

3 Study on Role of Shemshak 
formation.../J.Nouralie/Geothermal Congress/Island  

4 
Integrated Generation,Transmission and Energy 
Efficiency Planning -  Hamidreza Arasteh,Vahid 

Vahidinasab,Mohammad Sadegh Sepasian,Ahmad 
Ghaderi 

ریزي و گروه برنامه
هاي برداري در سیستمبهره

 قدرت

5 
Amir Akbari Garakani, Jafar Maleki, "Load capacity 
of helical piles with different geometrical aspects in 

sandy and clayey soils: A numerical study", 
GEOMEAST 2019 

 هاي صنعت برقسازهگروه 

6 

A. A. Garakani, Heidari, B., and S. M., Jozani (2020, 
Feb). "Analytical and Numerical Study on the 

Ultimate Bearing Capacity of Energy Piles in Sandy 
Soils." Accepted for oral presentation In 

GeoCongress2020, USA, Minneapolis 

7 

F. Jafarzadeh, A. A. Garakani, and M. M. Shahrabi, 
(2019, October) "Assessing the functionality of 

different constitutive models in predicting the behavior 
of deep stabilized excavations", Presented In: 16th 
Asian Regional Conference on Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (16ARC), Taipei, Taiwan 

8 

F. Jafarzadeh, A. A. Garakani, J. Maleki, and M. 
Banikheir, (2019, August) "Safety measures for earth 

dams on basis of instrumentation data, dam site 
location and reservoir volume", Presented In: ICOLD 
2019, Annual meeting/Symposium, Ottawa, Canada. 

9 
 Buildings with Dual Lateral Load Resisting System”, 

oral presentation at 8th International Conference on 
Seismology and Earthquake Engineering. 
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  واحد  المللیهاي خارجی و بیندر کنفرانسمقاالت منتشر شده  ردیف

10 
گیري نشانگر نوین اندازه"هدي مولوي، عباس یوسف پور، علی سبزي،:

متانول به منظور ارزیابی وضعیت کاغذ عایقی با استفاده از کروماتوگرافی 
المللی برقدر سی و چهارمین کنفرانس بین "گازي هداسپیس دینامیک  

 11 گروه شیمی و فرآیند
بررسی تکرارپذیري روش نوین ارزیابی "عباس یوسف پور،هدي مولوي،"

 المللیچهارمین کنفرانس بیندر سی و  "وضعیت کاغذ عایقی ترانسفورماتور
 برق

12 
زینب نوروزي تیسه، ارزیابی عملکرد نانو ذرات مغناطیسی منگنز فریت 

،سی و "اصالح شده سطحی به منظور حذف فلزات سنگین از پساب نیروگاه
1398ی برق، المللبینچهارمین کنفرانس   

13 
Response of CPW Transmission Line to the Nearfield 

Waves of a Magnetic Dipole کنفرانس هفتمین و بیست 
  98/02 - ایران برق مهندسی

گروه فناوري اطالعات و 
  ارتباطات

14 
Radar Cross Section Reduction of Conformal Patch 

Antenna Using Mantle Cloak -  بیست و هفتمین کنفرانس
  98/02 -مهندسی برق ایران 

15 
نامه سطح خدمات از اپراتورهاي مخابراتی بررسی چگونگی تنظیم توافق 

ی برق مللالبینسی و چهارمین کنفرانس  -ي شبکه هاموبایل در زیرسیستم
98 - 98/09  

16 
ارائه یک روش جدید در کنترل پیش بین مبتی بر داده به منظور کنترل 

ی المللبینسی و چهارمین کنفرانس  -فرکانس باز در یک ریز شبکه نمونه
  98/09 - 98برق 

17 
سی و  -افزارهاي حوزه توزیع صنعت برقسپاري نرممتدولوژي برون

  98/09 - 98ی برق المللبینچهارمین کنفرانس 

18 
سی و چهارمین  -طراحی و ساخت ماژول استحصال انرژي از امواج رادیویی

  98/09 - 98ی برق المللبینکنفرانس 
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  واحد  المللیهاي خارجی و بیندر کنفرانسمقاالت منتشر شده  ردیف

19 
هاي شارژ هاي ایستگاهاستانداردهاي ارتباطی مورد استفاده در شبکه

  SGC) - 98/09هاي هوشمند انرژي (کنفرانس شبکه -خودروي برقی 

گروه فناوري اطالعات و 
  ارتباطات

20 
به منظور  Clamp-onسنجی به کارگیري فلومترهاي تکفاز و امکان

ن ي جریاگیراندازهچهارمین همایش و نمایشگاه ملی  -گیري گاز تر اندازه
  98/09-سیاالت 

21 
سی و  -هاي نوین در صنعت برق و انرژيبررسی ارتباط بالکچین با فناوري
  98/09 - 98ی برق المللبینچهارمین کنفرانس 

22 
سی و چهارمین کنفرانس  -ها و کاربردهاي بالکچین در صنعت برقویژگی

  98/09 - 98ی برق المللبین

23 
Design and Implementation of a GMSK Baseband 

Modem for UHF Radio modem-  سی و چهارمین کنفرانس
  98/09 - 98ی برق المللبین

24 
Communication Routes for DER Interconnection with 

Power Grid-   
  98/09 - 98ی برق المللبینسی و چهارمین کنفرانس 

25 
 يساناابرر یره سازذخ یچپ یمس یزو آنال یطراحی ارسالن حکمت ی،زانا عباس

، »سییالکترومغناط یروهايبه منظور کاهش ن یسی سلونوئیديمغناط يانرژ
 PSCبرق  یالمللبینکنفرانس  ینام 34

  گروه ماشینهاي الکتریکی

26 
 یدیانیع یمصطف ی،ارسالن حکمت یدي،مج یلسه یرزاییان،اله م یمانا

جتماع ا یتمبا استفاده از الگور یرلوکتانس یچموتور سوئ ینهبه یطراح«
 PSCبرق  یالمللبینکنفرانس  ینام 34، »ذرات

27 
ارائۀ مدل دینامیکی تجمیع شدة ذخیره ساز فالیویل  «حسین عزیزي مقدم

  ،»متصل به شبکۀ قدرت تک ماشینه جهت کاربرد در مطالعات فرکانسی
  PSCبرق  یالمللبینکنفرانس  ینام 34

28 
ورت صي هاگذاريو هدف بررسی سیاستها«نصیري زرندي، زرینی، فشکی 

و  کشورهاي مختلفدر  نقل الکتریکی سبکوگرفته براي سیستم حمل
  PSCبرق  یالمللبینکنفرانس  ینام 34،»مقایسه با ایران
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  واحد  المللیهاي خارجی و بیندر کنفرانسمقاالت منتشر شده  ردیف

29 
ي اهرصد فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرانه و روش«نصیري زرندي، 

  »کنترل آنها در قطارهاي الکتریکی
  برق یالمللبینکنفرانس  ینام 34

  ماشینهاي الکتریکیگروه 

30 
مقایسه عملکرد ژنراتور شار متقاطع با آهنرباي  «نصیري زرندي، شهنانی 

هایی براي استفاده در توربین لباخ و ارائه طرحهابا آرایه NdFeBفریتی و 
  برق یالمللبینکنفرانس  ینام 34، »بادي اتصال مستقیم

31 
Reza Nasiri-Zarandi, Arsalan Hekmati A Review of 

Suspension and Traction Technologies in Maglev Trains 
  برق یالمللبین کنفرانس ینام 34

32 
Ahmad Moradnouri, Mehdi Vakilian, Arsalan Hekmati, Mehdi 

Fardmanesh «The Impact of Multilayered Flux Diverters on 
Critical Current in HTS Transformer Windings 27 و th Iranian 

Conference on Electrical Engineering (ICEE2019) 

33 
A. M. Ajamloo, A. Ghaheri and R. Nasiri-Zarandi   ," Design and 
Optimization of a New TFPM Generator with Improved Torque 

Profile "2019 International Power System Conference (PSC), 
Tehran, Iran, 2019, pp. 106-112 , doi: 10,1109/PSC49016,2019,9081559 

34 

R. Nasiri-Zarandi and A. Hekmati  ," A Review of Suspension 
and Traction Technologies in Maglev Trains "2019 International 

Power System Conference (PSC), Tehran, Iran, 2019, pp. 129-135 , 
doi: 10,1109/PSC 49016,2019,9081455.  

35 

R. Nasiri-Zarandi and A. M. Ajamloo  ," Implementation of PM 
Step Skew Technique to Optimum Design of a Transverse Flux 
PM Generator for Small Scale Wind Turbine "2019 IEEE Milan 

PowerTech, Milan, Italy, 2019, pp. 1-6 , doi: 
10,1109/PTC.2019,8810924 

36 
با افزودنی  CoCrFeMnNiسنتز و مشخصه یابی پودر آلیاژ آنتروپی باال 

  امیرجان-imat2019ی المللبینکنفرانس  -تیتانیوم

 37 گروه متالورژي
نفرانس ک-طراحی، تحلیل و مقایسه آلیاژ بریزینگ پایه نیکل عاري از بور

  امیرجان-imat2019ی المللبین

38 
سی و چهارمین کنفرانس -بررسی خوردگی اتمسفري نیروگاههاي کشور

  امیرجان-ی برقالمللبین
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  واحد  المللیهاي خارجی و بیندر کنفرانسمقاالت منتشر شده  ردیف

39 
هاي متحرك ساخته شده از سوپرآلیاژ بررسی علت شکست زود هنگام پره

  خانی-پایه نیکل در توربین گاز

 گروه متالورژي

40 
مقایسه کیفی بین کانکتور دوفلزي پوشش قلع و کانکتور -اعظم باجقلی

بیست و چهارمین -هاي توزیعاصطکاکی مورد استفاده در شبکه جوش
  1398اردیبهشت -هاي توزیع نیروي برقالمللی شبکهکنفرانس بین

41 
-بررسی تاثیر تنش و دما بر مقاومت الکتریکی دوفلزي آلمینیوم مس

  کنفرانس برق-جهانگیري، باجقلی

42 
کنفرانس -پورکاظمشفیعی، -5بررسی علت تخریب یک واحد گازي فریم 

  برق
  خانی-هاي توربین یک واحد گازيدیدگی پرهتجزیه و تحلیل آسیب  43

44 
هاي مختلف هاي صنعتی نمونه در اقلیمسازي سیکل تبرید سردخانهشبیه

سیاوش منیعی -کنفرانس برق -شدههاي برداشتکشور و مقایسه با داده  

 گروه مدیریت انرژي

45 
هاي اقلیم هاي نمونه استانانرژي سردخانه ي و تحلیل مصرفسازشبیه 

سیاوش منیعی -ی مهندسی مکانیکالمللبینکنفرانس  -گرم کشور  

46 
بهینه سازي تاثیر پاسخ بار بر کاهش بار پیک مشترکین خانگی بندرعباس با 

وهاب مکاري  -کنفرانس برق -PSOاستفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و 
  زاده

47 
اي در زنجیره تامین هاي گرمایش و سرمایش منطقهبررسی نقش سامانه

  وهاب مکاري زاده -کنفرانس برق -انرژي کشورهاي پیشرفته

48 
ي فیزیکی در بخش تولید صنعت برق، کنفرانس هاحاکمیت مدیریت دارایی

ی برقالمللبین  

طرح به کارگیري رویکرد 
ي فیزیکی هامدیریت دارایی

  در بخش تولید صنعت برق

49 
بررسی چالشهاي تنوع زدایی و تغییر سطوح ولتاژي شبکه فشارمتوسط شهر 

  1398ی برق تهران المللبیناهواز با هدف مقابله با ریزگردها، کنفرانس 

ي بنیادي و هاطرح پروژه
کاربردي با محوریت رصد 

تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن 
بر تجهیزات عایقی فشارقوي 

 شبکه برق

50 
ی المللنبیکنفرانس -ي کشورهاخوردگی اتمسفري نیروگاهبررسی وضعیت 

  برق

ي هاطرح توسعه فناوري
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق
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  واحد  المللیهاي خارجی و بیندر کنفرانسمقاالت منتشر شده  ردیف

51 
و  یست( ب یانمجدد جر یقکمپرسور با استفاده از تزر يورود یاناصالح جر

مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تهران،  المللیینهمایش ساالنه ب ینهفتم
  مرکز توسعه توربین بادي  )مدرس یتشگاه تربندا

52 
با  یچیساندو يهاورق یتیتقو ينوارها یاتصال چسب یکپارامتر یبررس

مهندسی  المللیینهمایش ساالنه ب ینو هفتم یستروش المان محدود ( ب
  )مدرس یتشگاه تربنمکانیک ایران، دانشگاه تهران، دا

53 

اقتصادي راد، سهراب امینی والشانی، ارزیابی فنی و میحسن ابراهی
جایگزینی موتورهاي معمولی کولرهاي آبی با الکتروموتورهاي مغناطیس 

المللی موتورها و ژنراتورهاي الکتریکی، دانشگاه دائم، اولین کنفرانس بین
  حکیم سبزواري

مرکز توسعه فناوري 
 54  موتورهاي الکتریکی

راد، سهراب امینی والشانی، اجراي طرح پایلوت تولید و میحسن ابراهی
فرانس اولین کن ، بکارگیري الکتروموتورهاي مغناطیس دائم در کولرهاي آبی

  المللی موتورها و ژنراتورهاي الکتریکی، دانشگاه حکیم سبزواريبین

55 

راد، استانداردسازي و میرضا خلیل زاده، سیده مهناز ابراهیمی، حسن ابراهی
 ضرورت آن، اولینهاي کنترل کیفیت درایوهاي سرعت متغیر و انجام آزمون

المللی موتورها و ژنراتورهاي الکتریکی، دانشگاه حکیم کنفرانس بین
  سبزواري
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

1 Flexible hybrid structure piezoelectric nanogenerator based 
on ZnO nanorod/PVDF nanofibers with improved output 

الکترونیک و گروه 
  ابزاردقیق

2 
An experimental design of the solid oxide fuel cell 

performance by using partially oxidation forming of natrural 
gas/ Rnewable Energy/ M. Farnak, J. A. Esfahani, S. 

Bozorgmehri 

هاي گروه انرژي
 تجدیدپذیر

3 
An Experimental Investigation on Flow-Rate Effects of 
Internal CPOX Reforming in SOFCs/ Applied thermal 
engineering/ M. Farnak, J.A. Esfahani, S. Bozorgmehri 

4 
Influence of formic acid and iron oxide nanoparticles on 
active hydrogenation of PAHs by hot compressed water. 

Isotope tracing study/Fuel/ Morteza Hosseinpour, Makoto 
Akizuki, Yoshito Oshima, M Soltan 

5 

Thermodynamic and economic investigation of a novel 
integration of the absorption-recompression refrigeration 

system with compressed air energy storage (CAES)/ Energy 
conversion and management/ Amirreza Razmi, Morteza 

Torabi , … 

6 
State of the Art of Machine Learning Models in Energy 

Systems, a Systematic Review/ Energies/ Amir Mousavi, 
Mohsen Salimi , ... 

7 

Thermodynamic and economic investigation of a novel 
integration of the absorption-recompression refrigeration 

system with compressed air energy storage (CAES)/ Energy 
conversion and management/ Amirreza Razmi, Morteza 

Torabi , … 

8 
 Invstigation of an efficient an invironment friendly Energy 
conversion and management .../ Amirreza Razmi, Morteza 

Torabi  ,  
9 Experimental investigation at a summit above 13،000 ft on 

active solar still 
10 Influence of formic acid and iron oxide nanoparticles on 

active 
11 Thermodynamic analysis of in-situ hydrogen from..... 
12 Nanocrystalline zeolites in supercritical water....... 
13 Novel synthesis and characterization of Fe-ZSM-5 

nanocrystals....... 
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

14 A Game Theoretic Approach for Composite Power System 
Expansion Planning in Smart Grid Paradigm 

ریزي و گروه برنامه
در برداري بهره
  هاي قدرتسیستم

15 
"H2, H∞, H2/H∞, and μ synthesis controllers for the speed 

and temperature control of a real gas turbine unit in a 
combined cycle power plant " Vahab Haji Haji  Afef Fekih  

Concepción Alicia Monje  Ramin Fakhri Asfestan  گروه پایش و کنترل
  نیروگاه

16 
A. A. Poureh, A. Nobakhti, Mode decomposition approach 
in control of horizontal axis wind turbines, Wind Energy, 

2019 

17 

Two-way interaction between switching arc and solid 
surfaces: distribution of ablated contact and nozzle 

materials, Journal of Physics D: Applied Physics,Vol. 52, 
2019, A. Kadivar 

گروه تجهیزات خط 
  و پست

18 

G.H. Farrahi, M. Chamani, A. Kiyoumarsioskouei, A.H. 
Mahmoudi, The Effect of plugging of tubes on failure of 

shell and tube heat exchanger, Engineering Failure Analysis,  
2019, Volume 104, 545-559 

گروه تجهیزات دوار 
 19 مکانیکی

M. Nazemian, M. Chamani, M. Baghani, A combined 
experimental and numerical study of the effect of surface 
roughness on nanoindentation, International Journal of 

Applied Mechanics, 2019, 1950070 

20 

M. Moradi, G.H. Farrahi, M. Chamani, Effect of 
microstructure on crack propagation in nanocrystalline 

nickel using molecular dynamics simulation, Theoretical 
and Applied Fracture Mechanics, 2020 

21 

A. A. Garakani., Sadeghi, H., Saheb, S., and Lamei, A. 
(2019). Bearing Capacity of Shallow Foundations on 

Unsaturated Soils: Analytical Approach with 3D Numerical 
Simulations and Experimental Validations. ASCE, 

International Journal of Geomechanics, 20(3), 04019181 

هاي گروه سازه
 صنعت برق
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

22 

A. Pirjalili, A. A. Garakani, A. Golshani and A. Mirzai 
(2020) "A suction controlled ring device to measure the 
coefficient of lateral soil pressure in unsaturated soils" 

ASTM, Geotechnical Testing Journal, Accepted for 
publication on 2019 Dec, doi:10,1520/GTJ20190099 

23 

Ramezani Azghandi, R., Shakib, H. and Zakersalehi, M. 
(2020), Numerical simulation of seismic collapse 

mechanisms of vertically irregular steel high-rise buildings, 
Journal of Constructional Steel Research, 

https://doi.org/10,1016/j.jcsr.2019,105914. 

هاي سازهگروه 
 صنعت برق

24 

 ،)1398( محمدعلی، جعفري، و بهرخ شمی،هاحسینی حدیث، مرادي، محمد
 لمیع فصلنامه ،"پیوند تیر رویکرد با فوالدي برشی دیوار سیستم رفتار بهبود"

 85-75 ،4 شماره ششم، سال زلزله، مهندسی و علوم پژوهشی

25 

 باد و یخ مشخصات تعیین " ، )1398( سلمان، رضازاده، و محمدعلی جعفري،
 علمی نشریه ،" کشور در نیرو انتقال خطوط هايسازه بارگذاري براي همزمان
 :(DOI( ،1398 آذر 06 تاریخ از آنالین انتشار امیرکبیر، عمران مهندسی پژوهشی

10,22060/CEEJ.2019,16450,6232 

26 
Jafari, M.A., Zekavati, A.A.,  " Calibration of Safety Factor for 
Micropile in Transmission tower Foundations Based on Relative 
Reliability Approach", AUT Journal of Civil Engineering, 2019 

27 

]1 [ A. A. Garakani., Sadeghi, H., Saheb, S., and Lamei, A. (2019). 
Bearing Capacity of Shallow Foundations on Unsaturated Soils: 
Analytical Approach with 3D Numerical Simulations and 
Experimental Validations. ASCE, International Journal of 
Geomechanics, 20(3), 04019181 

28 

[2] A. Pirjalili, A. A. Garakani, A. Golshani and A. Mirzai (2020) 
"A suction controlled ring device to measure the coefficient of 
lateral soil pressure in unsaturated soils" ASTM, Geotechnical 
Testing Journal, Accepted for publication on 2019 Dec, 
doi:10,1520/GTJ20190099 

https://doi.org/


  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
239 

 

 

  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

29 

1- Sarmast, S., Ziabasharhagh, M ,.Salavati-Zadeh, A., and 
Fajri, H. (2019), “Numerical Study on the Effects of Fuel 

Injection Characteristics on the Performance of a Lean Burn 
SG-GDI Engine Towards High Efficiency and Emissions 

Reduction,” Journal of Applied Fluid Mechanics, 12, 763-776.  

گروه سیکل و 
 هاي حرارتیمبدل

30 

2- SADRI,S.,RAHMANI,F ,." Desalination site selection 
process in the coastal areas with the approach of energy 

cost reduction (Case study: South of Iran (", Energy Sources, 
Part A: Recovery ,Utilization, and Environmental Effects 

31 

3- Andwari, A. M., Pesiridis ,A., Esfahanian, V., Salavati-
Zadeh, A., Hajialimohammadi, A. ( 2019“ ,( Modelling and 

Evaluation of Waste Heat Recovery Systems in the Case of 
a Heavy-Duty Diesel Engine,” Energies, 12, 1397– 1422.  

32 

4-" M Babaelahi, S Sadri, E Rafat ," Exergy cost accounting 
and thermoeconomic diagnosis for Double-Solar-Gas-

Turbine system (DSGT (", Energy Sources, Part A :Recovery, 
Utilization, and Environmental Effects, 1-15  

33 

"Larimi A.,Rahimi M.,Khorasheh F ,."" Carbonaceous 
supports  decorated with PteTiO 2 nanoparticles using 

electrostatic self-assembly method as a highly visible-light 
active photocatalyst for CO 2 photoreduction "", Renewable 

Energy,145(2020) 1862-1869"  

  
  
  
  
  
  

 گروه شیمی و فرآیند
  
  
  
  
  
  

34 
Mehrani, Z., Ebrahimzadeh, H., Asgharinezhad, A.A.. 

"Determination of copper in food and water sources using 
poly m-phenylenediamine/CNT electrospun nanofiber". 

Microchemical Journal, 2019,p.103975. 

35 

Jalilian, N., Ebrahimzadeh, H. and Asgharinezhad, A.A." 
Preparation of magnetite/multiwalled carbon 

nanotubes/metal-organic framework composite for 
dispersive magnetic micro solid phase extraction of 

parabens and phthalate esters from water samples and 
various types of cream for their determination with liquid 

chromatography", Journal of Chromatography A,2019, 
p.460426. 
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

36 

Jalilian, N., Ebrahimzadeh, H. and Asgharinezhad, A.A.," A 
nanosized magnetic metal-organic framework of type MIL-

53 (Fe) as an efficient sorbent for coextraction of phenols 
and anilines prior to their quantitation by HPLC", 

Microchimica Acta, 186(9),2019, p.597. 

  
  
  
  
  

 گروه شیمی و فرآیند
37 

Moradi E, Ebrahimzadeh H, Asghari Nezhad AA, " The 
efficient removal of methylene blue from water samples 

using three-dimensional poly (vinyl alcohol)/starch 
nanofiber membrane as a green nanosorbent", 

Environmental Science and Pollution Research. 2019 Oct 
31:1-1. 

38 
Mohammadi A.,Asghari Nezhad A.,"Designing graphene-

wrapped NiCo2Se4 microspheres……",Dalton 
Transactions,Article online,2019 

39 

Hamed Tahanian, Mehdi Aliahmadi, Jawad Faiz ،« Ferrite 
Permanent Magnets in Electrical Machines: Opportunities 
and Challenges of a Non-Rare-Earth Alternative», IEEE 

Transactions on Magnetics 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي هاگروه ماشین
  الکتریکی

  
  
  
  
  
  
  

40 

Amin Nobahari, Mehdi Aliahmadi, and Jawad Faiz, 
«Performance Modifications and Design Aspects of 

Rotating Flux Switching Permanent Magnet Machines: A 
Review» 

IET Electric Power Applications 

41 

Mohammad Soltani , Hamidreza Pairo, Abbas Shoulaie, 
Modelling approach for multi-carrier-based 

pulse-width modulation techniques utilised in 
asymmetrical cascaded H-bridge inverters, IET Power 

Electronics 

42 
M. S. Mahdavi, G. B. Gharehpetian and H. A. Moghaddam, 

"Enhanced Frequency Control Method for Microgrid-
Connected Flywheel Energy Storage System," in IEEE 

Systems Journal, 2020 

43 

R. Nasiri-Zarandi, A. Mohammadi Ajamloo and K. 
Abbasazdeh, Design Optimization of a Transverse Flux 

Halbach-Array PM Generator for Direct Drive Wind 
Turbines, IEEE Transactions on Energy Conversion, doi: 

10,1109/TEC.2020,2975259. 
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

44 

R. Nasiri-Zarandi, A. Ghaheri and K. Abbaszadeh, Thermal 
Modeling and Analysis of a Novel Transverse Flux HAPM 
Generator for Small-Scale Wind Turbine Application, IEEE 
Transactions on Energy Conversion, vol. 35, no. 1, pp. 445-

453, March 2020, doi: 10,1109/TEC.2019,2936683. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي هاگروه ماشین
  لکتریکیا

45 

S. Mohamadian  H. Azizi Moghaddam"Conduction and 
Dead-Time Voltage Drops Estimation of Asymmetric 

Cascaded H-Bridge Converters Utilizing Level-Shifted 
PWM Scheme"," JAN 2019 , Iranian Journal of Electrical 

and Electronic Engineering(IJEEE),November 2019, pp.31-
37. 

46 

M. S. Mahdavi, G. B. Gharehpetian, Parisa Ranjbaran3, 
Hossein Azizi, “ Frequency Regulation of AUT Microgrid 
Using Modified Fuzzy PI Controller for Flywheel Energy 
Storage System”, AUT Journal of Electrical Engineering, 

December 2018,  P:31-38. 

47 
M.Shadnam  M., Saeidi, M., Vahedi, A. and H.Azizi 

Moghaddam, , “Continuous Control Set Model Predictive 
Control (CCS-MPC) of A Three-Phase Rectifier”, , Zanco 

Journal of Pure and Applied Sciences. 

48 

A.Mohammadi Ajamloo; K.Abbaszadeh; R. Nasiri-Zarandi, 
A Novel Transverse Flux Permanent Magnet Generator for 

Small-Scale Direct Drive Wind Turbine Application: Design 
and Analysis, International Journal of science and 

technology (Scientia Iranica) 

49 
مقدم یزيعز ینکالگر، حسآرش دهستانی  , و ساخت دنبال کنندة جذب حداکثر  یطراح 

,ماهواره توان بر اساس روش ولتاژ ثابت جهت کاربرد در زیر بخش تغذیۀ نانو  یهنشر 
98هوافضا، آذر  يعلمی پژوهشی دانش و فناور  

50 
Fabrication and properties of Cu-Al2O3functionally graded 

nanocomposites prepared by spark plasma sintering:The 
effect of copper particle size and reinforcement content-

amirjan  

  
  

   گروه متالورژي
  51 

Mohammadreza Jahangiri, Azam Bajgholi, AliakbarFallah, 
"Effect of annealing method and applied stress on aging 

behavior of copper-aluminum bimetals", Journal of Alloys 
and Compounds, Volume 816, 5 March 2019, 152676  
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

52 A. Shafiei, Production of superhydrophilic glass and glaze 
surfaces by pure water treatment  

  
  

 53 گروه متالورژي

Mohammadreza Jahangiri, "Different effects of γ′ and η 
phases on the physical and mechanical properties of 

superalloys", Journal of Alloys and Compounds, Volume 
802, 25 September 2019, Pages 535-545  

54 H. Fazilatpanah, M.R. Jahangiri, "Hot deformation behavior 
and processing maps of iron‐nickel based superalloy 

55 .."  , Materialwissenschaft und Werkstofftechnik ,Volume50, 
Issue11, November 2019, Pages 1407-1417.  

56 
S. Salehi, S. Mandegarzad, M. Anbia, "Preparation and 

characterization of MOF-derived nanoporous carbons for 
highly efficient removal of vanadium from aqueous 

solution", J. of Alloys and Compounds, 812, 2020. 

  گروه محیط زیست

57 

M. Sedighi, S. Nasseri, A. A. Ghotbi-Ravandi, Degradation 
of 17α-ethinylestradiol by Enterobacter tabaci isolate and 
kinetic characterization. Environmental Processes, (2019), 

DOI:10,1007/s40710-019-00377-8. 

58 

Alijani, S, Vaez, M., Moghaddam, A.Z., "A New Step-based 
Photoreactor for Degradation of Acid Dye Using N-TiO2-

P25- coated Ceramic Foam under Visible Light", Journal of 
Chemical and Petroleum engineering, Volume 53, Issue 1, 

June 2019, Page 37-51 

59 

S. Zohdi a, M. Anbia, S. Salehi, "Improved CO2 adsorption 
capacity and CO2/CH4 and CO2/N2 selectivity in novel 

hollow silica particles by modification with multi-walled 
carbon nanotubes containing amine groups", polyhedron 166, 

Apr. 2019 

60 
.Biodegradation of 17a-ethynilestradiol using a mixed 

culture isolated from activated sludge of a pharmacy 
wastewater treatment unit, mahsa sedighi  

61 
Hydrogen liquefaction process using solar energy and 

organic Rankine cycle power system (Journal of Cleaner 
Production, 2019) By Malek Shariti Niasar  

  گروه مدیریت انرژي
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

62 In vitro ADME Screening Instead of in vivo Studies in 
Preclinical Safety-mohseni  

  گروه مواد غیرفلزي

63 
Comparison of the wear and corrosion behavior between 
CrN and AlCrN coatings deposited by Arc-PVD method, 

Mater  

64 

Synthesis of bornite Cu5FeS4 nanoparticles via high energy 
ball milling: Photocatalytic and thermoelectric properties . A 
novel gel-cast SiC with potential application in turbine hot 

section: Investigation of the rheological behavior and 
mechanical properties-فالح  

65 

"S. Osali, H .Esfahani , F. Dabir, P. Tajaslan, Structural and 
electro-optical properties of electrospun Cu-Doped ZnO 

thin films وSolid State Sciences 98 (2019 (106038" "Gas 
injection approach for synthesis of hydroxyapatite nanorods 

via hydrothermal method  
66 H Nosrati, RS Mamoory, DQS Le, CE Bünger, RZ 

Emameh, F Dabir Materials Characterization,"110071"  

67 Crystallographic study of hydrothermal synthesis of 
Hydroxyapatite nano-rods using Brushite precursors  

68 H Nosrati, R Sarraf-Mamoory, F Dabir Journal of Tissues 
and Materials 2 (3), 1-8" 

69 
Aging based design and operation optimization of organic 

rankine cycle systems, Energy Conversion and 
Management, Amir Farhang Sotoodeh 

پژوهشکده انرژي و 
 محیط زیست

70 
Enhancement in the performance of BSCCO (Bi-2223) 

superconductor with functionalized TiO2 nanorod additive-
Fallah 

سند توسعه فناوري 
ابررسانا در صنعت 

  برق و انرژي

71 
Estimated and Stationary Atmospheric Corrosion Rate of 
Carbon Steel, Galvanized Steel, Copper and Aluminum in 

Iran 

طرح توسعه 
ي بازرسی هافناوري

فنی و پایش 
خوردگی در صنعت 

  برق
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

72 Modeling and Linear analysis of sound generation 
mechanism in sonic soot blowers 

طرح توسعه 
ي مرتبط هافناوري

ي هابا سیستم
ي هامکانیکی توربین

  گازي

73 Study on the oxidation resistance of γ-TiAl intermetallic 
alloy coated via different diffusion coating processes 

مرکز توسعه فناوري 
  ي گازيهاتوربین

74 
Improvement of high-temperature oxidation resistance of γ-
TiAl intermetallic alloy by YSZ-NiCoCrAlY coating using 

APS process 

75 Modeling and Linear analysis of sound generation 
mechanism in sonic soot blowers 

76 
Comparison of the wear and corrosion behavior between 
CrN and AlCrN coatings deposited by Arc-PVD method, 

Mater 

  
  
  
  
  
  

 فناوريمرکز توسعه 
  نانو در صنعت برق

  
  
  
  
  
  

77 Synthesis of bornite Cu5FeS4 nanoparticles via high energy 
ball milling: Photocatalytic and thermoelectric properties 

78 

S. Shafiei, a. Arab, N. Riahi-noori, “The effect of cation 
distribution on initial permeability and dynamic magnetic 
properties of Ni0,5(Zn1-xMgx/2Cux/2)0,5 Fe2O4 ferrites”, 

Journal of electric materials, Oct, 2019 

79 

M. Karbassi, S. Baghshahi, N .Riahi-Noori, R. Siavash 
Mokhar, “Deposition of Cu2ZnSnS4	films by doctor blade 

printing using a one-step microwave heated ink as an 
absorber layer for solar cells”, Ceramic International 46, 

2020, 2325-2331.  
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  واحد  ، علمی پژوهشیISIمقاالت منتشر شده   ردیف

80 
Ali Mehdikhani, Arman Sedghi, Roozbeh Siavash Moakhar 
Investigation of the effect of MAI and PbI2 concentrations 

on the properties of perovskite solar cells  

  
مرکز توسعه فناوري 
  نانو در صنعت برق

 

  واحد  سایر مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی/ خارجی  ردیف

1 
 ییرتغ یکهسته آگزت يدارا یمضخ یچیساندو يهاورق ییتنش و جابجا یلتحل

 یژوهشپ یمجله علم یافته،مرتبه سه  بهبود  یمحل-یعموم يبه کمک تئور پذیر-شکل
مرکز توسعه   .122-109 صفحه ،1398 تابستان ،2 شماره ،9 دوره ها،شاره و هاسازه یکمکان

 يفناور
 يهاینتورب

 2 يباد

A. Ghaznavi, M. Shariyat, “Effects of asymmetric behavior of 
shape memory alloy on nonlinear dynamic responses of thick 

sandwich plates with embedded SMA wires”, Journal of 
Computational and Applied Research in Mechanical 

Engineering, Vol. 9, No. 2, pp. 183-197, (2019). 

3 
قطعی برق و ریزگردهاي استان خوزستان: سنجش ترکیب شیمیایی، شناسایی عوامل 

پژوهشکده  بررسی منشأ
  انتقال

4 
تعیین ضریب کاهش سرعت باد همزمان با یخ حدي در کشور جهت بارگذاري خطوط 

 انتقال نیرو

5 
ه عبدال یلی،سمانه کم ، در محفظه احتراق یتروژنن یدهاياکس یدکاهش تول يهاروش

  یستز یطفصلنامه مح ی،جالل یمرتض یی،مصطفا
 یطگروه مح

  یستز

6 
An Improved Escherichia Coli Bacterium Detection in 
Microchannel Based on Dielectrophoresis Impedance 

Measurements, Larimi 

و  یمیگروه ش
 7  یندفرآ

Chemical absorption of carbon dioxide into aqueous piperazine 
solutions using a stirred batch reactor""  

 Iranian journal of Chemistry and Chemical Engineering 

8 
 دهینو آ یدروژنه يساز یرهو ذخ یدتول يهایستممنابع و س یداريبر پا يمرور-یمیالر

  1398-و نو یرپذ یدتجد يهايدو فصل نامه انرژ "آن
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  واحد  سایر مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی/ خارجی  ردیف

9 
مجله - یگذر احتماالت یگنالس يهابا استفاده از گراف یجیتالد يمدارها یناناطم یتقابل

  98/01 یزبرق دانشگاه تبر یمهندس یپژوهش یعلم
 يگروه فناور

اطالعات و 
 10 ارتباطات

 یعلم مجله - يفاز هايیهبا استفاده از آرا یفراصوت يبردار یرتصو یستمس سازيیادهپ
  98/01 -مخرب  یرغ يهاآزمون يفناور یجیترو

11 
در  یآل نیرانک یکلس يساز ینهحرارت و به یافتباز یلپتانس یبررس"ي،شبنم،منصور 

و  یکلگروه س  و نو یدپذیرتجد يهايدو فصلنامه انرژ یهنشر "ینفت يهاشرکت Fpso يواحدها
 يهامبدل

 12 یحرارت
Somayyeh Sadri, Fereshteh Rahmani ""Novel technical and 
economic analysis of water and power co-generation in coastal 
areas"" journal of Power Technologies, 99(3)(2019), 209-217" 

13 
An experimental investigation on simulationous effects of 

oxygen ration and flow rate in SOFCs performance fueled by a 
mixture of methane and oxygen/ IJHFC/ M. Farnak, J. A. 

Esfahani, S. Bozorgmehri  گروه
 هاييانرژ
 14  یدپذیرتجد

Deposition and electrical and structural properties of 
La0,6Sr0,4CoO3 thin films for application in high temperature 

electrochemical cells/ Hamid Abdoli 
15 Study on Appropriate and modified conditions...Mohebbi 

16 
Investigating the rheological behavior of silicon carbide gel 

casting suspensions and its effect on the silicon carbide 
bodies,Fallah 

گروه مواد 
 یرفلزيغ

17 

F. Karimi, S. Baghshahi, M. Nouri, N. Riahi-Noori, “Developing 
zircon-free opaque glossy frits special for double firing tiles in 

Na2O-MgO-CaO-Al2O3-ZnO-B2O3-SiO2-K2O system”, Journal 
of Ceramic Processing Research., Vol. 20, No. 4, pp. 357-362 

(2019) 

18 
 یهال یلتشک ینتیکس یو بررس یونبه روش جعبه سمانتاس In-738 یاژسوپرآل یبورده

، 98، بهار 1، شماره 38سال  ی،در مهندس یشرفتهمواد پ یپژوهش-یفصلنلمه علم ید،بورا
  سوم) یسنده(نو یرفاطمه دب
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  واحد  سایر مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی/ خارجی  ردیف

19 
Hamed Hekmati, Mohammad Siamaki, Arsalan Hekmati, 

STRUCTURES FOR HIGH TEMPERATURE 
SUPERCONDUCTING MAGNETIC BEARINGS, 

Electromechanical Energy Conversion Systems (EECS( 

گروه 
ي هاماشین

  الکتریکی

20 
به روش  شدهیهته Cu-Al2O3 یتکامپوز یاثر اندازه ذرات بر خواص و رفتار خوردگ

  یرجانام-)SPS(اي جرقه يپالسما یجوش-تف

 يگروه متالورژ

21 hasan kazempour, ali shafiei, Failure analysis of first and second 
stage gas turbine blades 

22 
H. Kazempour,Liasi, et al.,Effects of Filler Metals on Heat 

AffectedZone Cracking in IN939 Superalloy Gas Tungsten Arc 
Welds 

23 
H. Kazempour,Liasi, et al.,Effects of pre and post weld heat 
treatment cycles on the liquation and strain age cracking of 

IN939 superalloy-. 

24 
H. Kazempour,Liasi, et al.,A Study on Microstructure and Phase 
Transformation in the Weld Fusion Zone of TIG Welded IN939 

with IN625 and IN718 as Filler Metal 

25 
درس م یتترب یپزوهش ی(مجله علم ینسنگ يخودروها یحرارت اتالف یافتباز یستمس

 یریتگروه مد  یاسرن یعتی) مالک شر1398
 Hydrogen liquefaction process using solar energy and organic 26 يانرژ

Rankine 
27 Waste Heat Recovery Rankine Cycle Based System for Heavy 

28 
ي گرمایی سه جریانی لوله اي با ساختار درختی با هاطراحی و بهینه سازي مبادله کن"

  "ستوده یرفرهنگمجله مهندسی مکانیک, امنظریه ساختاري,  استفاده از

پژوهشکده 
 یطو مح يانرژ

 یستز

29 

A. Aranizadeh, M. Kazemi., H. Berahmandpour, M. Mirmozaffari, 
“MULTIMOORA Decision Making Algorithm for Expansion of 
HVDC and EHVAC in Developing Countries (A Case Study)”, 

Iranian Journal of Optimization, Issue 1., Spring 2020 

سند توسعه 
فناوري 

ي هاسیستم
انتقال توان با 

 30  ظرفیت باال
A. Aranizadeh, M. Kazemi., H. Berahmandpour, H. A. Dolatsara, “An 

AHP Decision Making Algorithm for Development of HVDC and 
EHVAC in Developing Countries” European Journal of Electrical 

Engineering and Computer Science, Vol 4, No. 20, 2020 
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  واحد  سایر مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی/ خارجی  ردیف

31 
کاهش دامنه ارتعاشات  یبررس"باب،  یدسع ی،پدرام صفرپور، عباس ره یاري،جعفر آقا

 یمجله مهندس ،"یسکد ينصب شده رو يپره با استفاده از جاذب انرژ-یسکد یستمس
 یزاتگروه تجه  یکمکان

  یکیدوار مکان

32 
 ستمیارتعاشات س ینهکاهش به"باب،  یدسع ی؛پدرام صفرپور؛ عباس ره یاري؛جعفر آقا
 يرو يانرژ یرخطیغ يهااز مجموعه چاه ستفادهبا ا یرپذپره انعطاف-یسکد-شفت

 "یسکد

33 
در  یمیبهبود خودترم" ي،مشار یرام یدونیان،فر یرضاطالخونچه، عل یمیصادق کر

 کاهش یاو قطع  یاوج بحران یمتق يهاهوشمند با استفاده از برنامه یعتوز يهاشبکه
 98آذر  28و  27 ي،هوشمند انرژ يهاکنفرانس شبکه ین، نهم"بار

گروه 
و  یزيربرنامه

در  يبرداربهره
 هايیستمس

 34  قدرت

Saleh Sadeghi Gougheri, Hamidreza Jahangir, Masoud Aliakbar 
Golkar, Amir Moshari, “Unit Commitment with Price Demand 

Response based on Game Theory Approach”, 34th Power 
System Conference (PSC 2019), Tehran, Iran, 18-20 Nov, 2019. 
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  واحد  شده هاي تالیفکتاب ردیف

1 
شاف هاي اکتمطالعات اکتشافی منابع انرژي زمین گرمایی، به همراه معرفی ریسک

  پژوهشگاه نیرو/ جواد نورعلیی، داور ابراهیمی مطالعات موردي/ و
سند توسعه فناوري 
 انرژي زمین گرمایی

2 
 ي هوشمند مبتنی بر اینترنتهاي کسب و کار در شبکههاآینده پژوهی مدل"کتاب 

ي کسب و کار در شبکه توزیع هاپژوهی مدلآینده"مستخرج از پروژه  "اشیاء 
  "اینترنت اشیاءهوشمند مبتنی بر 

ریزي و گروه برنامه
برداري در بهره
 هاي قدرتسیستم

3 
  Springerچاپ یک فصل کتاب در انتشارات 

 )Title of chapter: Retail market under smart paradigm: 
challenges and future  

4 
نیکی مسلمی،احمد اسماعیلی،  -هاي شارژ خودرو برقی هاي ایستگاهدستورالعمل

  جلد5 -زاده، سعید ساالرخیلی، لیال عبديمیثم حاجی

5 

Book Chapter 1: Khanlari, A., Salavati-Zadeh, A., 
Mohammadi, M., Nourani, B., and Esfahanian, V. Effect of 

hydrogen enrichment on pollutant and greenhouse gases 
formation and exergy efficiency of methane mild 

combustion. In Dincer ,I., Colpan, C.O., and Ezan, M.A., 
eds ,.	 Environmentally Benign Energy Solutions, vol. 1 
of	Green Energy and Technology, chap.22. Springer 

International Publishing AG, 2019. 

گروه سیکل و 
  هاي حرارتیمبدل

6 
  ابررساناهاي دما باال: اساس و خواص 

  ، حسین کوهانی، نسترن ریاحی)حسام فالح آرانی(

سند توسعه فناوري 
ابررسانا در صنعت 

  برق و انرژي

7 
  ي انتقال نیروهاطراحی و اجراي پی ریزشمع در دکل

  (علی اصغر ذکاوتی، محمد علی جعفري)
هاي گروه سازه

  صنعت برق

گروه اقتصاد برق و   کتاب تحول ساختاري با نگاهی بر گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو 8
  انرژي

9 
  پلت چوبی؛ منبع انرژي تجدیدپذیر (از تولید به مصرف)

  ( مهدي رضایی و علی گلزاري)
سند توسعه فناوري 
  انرژي زیست توده

  



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
250 

 

 

  واحد  شده هاي گردآوريکتاب ردیف

1 
  ي هوش کسب و کارسازپیاده

  مهدي اخالقی) -جبار کیانی -(حمیدرضا بزي
هاي گروه انرژي

  تجدیدپذیر
  

  واحد  هاي ترجمه شدهکتاب ردیف

  گروه مواد غیرفلزي  فیزیولوژي اندوکرین 1

2 

  اصول اولیه و کاربردها -هاي حفاظتی راهنماي تست رله
هاجر 	،ابرازيمجید صفري		،مصطفی سرلک	،اله رمضانینبی	،مجید خدامی(

مهتاب 	،احمد امینی	،فرشید منصوربخت		،بیدگلیزهرا مدیحی	،عبدي
  )سیدمحمد شهرتاش		،فرخلیلی

مرکز توسعه فناوري 
پایش و حفاظت 

  هاي برقشبکه

  

  

  واحد  هاي آموزشی برگزار شدهدوره ردیف

  )1(افزار بازار برق برگزارشده در رابطه با نرم یدوره آموزش   1

  )2(افزار بازار برق برگزارشده در رابطه با نرم یدوره آموزش   2 یرون یدپژوهشکده تول

لوح تقدیر در رابطه با دبیري کمیته علمی تخصصی شیمی و مواد کنفرانس    3
  المللی برقبین

ز ترانسفورماتور با استفاده ا یقیکاغذ عا یتوضع یابیارز" یکارگاه تخصص   4
  یندو فرآ یمیگروه ش  پوریوسفعباس  ي،مولو يهد "متانول یننشانگر نو

ر ي فشارقوي سیگره از شرکت موثهاتقدیرنامه دبیرخانه کمیته مطالعات پست   5
  در جلسات

خط و  یزاتگروه تجه
  پست

  يفناور یریتمد یمبا مفاه ییآشنا یدوره آموزش   6
 يهايتوسعه فناورطرح 

در صنعت  یکنترل خوردگ
 برق

و نظارت  یبازرس یریتمد  یفن یدوره بازرس   7
 استانداردها يبر اجرا
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  واحد  سازمانی، جوایز و افتخارات کسب شدههاي برونتقدیرنامه ردیف

1 
اصول اولیه و  -ي حفاظتی هاراهنماي تست رله -کتاب برتر صنعت برق

 کاربردها

 يفناورمرکز توسعه 
و حفاظت  یشپا

 برق يهاشبکه

2 
جایزه نفر اول در اولین مسابقه ایده پردازي مدیریت شهري دانشگاه شهید 

  رجایی
 يسند توسعه فناور

 توده یستز يانرژ

3 

جشنواره پژوهش و فناوري صنعت آب و برق کشور، پروژه پژوهشی 
و نگهداري برداري سازي سامانه مدیریت بهرهطراحی، توسعه و پیاده«برتر

  »هاواحدهاي نیروگاهی با هدف بهبود عملکرد آن

 هاساخت یرطرح توسعه ز
 یننو يهايو فناور

و  ينگهدار ي،برداربهره
 دیدر بخش تول یراتتعم

صنعت برق با هدف 
 هاآن يساز ینهبه

  

  واحد  ها و سمینارهاارائه سخنرانی کلیدي در همایش ردیف

و  یزيرگروه برنامه  مصرف در دانشگاه عباسپور ياصالح الگو یشهما 1
 هايیستمدر س يبرداربهره

  در ساتکا یکندستارتاپ وا 2 قدرت

1 
 رانیگاز در صنع برق ا یناحتراق و سوخت تورب یهايو توسعه فناور یقتحق

  ییکدوار مکان یزاتگروه تجه  )یفشر ی(مدرسه تابستانه احتراق دانشگاه صنعت

  صنعت برق يهاگروه سازه  يو خطر آتش سوز یخیتار ي، بناها"ساختمان پالسکو یقحر تجربه " 2

3 
عه توس ي،: فناوریرانا یسوخت یلو پ یدروژنانجمن ه ینشست تخصص

  یندو فرآ یمیگروه ش   یدروژنیو اقتصاد ه یدارپا

4 
 یندهايبه کمک فرا یروگاهیقطعات ن يدر خصوص بازساز یسخنران

 يفلز يسه بعد ینتپر یو کارگاه تخصص ینارسم یناول -یشیساخت افزا
ُ)SLM(- توگا  

  يگروه متالورژ

5 
ست در پ یمیترم يهامحافظ بتن و نانومالت يهانانوپوشش یلوتپا ياجرا

 یرفلزيگروه مواد غ  انتقال برق
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  واحد  ها و سمینارهاارائه سخنرانی کلیدي در همایش ردیف

6 
ق در صنعت بر یخوردگ یشو پا یفن یبازرس يهايارائه طرح توسعه فناور

  يتوسعه فناور يطرحها یشیانددر نشست هم
 يهايطرح توسعه فناور

 یشو پا یفن یبازرس
  در صنعت برق یخوردگ

7 
 دیدر بخش تول یزیکیف يهاییدارا یریتمد یکردرو يسازپیاده يهاچالش

  یزیکیف هايییدارا یریتمد المللیینب یشصنعت برق، هما
 یکردرو یريطرح به کارگ

 یزیکیف يهاییدارا یریتمد
  برقصنعت  یددر بخش تول

  در کشور یعتوز یونتوسعه اتوماس يچالشها ینشست تخصص 8
 يسند توسعه فناور

بکه در ش یشرفتهپ یوناتوماس
  یعتوز

9 
بار با حضور تمام  ییپاسخگو يهاکننده یعطرح تجم یمعرف یشهما

  کنفرانس برق یهدر حاش یعتوز يهاشرکت
 شبکه يسند توسعه فناور

  يهوشمند صنعت برق و انرژ
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 متخصصینشبکه  -3-6

  واحد  هاي تخصصی داراي شبکه متخصصین فعالحوزه  ردیف

 يمرکز توسعه فناور  ي باديهاشبکه متخصصین در حوزه توربین   1
 يباد يهاینتورب

  INEC TC36 هامقره یفن یتهکم  2
مرکز آزمون، بازرسی و 

  استاندارد نیرو
  یدتول ياستانداردها یکارشناس یتهکم   3
  انتقال ياستانداردها یکارشناس یتهکم   4
  یعتوز ياستانداردها یکارشناس یتهکم  5
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 المللیهاي علمی و بینهمکاري  -3-7

  واحد  هاي منعقد شده داخلیتفاهم نامه ردیف

1 

نوآورانه  يکسب و کارها یشتابده ينامه همکارتفاهم
 يصنعت برق و انرژ یقدر حوزه کنترل و ابزار دق

 کیبرق و الکترون یو شرکت مهندس یرو(پژوهشگاه ن
  قشم ولتاژ)

  یقو ابزاردق یکگروه الکترون

2 
 یشگاهمربوط به آزما 98/305/080تفاهم نامه شماره «

دوم تست مه  یزجهت تجه TDI با شرکت یمه نمک
  »ینمک

  يگروه مطالعات فشار قو

3 
شبکه برق با  یاییمرکز توسعه پا یجادنامه اتفاهم

  یرانشبکه برق ا یاییپا يسند توسعه فناور  یرووزارت ن يمعاونت برق و انرژ

4 
 ییقاتو تحق یشهرك علم یلتراسیونف یشگاهآزما

  یرون یدحوزه تول يهایشگاهطرح توسعه آزما  اصفهان

5 
 يجمهور یاستر يو فناور یتفاهم نامه با معاونت علم

  یشگاهیشبکه آزما یجادا يبرا
 یتصالح ییدو تا یزيربرنامه یریتمد

 هایشگاهآزما
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  ردیف
هاي تخصصی و هاي علمی، شوراها، کمیسیونانجمن

  سپاري در حال همکاريهاي برونکارگروه
  واحد

1   
در کارگروه  یتعضو-قدرت یکبا انجمن الکترون يهمکار

SCB4 قدرت یکگروه الکترون  یگرهس 

 یدپذیرتجد هاييگروه انرژ  یسوخت یلو پ یدروژنه یانجمن علم   2
  ییگرما ینزم یعلم انجمن   3
برق  یجهان يانتقال شورا يپستها یتهدر کم یتعضو   4

CIGRE  
   5  خط و پست یزاتگروه تجه

متناظر استاندارد  یفن یتهکم یرو دب یسهرئ یاتعضو ه
  قدرت يترانسفورماتورها IEC TC-14 یالمللبین

6   
  انتقال ياستانداردها یکارشناس یتهدر کم یتعضو"

  "صنعت برق) ياستانداردهانامه (نظام
  يگروه مطالعات فشار قو  یرانا یگرهانجمن س   7
  هااداره استاندارد با موضوع مقره TC36 یتهکم   8
  یندو فرآ یمیگروه ش  یرانا یديخورش يانرژ یانجمن علم   9

  مجمع اقتصاد نانو   10
  ییگرما ینزم يانرژ يسند توسعه فناور  یرانا ییگرما ینزم يانرژ یانجمن علم   11
  پسماند؛ یریتانجمن مد   12

  پسماند؛ یریتمد یکارگروه مل   13  توده یستز يانرژ يسند توسعه فناور
  قم؛-نامطبوع در محور تهران يرفع بو یکارگروه مل   14
حفاظت در شبکه  يسند توسعه فناور  برق یقاتتحق يشورا   15

  کنفرانس حفاظت   16  یرانا
  یرانبرق ا ینیککل   17

18   
  یرشرکت توان یدتول يو مطابق با استانداردها یابیارز يشورا

  

   19  مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو
و  گان کاالهاکنندتامین یتصالح یابیارز یتخصص يشورا
  )ری(توان یرون یعصنعت برق در حوزه انتقال و توز یزاتتجه

20   
و  گان کاالهاکنندتامین یتصالح یابیارز یتخصص يشورا

  )ی(شرکت برق حرارت یرون یدصنعت برق در حوزه تول یزاتتجه
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  واحد  ها و نهادهاي مورد تعاملسازمان ردیف

 ینطرح تورب يسازمیطرح بو  یفدانشگاه شر 1
 و ساخت نمونه یمل يباد

 یشپا يسند توسعه فناور  تهران يشهردار یسازمان مشاور فن 2
 صنعت برق يهاسالمت سازه

  

  واحد  المللی برگزار شدههاي بیندوره ردیف

 خط و پست یزاتگروه تجه  یورکد یدکتر عل -نروژ  NTNUدر دانشگاه  یسالکترومغناط یستدر 1

2 
 یریتمد المللیینب یش، هماeMaintenance یو بررس یمعرف

  یزیکیف هايییدارا

 یکردرو یريطرح به کارگ
ر د یزیکیف يهاییدارا یریتمد

 صنعت برق یدبخش تول

  

  حوزه مرتبط  واحد  هاي مشترك با بخش خصوصیپروژه ردیف

پیشنهاد بهینه قیمت دهی در بازار برق، نصب و آموزش و  1
 شرکت افق توسعه انرژي طوس)(اطالعات  آوريجمع

  انتقال پژوهشکده انتقال

2 
احداث دو واحد نیروگاهی مقیاس کوچک تولید همزمان برق 

در استان مگاوات  23و حرارت هر یک به ظرفیت اسمی 
  کرمان (شرکت سرمایه گذاري برق و انرژي قدیر)

3 
  طراحی و ساخت دستگاه پرتابل تست رله تکفاز 

  (شرکت تراشه پرداز پویا)

4 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره کامپوزیتی تو خالی 

  (شرکت بسپار سازه الوند) کیلوولت 63رده 

طراحی ساخت و واگذاري امتیاز تولید صنعتی دانش فنی  5
  کلیدهاي فشار قوي onlineمانیتورینگ 
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  حوزه مرتبط  واحد  هاي مشترك با بخش خصوصیپروژه ردیف

6 
ه هاي بویلر بطراحی و ساخت ربات دستی بازرسی جوش لوله

  )نیروگاه همدان( روش آلتراسونیک
گروه فناوري اطالعات و 

  ارتباطات

  تولید

7 
(قرارداد با  یلربو ياجزا یابییبع یننو يهاروش یبررس

 شرکت تابا)
  گروه متالورژي

  با (شرکت مپنا) يباد ینساخت تورب 8
سازي طرح میطرح بو

توربین بادي ملی و 
  ساخت نمونه

9 
 واحد یک یفمتحرك رد يهاپره یبعلت حادثه تخر یبررس

GT21 )فارس یجخل یروگاهن(  
 یشو افزا يطرح نوساز

  يبخار يعمر واحدها

10 

 ي وبرداربهرهي سامانه مدیریت سازپیادهطراحی، توسعه و 
و  هانگهداري واحدهاي نیروگاهی با هدف بهبود عملکرد آن

در شرایط محیطی محل  Frame 9ارتقاي توربین گازي 
  نصب

 هاطرح توسعه زیر ساخت
ي نوین هاو فناوري

ي، نگهداري و برداربهره
تعمیرات در بخش تولید 

صنعت برق با هدف بهینه 
  هاسازي آن

11 
اکتساب فناوري و طراحی سیستم کنترل، حفاظت و 

 5/2سازي بر روي توربین سوپروایزري توربین بادي و پیاده
  مگاوات پژوهشگاه نیرو (شرکت مکو) 2مگاوات مپنا و 

ي هاطرح طراحی سیستم
ي هاکنترل نیروگاه
  تجدیدپذیر

  مشترك

12 
ر برابر د یعشبکه توز یزاتتجه يدستورالعمل مقاوم ساز یهته

 یايفارس و در یجمناطق واقع در سواحل خل یمیاقل یطشرا
  )برق هرمزگان یع(شرکت توز  -عمان 

و  یاديبن يهاطرح پروژه
 رصد یتبا محور يکاربرد

 راتیو تاث یمیاقل ییراتتغ
 یقیعا یزاتآن بر تجه

 شبکه برق يفشارقو

  انتقال

13 
 7000 یسه هزار دستگاه کولر آب يساز ینهارتقا و به یضتعو

  با مشارکت هاالکتروموتور آن یضتعو یقاز طر
  پارس) یبوفناوران(شرکت ز

 يمرکز توسعه فناور
 یکیالکتر يموتورها
  یشرفتهپ

  توزیع
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  حوزه مرتبط  واحد  هاهاي مشترك با مراکز دولتی و دانشگاهپروژه ردیف

انرژي و محیط   يانرژ یریتگروه مد  نوشابه یدتول یندفرا يمصرف انرژ یارمع 1
  زیست

2 
 صنعت یازو ضوابط مورد ن یارهامع ینتدو يبازنگر "پروژه 

  "برق کشور
  یعتوز برق یعپژوهشکده توز

  "یاءاش ینترنتا يراهنما ینو تدو یهته"پروژه  3

  یعتوز يهادر شبکه یتوضع یشپا یفن ینو تدو یهته 4

5 

پژوهش در طراحی و پروژه برون سپاري شده تحقیق و 
گیري ساخت سنسور زیرکونیوم اکسید به منظور اندازه

  اکسیژن در دود، دانشگاه مالک اشتر، قرارداد بند ط(ح)

 یقطرح توسعه ابزار دق
 یمیایی،ش يپارامترها

سوخت دود، احتراق و 
  گاز یحفاظت و نشت

  تولید

6 

شدت  يهادستورالعمل استخراج شاخص ینو تدو یهته
ر و هاي توزیع برق کشوتوزیع به تفکیک شرکت یوناتوماس

  هاسازوکار ارزیابی آن

 يهاطرح کالن پروژه
 ییاستو س یساخت یرز

  توزیع

  یحفاظت یزاتدر تجه IEC61850توسعه پروتکل  7
 يمرکز توسعه فناور

و حفاظت  یشپا
 برق يهاشبکه

آزمون، بازرسی و مرکز   یشرکت برق حرارت یابیارز يشورا یرخانهقرارداد خدمات دب 8
 استاندارد نیرو

  مشترك
  یمانکارانپ یتصالح یابیارز قرارداد 9

  

 ردیف
اندازي هاي مشترك جهت توسعه و راهپروژه

  هاآزمایشگاه
  حوزه مرتبط  واحد

مرکز آزمون، بازرسی و   یسامانه دوم آزمون مه نمک ياندازراهو  یدخر 1
 استاندارد نیرو

  انتقال
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 واحدهاي پژوهشگاههاي بین يهمکار -3-8

  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

  حوزه مرتبط  واحد

ي از انرژي باد در برداربهرهي راه هابازنگري سند راهبردي و نقشه   1
 کشور

مرکز توسعه 
فناوري 

 ي باديهاتوربین
  توزیع

ي حوزه انتقال و هاتدوین و استخراج استاندارد نیازسنجی   2
هاي آنبنداولویت  

  انتقال  پژوهشکده انتقال

هاطراحی و توسعه برنامه تخصیص منابع آب نیروگاه   3  
  طراحی و توسعه برنامه خروج و تعمیرات واحدهاي تولید  4
  هاطراحی و توسعه برنامه تخصیص سوخت مایع نیروگاه   5

داده کاوي و استقرار سیستم نوین و مستمر  افزارنرمطراحی و توسعه    6
  داده کاوي در بازار و شبکه برق ایران

  تدوین و طراحی سامانه سیستم تسویه حساب بازار برق ایران   7

اجراي بازار  افزارنرمتدوین رویه بازار زمان واقعی و ایجاد و توسعه    8
  زمان واقعی

  بار کوتاه مدت بینیپیش افزارنرمپشتیبانی و توسعه    9

10   
طراحی چارچوب مفهومی سنجش و ارزیابی عملکرد بازار برق ایران 

ي فنی و اقتصادي مورد نیاز با تکیه بر ماهیت بازار هابه همراه سنجه
  در حال کار، ساختار آن، عملکرئ آن، و بازیگران درگیر

 ي مقابله با اثرات ریزگردها درهاطرح جامع بررسی مشکالت و روش   11
  محدوده تحت پوشش شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان

12   
تحلیل پارامترهاي جوي موثر در پدیده ریزگرد خوزستان و 

 132سرپوشیده نمودن یک نمونه پست موجود  سنجیامکان
  کیلوولت جهت مقابله با مخاطرات ریزگرد

و تهیه تجهیزات  هاپژوهش و تحقیق در زمینه نیازمندي   13
  ي مرجعهاآزمایشگاه
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  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

14   
در  95مطالعه حوادث ناشی از وقوع ریزگردها در بهمن سال 

خوزستان و ارائه راهکارهاي کوتاه مدت با تکیه بر مطالعات بین
  المللی

  انتقال  پژوهشکده انتقال

ا به منظور مقابله ب هابررسی و تعیین روش بهینه شستشوي مقره   15
  پیامدهاي ناشی از نشست ریزگزدها بر تجهیزات انتقال و توزیع برق

16   
ي نوین با تاکید بر فناوري نانو براي مقابله با هااستفاده از فناوري

مسائل ناشی از آلودگی ریزگزدها بر سطوح عایقی و ایزوالسیون 
  هاخطوط و پست

طراحی ساختار کالن راهبردي شبکه ي توسعه تولید در ریزبرنامه   17
  برق ایران

ي گاز در طراحی ساختار کالن هاداده آوريجمعمطالعات مربوط به    18
  راهبري شبکه برق ایران

پیشنهاد کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال در ساختار کالن    19
  راهبري شبکه برق ایران

پذیر در طراحی ساختار  ي تجدیدهاي مربوط به نیروگاههاتهیه داده   20
  کالن راهبري شبکه برق ایران

ي مربوط به مصرف و تولید برق در طراحی ساختار کالن هاتهیه داده   21
  راهبري شبکه برق ایران

  ي برقهامطالعات تطبیقی طراحی ساختار کالن راهبري شبکه   22

ي مربوط به آب و محیط زیست در طراحی ساختار کالن هاتهیه داده   23
  راهبري شبکه برق ایران

هاي متحرك ردیف یک) واحد بررسی علت حادثه (تخریب پره   24
GT21  پژوهشکده تولید   نیروگاه خلیج فارس ایران

  تولید  نیرو
راهنماي فضاي کسب و کار و سرمایه گذاري در صنعت برق حرارتی    25

  ایران
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  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

  نیروگاهیبازنگري سند توسعه فناوري ساخت مواد و قطعات داغ    26

سند توسعه 
فناوري ارزیابی 

وضعیت و تخمین 
عمر قطعات داغ 

  نیروگاهی

  	تولید

ي مرتبط با انرژي زمین هاپروژه بازنگري نقشه راه و توسعه فناوري   27
  ي تجدیدپذیرهاواگذار شده به گروه انرژي -گرمایی

سند توسعه 
فناوري انرژي 
  زمین گرمایی

انرژي و محیط 
  	زیست

28   
مطالعات قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق  افزارنرمتوسعه "پروژه 

اري بردریزي و بهرهبا گروه پژوهشی برنامه "توزیع پژوهشگاه نیرو
  هاي قدرتسیستم

سند توسعه 
فناوري پایایی 
  شبکه برق ایران

  	توزیع

  ي صنعت برقهابازنگري سند توسعه ربات   29
سند توسعه 

هاي فناوري ربات
  برقصنعت 

  	توزیع

گویی بار در حوزه صنعت برق تدوین ساز و کار اجرایی تبادل پاسخ   30
سند توسعه   ایران

فناوري شبکه 
هوشمند صنعت 

  برق و انرژي
هاي مرتبط با شبکه هوشمند صنعت برق و تدوین سند توسعه فناوري   31  	توزیع

  انرژي
  تدوین پیش نویس آیین نامه تعرفه ساعت اوج بحرانی   32

  بازنگري سند کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق   33

سند توسعه 
فناوري کنترل و 

پایش خوردگی در 
  صنعت برق

  تولید

طراحی و ساخت موتور سنکرون رلوکتانسی با آهنرباي دائم کمکی    34
  جهت به کارگیري در کولرهاي آبی با احتساب بازده

طرح انتقال و 
توسعه دانش و 

فناوري 
الکتروموتورهاي 

سنکرون 
رلوکتانسی و 

  ابررسانا

  توزیع
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  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

طرح توسعه   ي آزمایشگاه شیر کنترلیاندازراهتجهیز و    35
ي هاآزمایشگاه

  حوزه تولید نیرو
  يهاي توربین گازي آزمایشگاه ارزیابی کیفیت پرهاندازراهتجهیز و    36  تولید	

37   
ي تست میدانی هاسنجی توسعه آزمایشگاهمطالعه تطبیقی و امکان

ارزیابی تجهیزات حوزه انتقال نیروي برق در کشور در مناطق جهت 
  مختلف آب و هوایی

طرح توسعه و 
تجهیز 
ي هاآزمایشگاه

مراکز تحقیقاتی و 
ایجاد ایستگاه

هاي تحقیقات 
میدانی واقع در 
مناطق خاص 
کشور جهت 

بررسی تاثیرات 
شرایط محیطی 

بر تجهیزات 
  عایقی فشار قوي 

  انتقال

  1415کالن توسعه شبکه برق کشور افق ي ریزبرنامه   38
طرح ساختار 

ي هاکالن شبکه
  1415برق افق 

استخراج کشش قیمتی تقاضاي انرژي الکتریکی در ایران در طراحی    39  انتقال
  ساختار کالن شبکه برق ایران

  ي توسعه شبکه انتقالهامطالعات مربوط به مسیر   40

41   
 ي و نگهداريبرداربهرهي سامانه مدیریت سازپیادهطراحی، توسعه و 

و ارتقاي توربین  هاي نیروگاهی با هدف بهبود عملکرد آنهاواحد
  در شرایط محیطی محل نصب FRAME 9گازي 

طرح طراحی 
ي هاسیستم

کنترل نیروگاه 
  سیکل ترکیبی

  تولید	



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
263 

 

 

  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

42   
سوپروایزري  اکتساب فناوري و طراحی سیستم کنترل، حفاظت و"

 2مگاوات مپنا و  5/2سازي بر روي توربین و پیاده توربین بادي
  پژوهشگاه نیرو مگاوات

طرح طراحی 
ي هاسیستم

کنترل 
ي هانیروگاه

  تجدیدپذیر

  مشترك	

ي فناوري تجهیزات الکترونیک قدرت در بازنگري سند توسعه   43
  ي برقشبکه

گروه الکترونیک 
  توزیع  قدرت

مدیریت شارژ و دشارژ طراحی، ساخت و کسب دانش فنی سیستم    44
  باتري لیتیوم یون براي دوچرخه، موتور سیکلت و خودرو برقی

گروه الکترونیک 
  تولید  و ابزاردقیق

طراحی و ساخت نمونه صنعتی مبدل بار به ولتاژ براي سنسور شتاب    45
  سنج پیز الکترونیک

ي رگیاندازهي هابازنگري سند راهبردي و نقشه راه توسعه سیستم   46
  هاپیشرفته در نیروگاه

 ي صنعتهابازنگري سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري ربات   47
  برق

  هاي مرجع انرژي و محیط زیستروند توسعه آزمایشگاه   48
هاي گروه انرژي

  تجدیدپذیر
انرژي و محیط 

رد ي لیتیومی با کاربهابررسی و ساخت الکترولیت جامد جهت باتري   49  زیست
  خودرو برقی

50   
ي مرتبط با شبکه هوشمند برق و انرژي هاسند توسعه فناوري

 ي مرتبط با شبکههاتدوین سند توسعه فناوري"مستخرج از پروژه 
  "هوشمند برق و انرژي

ریزي گروه برنامه
برداري در و بهره

هاي سیستم
  قدرت

  توزیع

  هاي پربازده در ساختمانبازنگري سند فناوري   51



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
264 

 

 

  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

  افزارهاي توزیعنرم بازنگري سند توسعه   52

دانشگاه   -هاي نوین ارتقاي کیفیت توانپروژه روش -بند ط   53
  اصفهان

ي گاز در طرح طراحی ساختار کالن هاداده آوريجمعپروژه مطالعات    54
  راهبري

55   

سنجی فنی و اقتصادي تغییر سطوح ولتاژي شبکه فشار امکان"پروژه 
هاي درنظرگیري تغییرات پستکیلوولت با  20متوسط خوزستان به 

انتقال و فوق توزیع با هدف بهبود آماد و پشتیبانی شبکه در شرایط 
  فاز اول: شهر اهواز -وقوع حوادث طبیعی سخت

  
  
  
  
  
  

گروه تجهیزات 
  خط و پست

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  توزیع
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مرتبط با طراحی بازنگري سند راهبردي توسعه فناوري"پروژه    56
  "شهرهاکالنشبکه توزیع 

57   
هاي آور طراحی و احداث شبکهتدوین دستورالعمل الزام "پروژه 

هاي کالنشهر تهران و توزیع در کالنشهرها مطابق با نیازها و ویژگی
  مشهد

از  برداريبازنگري سند راهبردي توسعه فناوري ساخت و بهره"پروژه    58
  "ترانسفورماتورهاي قدرت

59   
پدیده گرد و غبار بر تجهیزات شبکه توزیع برق بررسی اثرات "پروژه 

اهواز و نحوه انتخاب تجهیزات متناسب با میزان آلودگی محاسبه 
  "شده 

نیازسنجی تدوین و استخراج استانداردهاي حوزه انتقال و "پروژه    60
  "هابندي آناولویت

هاي برق راهنماي تعیین عمر باقیمانده تجهیزات اصلی در نیروگاه   61
  آبی

گروه تجهیزات 
  	تولید  دوار مکانیکی

طراحی چارچوب کلی و معماري سامانه جامع پایش سالمت و    62
  ي نیروگاهیهامدیریت نگهداري در سازه

هاي گروه سازه
  صنعت برق

  	تولید	

63   
ي صنعت هابازنگري سند راهبردي و نقشه راه پایش سالمت سازه

بروز اشکاالت و ارائه راه کارهاي کاهش  بینیپیشي هابرق، روش
  ، طرح پایش سالمتهاآن

  انتقال	
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  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

64   
ي انتقال کشور و برآورد میزان هاي موجود در سازههاارزیابی ریسک

ي سیستم پایش سازپیادهتغییرات مورد انتظار ریسک از طریق 
  سالمت سازه، طرح پایش سالمت

هاي گروه سازه
  انتقال	  صنعت برق

سازي دانش فنی طراحی و ساخت والوهاي دستی و کنترلی میبو   65
  V94,2واحدهاي سیکل ترکیبی 

گروه سیکل و 
هاي مبدل

  حرارتی
  تولید

) طرح فهام ICTنظارت فنی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (   66
  مرکز شبکه هوشمند -

گروه فناوري 
اطالعات و 

  ارتباطات
 smart contractي نمونه قرارداد هوشمند سازپیادهطراحی و    67  مشترك

  گروه حقوق -مبتنی بر قراردادهاي حقوقی پژوهشگاه نیرو 

سنجی هوشمندي کسب و کار بر مبناي علم داده و تحلیل امکان   68
  مرکز شبکه هوشمند -داده یک سیستم نمونه در شرکت توانیر 

69   
راي پیشرفته بهمکاري با مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی 

طراحی و ساخت موتور سنکرون رلوکتانسی با آهنرباي "پروژه 
  "کمکی ...

هاي گروه ماشین
  توزیع  الکتریکی

ي کنترل و پایش خوردگی در هابازنگري سند توسعه فن آوري   70
  صنعت برق ایران

  تولید  گروه متالورژي

ي هاي نوسازي و افزایش عمر نیروگاههابازنگري سند توسعه فناوري   71
  قدیمی

  قابیي برهاراهنماي تعیین عمر باقیمانده تجهیزات اصلی در نیروگاه   72
  پروژه دستورالعمل تخمین عمر اجزاي بویلر (برق حرارتی)   73

 ي توربین نیروگاه سیکل ترکیبیهابررسی علت آسیب دیدگی پره   74
  شاهرود

75   
از هر خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت دو دست 

ي اول الی سوم توربین هاي ثابت و متحرك ردیفهایک از پره
  H25گازي 
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  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

76   
اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی جهت استفاده از  -فنی  سنجیامکان

لیزر (فرآیندهاي ساخت افزایشی) در ساخت و بازسازي قطعات داغ 
  نیروگاهی

  
  
  
  

  گروه متالورژي
  

  
  
  
  
  
  تولید
  
  

 10نظارت عالی و کارگاهی در خصوص ساخت خدمات مهندسی،    77
  توربین بخار نیروگاه شازند اراكHPي هاردیف دیافراگم

خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت یک دست روتور    78
  GEF9توربین گازي 

79   
خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت دو ست پره 

 GG4Cثابت ردیف اول و دو ست پره ثابت ردیف دوم توربین گازي 
  نیروگاه هسا

80   
خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت و تحویل دو 

ي هاي ثابت ردیف سوم و یک ست کامل از پرههاست کامل از پره
ست) توربین گازي  5ي اول، دوم و سوم (مجموع هامتحرك ردیف

GG4C  

خدمات مهندسی،نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت پنج دست پره    81
  BBC TYPE9ثابت 

خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت دو دست دیسک    82
  فیات -توربین گازي آسک

خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت دو دست روتور    83
  GEF5توربین گازي 

ي متحرك ردیف یک) واحد هابررسی علت حادثه (تخریب پره   84
GT21 نیروگاه خلیج فارس  

گروه مدیریت   تدوین معیار مصرف انرژي در نوشابه و سردخانه    85
  انرژي

انرژي و محیط 
  	زیست

گروه مطالعات   خاص با مشارکت سند اقلیم خاصبازنگري سند اقلیم    86
  انتقال  فشارقوي

گروه مواد   بازنگري سند نانو   87
  مشترك  غیرفلزي

  بازنگري سند ابررسانا   88
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  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

89   
اندازي و ي، طراحی،تجهیز، راهبنداولویت، نیازسنجیطرح جامع 

هاي صنعت برق و انرژي در حوزه تخصصی تولید توسعه آزمایشگاه
  نیروي برق

مدیریت 
ریزي و برنامه

تایید صالحیت 
  هاآزمایشگاه

  تولید	

90   
اندازي و ي، طراحی،تجهیز، راهبنداولویت، نیازسنجیطرح جامع 

هاي صنعت برق و انرژي در حوزه تخصصی انتقال توسعه آزمایشگاه
  نیروي برق

  	انتقال

91   
اندازي و ي، طراحی،تجهیز، راهبنداولویت، نیازسنجیطرح جامع 

هاي صنعت برق و انرژي در حوزه تخصصی توزیع آزمایشگاه توسعه
  نیروي برق

  	توزیع

92   
اندازي و ي، طراحی،تجهیز، راهبنداولویت، نیازسنجیطرح جامع 

-هاي صنعت برق و انرژي در حوزه تخصصی انرژيتوسعه آزمایشگاه
  هاي تجدیدپذیر

انرژي و محیط 
  	زیست

و  با شبکه هوشمند صنعت برقي مرتبط هاتدوین سند توسعه فناوري   93
مرکز توسعه   انرژي

فناوري شبکه 
هوشمند برق و 

  انرژي
تدوین سازوکار اجرایی تبادل پاسخگویی بار در حوزه صنعت برق    94  	توزیع

  ایران
  ) طرح فهامICTنظارت فنی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (   95

هوشمندي کسب و کار بر مبناي علم داده و تحلیل  سنجیامکان   96
  داده یک سیستم نمونه در شرکت توانیر

مرکز توسعه 
فناوري شبکه 
هوشمند برق و 

  انرژي

  	توزیع

  بازنگري سند و طراحی وساخت مبدل صنعتی بار به ولتاژ   97

مرکز توسعه 
فناوري 

ي گیراندازه
پیشرفته 
  نیروگاهی

  تولید	

مرکز توسعه   WAMPACتدوین نقشه راه    98
فناوري پایش و 

حفاظت 
  هاي برقشبکه

  	توزیع
  بازنگري سند نقشه راه توسعه فناوري پایش و حفاظت   99
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  هاي مشترك بین واحدها پروژه  ردیف
  حوزه مرتبط  واحد  ها)ها، مراکز و پژوهشکدهها، طرح(گروه

100 
ي از انرژي باد در برداربهرهي راه هابازنگري سند راهبردي و نقشه

  کشور
مرکز توسعه 

فناوري 
  ي باديهاتوربین

  توزیع

101 
ي حوزه انتقال و هاتدوین و استخراج استاندارد نیازسنجی

  انتقال  پژوهشکده انتقال  هاي آنبنداولویت
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 گزارش عملکرد مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي در سال -3-9
1398  

 1398 خالصه عملکرد مرکز در سال - جدول

  مقدار  واحد  شاخص

  29  واحد فناور  1397واحدهاي تحت حمایت در انتهاي سال 
  4  واحد فناور  1397انتهاي سال واحدهاي غیرحضوري در 

  4  واحد فناور  1397ي پیش رشد در انتهاي سال هاواحد
  7  واحد فناور  1397ي دانش بنیان مستقر در انتهاي سال هاواحد

  10  جلسه  بررسی روند پیشرفت دوره اي
  2  جلسه  )Kick off meetingي جدید در بدو ورود (هاتوجیه شرکت

  14  جلسه  برگزاري جلسات تمدید استقرار 
  3  نشست  ي آموزشیهابرگزاري کارگاه

  11  جلسه  برگزاري جلسات کمیته پذیرش
  12  جلسه  برگزاري جلسات هیأت رئیسه مرکز

  6  جلسه  برگزاري جلسات شوراي مرکز
  7  جلسه  برگزاري جلسات کمیته خروج

  5  نمایشگاه  هاحضور در نمایشگاه
  9  عنوان  انتشارات مرکز 

  112  نفر  )98تا آذرماه  97ي فناور (دوره زمانی آبان ماه هامجموع اشتغالزایی شرکت
  88  قرارداد  )98تا آذرماه  97ي فناور (دوره زمانی آبان ماه هاي منعقده شده توسط شرکتهاکل قرارداد

 76،505،000،000  ریال  )98تا آذرماه  97(دوره زمانی آبان ماه  و توسعه هزینه تحقیق
  17،653،000،000  ریال  )98تا آذرماه  97(دوره زمانی آبان ماه  صرف شده جهت بازاریابی محصوالت و خدمات هزینه

  583،441،540،474  ریال  )98تا آذرماه  97(دوره زمانی آبان ماه  هاگردش مالی تمامی شرکت
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  جذب و پذیرش واحدهاي فناور

دار امور مربوط به جذب و طبق روال سابق عهده يصنعت برق و انرژ يمرکز توسعه فناور رشیواحد پذ 1398در سال 
  موارد زیر است: شامل سالهکیدوره  نیدر ا انیشده به متقاضبوده است. خدمات ارائه انیاستقرار متقاض

 استقرار انیبه متقاض ییپاسخگو -
 هاپرونده آن لیطرح و تکم یسنجامکان لیحلت -
 وکارو کسب یمال ،یفن يهامشاوره ارائه -
 واصله يهاطرح هیاول یابیارز -
 تهیانجام اصالحات الزم در پروپوزال مصوب کم تیریو مد رشیپذ تهیارائه در کم يها براطرح يسازآماده -

 مرکز يجهت ارائه به شورا رشیپذ
 ر شوراد ي مصوب کمیته پذیرشهاطرحدفاع از  -
 پرونده لیمصوب شورا جهت تکم يهاطرح بانو کنترل مدارك الزم از صاح افتیدر -
 قرارداد استقرار و ارائه آن به مرکز  میتنظ -
 جذب و استقرار  رش،یفراخوان، پذ يهاندیاز فرآ لیتحل يهاگزارش نیو تدو هیته  -
 ريرحضویرشد و غ شیمرحله رشد، پ يفناور برا يهامربوط به جذب و استقرار شرکت اتیانجام عمل -

 خالصه فعالیت واحد پذیرش و جذب مرکز -1جدول 

  

  

روز بوده  120روز، و بیشترین زمان برابر  40کمترین زمان بررسی طرح در مرکز (از زمان ثبت نام تا طرح در شورا) برابر 
زمان فرآیند بررسی، تعطیالت تابستانی و در دسترس نبودن برخی از اعضاي شورا  است. عامل اصلی طوالنی شدن مدت

ها براي بررسی طرح و اعالم نظر در ن تاخیر کارشناسان داوري طرحو گهگاه عدم همکاري بموقع  متقاضیان و همچنی

  تعداد  واحد  شاخص
  22  طرح  ي دریافتی در شش ماهه اول سالهاطرح

  22 طرح  پذیرش اولیه توسط واحد پذیرش
 7  جلسه  جلسات کمیته ارزیابی
  11  جلسه  جلسات کمیته پذیرش

  10  تعداد  نهایی براي ارائه به شوراي پذیرفته شده هاطرح
  6  جلسه  جلسات شوراي مرکز

  8  تعداد  ي پذیرفته شده توسط شوراي مرکزهاطرح
  7  جلسه  ارائه مشاوره فنی و تنظیم مدل کسب و کار (حضوري)

  3  جلسه  ارائه مشاوره فنی و تنظیم مدل کسب و کار (غیر حضوري)
  3  جلسه  ارائه مشاوره مالی و برنامه کسب و کار
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هاي زیاد مرکز، هنوز با وضعیت مطلوب پاسخدهی به هاي فنی و اقتصادي آن است که علیرغم تالشخصوص شاخص
  روز بوده است. 70متقاضیان فاصله دارد. متوسط زمان مزبور تا دي ماه سال جاري 

  هاي ثبت شده بر اساس فراوانی به صورت نمودار زیر است.بندي موضوعی طرحخوشه تا پایان دي ماه سال جاري،

 

 هاي ثبت شده در مرکزهاي فناوري طرحنمودار فراوانی خوشه -2 شکل

  استقرار و رشد

شود و در طول دوره حضور واحد فناور در میدوره رشد واحدهاي فناور در مرکز پس از نهایی شدن فرآیند پذیرش آغاز 
  ي انجام شده در دوره رشد بشرح جدول زیر است. هایابد. مجموعه فعالیتمیمرکز ادامه 

 هاارائه شده به آن یمنستقر در مرکز و خدمات تخصص يهاشرکت تیخالصه وضع -2جدول 

    واحد  شاخص
  29  تعداد   98شهریور واحدهاي مستقر تا انتهاي 

  4  تعداد  98واحدهاي غیرحضوري در انتهاي شهریور 
  4  تعداد  98 واحدهاي پیش رشد مستقر در انتهاي شهریور

  7  تعداد  98ي دانش بنیان مستقر در انتهاي شهریور هاواحد
  16  جلسه  هاجلسات مشاوره ارتقا سیستم بازاریابی شرکت

  18  جلسه  هاشرکتجلسات مشاوره ارتقا سیستم فروش 
  10  جلسه  بررسی روند پیشرفت دوره اي
  5  جلسه  ارزیابی روند پیشرفت سالیانه

  2  جلسه  )Kick off meetingي جدید در بدو ورود (هاتوجیه شرکت
  14  جلسه  شرکت 14تمدید استقرار براي 

  3  نشست  هاي آموزشیکارگاه
  7  جلسه  کمیته خروج

  

5

1
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3
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  خروج واحدها از مرکز

جلسه کمیته خروج براي تعیین  7. در این رابطه اند، چهار شرکت مندرج در جدول زیر از مرکز خروج کرده98در سال 
  تکلیف نحوه خروج آنها برگزار گردیده است. 

 هاي خارج شده از مرکزشرکت -3جدول 

  نام طرح  نوع خروج  نام شرکت 
  جزئی تخلیه فراصوت آشکارسازي و بازرسی سیستم سازيتجاري و ساخت طراحی،  موفق  آیریانیک

  طراحی و ساخت سکسیونر قابل قطع زیر بار گازي  موفق  رسانش انرژي نوین
  LoRa LPWANبه فناوري مجهز  آب طراحی کنتور هوشمند  موفق  سایمان تک

 الکتریکی خودروهاي آنالین پایش وي گیت ساخت و طراحی  ناموفق  بهداد تدبیرمبین آریا
  طراحی و ژیاده سازي سیستم تصمیم یار تعاملی هوشمند حوزه آب و برق  ناموفق  داده پژوهان ویرا

  طراحی و ساخت ربات تعویض مقره در حالت خط گرم  ناموفق  الوین نگار دانشگر
  و باتري تجهیز فتوولتائیکي توربین بادي عمود محور کیلوواتی با سازپیادهطراحی، ساخت و   ناموفق  نیروگستران سادات کیا

  

  پشتیبانی

 جهتو با. پردازدمی حمایت تحت فناور واحدهاي و مرکز به خدمت ارائه به مالی و اداري حوزه دو در مرکز پشتیبانی واحد
  آید: میدر ادامه  98 پایان دي ماه سال در واحد این هايفعالیت اهم مربوطه، هايحوزه گستردگی به

 مرکز پشتیبانی و مالی امور انجام 
 همکاران، کارکردهاي ارسال و محاسبه تهیه، شامل( نیرو پژوهشگاه و مرکز مابینفی مالی و اداري امور انجام 

 زیربنایی) امور انجام کلیه مرکز، تنخواه مدیریت

   درخواست پشتیبانی 100سند مالی و   30صدور قریب به 
 ي هافناور(صدور صورتحساب، مدیریت پرداخت واحدهاي و مرکز مابینفی مالی روابط راهبري و مدیریت

 واحدهاي فناور)

  صورتحساب  427صدور قریب به 
  ریال از واحدهاي فناور بابت خدمات ارائه شده، اجاره و  4348680279وصول مطالبات مالی به مبلغ

 تسویه اعتبارات
 اي مالی و استفاده از خدمات مرکزهحمایت در خصوص تراکنش تحت هايشرکت سالیانه بنديارزیابی و رتبه   

 مالی گزارش مورد 51قریب به  ارائه و تهیه    
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 مستقر هايشرکت از حمایتی يهافعالیت 
  ي مرکز از واحدهاي فناور در هادر راستاي حمایت 5انجام امور مربوط به حضور مرکز و واحدهاي فناور در

 خصوص بازیابی و عرضه دستاوردهاي خود
 هاي تجدید پذیر و تولید پراکنده ایرانالمللی انرژينمایشگاه جانبی کنفرانس بین 
  2019نمایشگاه الکامپ 
 هورينمایشگاه ارائه دستاوردهاي واحدهاي فناور مرکز در بازدید معاونت علمی و فناوري ریاست جم 
  ی برقالمللبیننمایشگاه جانبی سی و چهارمین کنفرانس 
 پژوهشگاه نیرو-جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نیرو 

  انجام کلیه امور مربوط به زیرساخت فضاهاي در اختیار واحدهاي فناور از جمله مواردي همچون باز سازي، تعمیر
  و تجهیز دفاتر واگذارشده

 خروج و استقرار امور 
  واحد پیش رشد جدید در مرکز 7شرکت رشد و  4امور مربوط به استقرار انجام 
 واحد پیش رشد 3واحد رشد و  7(فناور  واحد 10 خروج به مربوط امور انجام( 

 نمایشگاه دائمی رویش  
به منظور ارائه دستاوردهاي واحدهاي مستقر در مرکز، نمایشگاه دائمی این دستاوردها در طبقه همکف ساختمان رویش 

 تجهیز و ساماندهی گردید. 

 صندوق مکاتبات ياندازراه  
در راستاي تسهیل مکاتبات واحدهاي فناور با سایر ارگانها و نهادهاي خارج از پژوهشگاه نیرو، صندوق مکاتبات مرکز با  

  ي گردید. اندازراههمکاري دبیرخانه پژوهشگاه نیرو 

  برگزاري نشست تخصصی  
با همکاري شرکت  "ي پیشروي آنهاي توزیع برق و چالشهاتحلیل شبکهي و سازشبیه"نشست تخصصی 

  ي توزیع سراسر کشور در سالن رودکی پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.هایش پارس و با حضور شرکتاندکارنیکان

 گسترش و تجهیز سایت پیش رشد مرکز  
، سایت پیش رشد در طبقه اول ساختمان رویش با توجه به نیاز به استقرار متقاضیان در قالب واحد پیش رشد در مرکز

  ي گردید.اندازراه
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  روابط عمومی

واحد روابط عمومی مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي در راستاي وظایف ذاتی خود و در جهت نیل به اهداف و 
ي حمایتی و فرهنگی، عهده دار اطالع رسانی، برقراري ارتباط به نحو شایسته و انعکاس رویدادها، اخبار و هامأموریت

  به شرح ذیل است:  1398باشد. اهم اقدامات واحد روابط عمومی در سال انتشارات مرکز می
 و ارسال آن به واحدهاي  40الی 33مرکز به تعداد هشت مجلد از شماره  "پیک رویش" تدوین و انتشار خبرنامه

 ربط، ذي

 در ساختمان رویش "ایستگاه مطالعه رویش"اندازي راه 

 فیزیکی و مجازي براي ارتباط بین افراد متقاضی کار و واحدهاي  صورتبه "مچ میکینگ"اندازي سامانه راه
  ري که نیاز به نیروي انسانی دارند.فناو
 هاي مناسبتی و خبري جهت پخش در مانیتور البی ساختمان رویشطراحی و انتشار انواع کلیپ 

  هاي مرکزها و مراسمهمایش یرساناطالعطراحی انواع بروشور، بنر، تراکت، تابلو و... جهت 

 مان در البی ساخت "تباط مستقیم با حوزه ریاستار"و  "پیشنهادات و انتقادات"ي هاصندوقي و نصب اندازراه
  رویش

 ي مرکزهاشیهماها و اي از فعالیتپوشش خبري و رسانه  
 کار رویش دگانیجوراهنماي " تدوین کتابچه"  

 مسائل سایر و رویدادها اخبار، انعکاس جهت مرکز سایت، و صفحات مجازيوب محتواي ایجاد روزرسانی وبه 
 مرتبط

 هاآن هايپیشرفت اخبار تهیه براي هاشرکت مداوم با و ارتباط تعامل 

  عاونت با همکاري م "ي دانش بنیانهاآشنایی با فرآیندهاي ارزیابی و حمایت از شرکت"برگزاري کارگاه آموزشی
 علمی فناوري ریاست جمهوري

  در حاشیه کنفرانس  "لیرز و کاربردهاي آن در صنعت برق و انرژي"برگزاري کارگاه آموزشیPSC  با  98سال
 همکاري مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

 ي مصرف منصفانه از بستر اینترنت مرکز و بستر سازي براي ایجاد هاي جهت تدوین سیایژستریزبرنامهVLan 
 مستقر در مرکز اختصاصی براي واحدهاي فناور

  جوي پیگیري هدف و نمایش فیلم در جست"برگزاري دومین نشست باشگاه فیلم و کسب و کار رویش با موضوع
 "آمریکا 2006خوشبختی محصول سال 
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  هاي مرکز با وزارت نیروپروژه

فناوري در صنعت آب و برق، اقدام به مرکز در راستاي ایفاي نقش مؤثر در عرصه مبادالت عرضه و تقاضاي پژوهش و 
نماید. در دوره میي سیاستگذاري در سطح ملی و با همکاري معاونت آموزش، تحقیقات و منابع انسانی هاانجام پروژه

  جاري نیز مرکز سه دستور کار از این موارد را در دست اجرا دارد.

  استقرار و کارآمدسازي زیست بوم نوآوري نیرو -الف
ي شده است، با هدف ایجاد ریزبرنامهکه با همکاري معاونت آموزش، تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو  این پروژه

انسجام بیشتر در میان فعاالن عرصه پژوهش و فناوري در سطح وزارت نیرو، شناسایی خالءهاي سیستمی یا قانونی، 
ان بازیگران در قالب یک نگاشت نهادي و با رویکرد جلوگیري از موازي کاري و اتالف منابع و ایجاد گفتمان مشترك می

 1398شود. بخش اول این پروژه که به طرح ریزي آن اختصاص داشت در شش ماهه نخست سال میاکوسیستمی انجام 
یشی زیست بوم با تسهیلگري مرکز و با حضور و مشارکت کلیه ذینفعان و بازیگران کلیدي اندانجام گردید و جلسات هم

هفته برگزار گردید. در پایان این مرحله از پروژه فازهاي تحلیل و طراحی زیست  10م از هفته دوم مهرماه بمدت زیست بو
  بوم به پایان خواهد رسید. 

 اندازي پارك علم و فناوري نیروراه -ب

انی و منابع انسي مرکز و پژوهشگاه، و همچنین نظر مساعد معاون آموزش، تحقیقات هابا تالشهاي انجام شده و پیگیري
فتاد و همراه بود، بار دیگر براه ااي اندازي پارك فناوري نیرو که بدالیل گوناگون با پیشرفت آهستهوزارت نیرو، پروژه راه

امهنفعان صنعت آب و برق، کار برني مفهومی پارك با ذیهادر این راستا پس از برگزاري جلسات متعدد در خصوص ویژگی
ا تعیین رئیس مرکز بعنوان مجري پارك فناوري نیرو از سوي معاون آموزش، تحقیقات و منابع ریزي عملیاتی پارك ب

ماه  9ي اولیه پارك که به مدت اندازراهانسانی وزارت نیرو، انجام شد. مراحل طراحی مفهومی، آماده سازي زیرساخت و 
ي پارك نیرو برگزار اندازراه، سه جلسه شوراي 98بطول خواهد انجامید، در حال انجام است. در انتهاي دي ماه سال 

ي هابراي استقرار شتاب دهنده هاي نوآوري نیرو و شناسایی محل کارخانههااست. تدوین برنامه عملیاتی کارخانهشده
  نیرو و استقرار حداقل دو شتاب دهنده تا پایان سال جاري، در اولویت کار مرکز است.تخصصی/ اختصاصی 
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  ايهاي توسعهفعالیت

در زیر  هادنبال شده است که اهم آن 98اي مرکز بر اساس برنامه عملیاتی سال ي توسعههاعالوه بر امور جاري، برنامه
  آمده است. 

 بخش قانونی و حقوقی: .1
ي در آستانه هاخروج از مرکز واحدهاي فناور، و عملیاتی کردن آن در خصوص شرکت دستورالعمل، تدوین .1,1

 .خروج

 IT ي مالکیت فکري و هاي مستقر در حوزههاي دو واحد مشاوره به شرکتاندازراه .1,2
 

 حوزه زیرساخت: .2
 انجام)ي فناورانه متقاضیان (در حال هابروزرسانی و تکمیل پورتال جامع ثبت نام ایده .2,1

 
 

 هابرقراري ارتباط مؤثر با سایر نهادها و سازمان .3

که در حوزه معاونت تحقیقات  هاي آموزشی مالکیت داراییهاحضور فعال نماینده مرکز در جلسات تدوین دوره .3,1
 و منابع انسانی وزارت نیرو برگزار شد.

 در سندیکا و استفاده از ظرفیتي مرکز هاادامه همکاري با سندیکاي صنعت برق ایران در جهت عضویت شرکت .3,2
 ي مرکزهامجله ستبران سندیکا در جهت معرفی شرکت

 

 هاي استارت آپ/ شتاب دهندههاشرکت .4
ي کار استارت آپی در صنعت آب و برق هابرگزاري جلسات متعدد با صاحب نظران در خصوص تعیین حوزه .4,1

  دهنده در حوزه آب براي شکل دهی به حداقل یک شتاب دهنده در حوزه برق و یک شتاب
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گزارش عملکرد صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي در  -3-10
   1398سال 

 ي واصله به صندوق هاطرح 
 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 98ي واصله بر اساس نوع حمایت درخواستی متقاضیان تا پایان بهمن سال هاطرح 

  توضیحات  تعداد طرح نوع درخواست
  %4درخواست تسهیالت با کارمزد   50  تسهیالت نمونه سازي

  %11درخواست تسهیالت با کارمزد   10  تسهیالت صنعتی
  %11تسهیالت با کارمزد درخواست   34  تسهیالت سرمایه در گردش

  %11درخواست تسهیالت با کارمزد   13  تسهیالت لیزینگ
  )NRIدرخواست تسهیالت جهت انجام تست (طبق تفاهم نامه با   3  تسهیالت تست

  درخواست سرمایه گذاري بصورت ریسک پذیر  v.c  3مشارکت 
  سازي درخواست مشارکتابتدا درخواست تسهیالت و سپس در مرحله انبوه   0  تسهیالت/ مشارکت

  هاي فناورانه و نوآورانهضمانتنامه براي طرح  6  ي پژوهش و فناوريهاضمانتنامه طرح
  هاي مشاوره ايهاي مدیریت تولید برق و شرکتدرخواست صدور ضمانتنامه از شرکت  8  ي توسعه فناوريهاضمانتنامه طرح

  محصوالت فناورانهدرخواست حمایت جهت تجاریسازي   0  پوشش ریسک تجاري
  هاي نامعلومها و یا درخواستسایر درخواست  0  سایر

  127  مجموع

 

 

 98سال 

  تعداد  ماه
 5  فروردین

 21 اردیبهشت
 14 خرداد
 13 تیر

 29 مرداد
 9 شهریور

 10 مهر
 3 آبان
 10 آذر

 9 دي 
 4 بهمن 
 - اسفند

 127 مجموع

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

داد
خر یر 

ت

داد
مر

یور
هر

ش هر
م

ان
آب آذر دي من
به

مع
ج

5
21 14 13

29

9 10 3 10 9 4

127

98تا بهمن  98تعداد طرح بر مبناي ورود طرح در هر ماه از ابتداي سال 
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 ي واصله به صندوق بر مبناي زمینه کاربردهاطرح 

يبنددسته زمینه کاربرد  تعداد  

 تولید

 1  انرژي برق ابی -تولید
 1 ذخیره ساز انرژي  -تولید

 2 انرژي بادي -تولید
 6 خورشیديانرژي  -تولید

 1 پیل سوختی

 17 تعمیرات، نگهداري، بهینه سازي از واحدهاي نیروگاهی تولید -تولید

 توزیع

 0  پایش خطوط و کاهش تلفات -توزیع
 0 تولیدات پراکنده و اثرات آن بر شبکه -توزیع

 0 بهینه سازي -توزیع
 2 شبکه توزیع -توزیع
 0 کیفیت توان -توزیع
 3 ترانسفورماتور -توزیع

 6 اتصال مولدهاي انرژي تجدیدپذیر به شبکه -توزیع
 10 تجهیزات شبکه -توزیع

ضمانتنامه 
طرح هاي 
پژوهش و 

فناوري

ضمانتنامه 
طرح هاي 

توسعه 
فناوري

مشارکت تسهیالت 
سرمایه در 

گردش

تسهیالت 
نمونه سازي

تسهیالت 
لیزینگ

تسهیالت 
تست

تسهیالت 
صنعتی

جمع

6 8 3

34
50

13
3 10

127

98از ابتداي سال تا بهمنتعداد طرح بر مبناي نوع درخواست متقاضیان 
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يبنددسته زمینه کاربرد  تعداد  

 انتقال و فوق توزیع

 0  اتوماسیون -انتقال و فوق توزیع
 0 مخابرات -انتقال و فوق توزیع

 0 ي و امنیت شبکهریزبرنامه -انتقال و فوق توزیع
 2 کاهش تلفات پایش خطوط و -انتقال و فوق توزیع

 0 بهینه سازي -انتقال و فوق توزیع
 2 ترانسفورماتور -انتقال و فوق توزیع

 1 شبکه -انتقال و فوق توزیع
 12 تجهیزات شبکه-انتقال و فوق توزیع

 21 سایر
IT 0 

 5 بهینه سازي
 19 الکترونیک
 0 حفاظت

 127 جمع
  

  
 

 
 
 
 

45

81

تعداد طرح هاي ورودي بر مبناي محل حمایت

خط اعتباري تسهیالت
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 حمایت شده است 98ماه سال هایی که تا پایان بهمن جزئیات طرح 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نوع   موضوع طرح  نام متقاضی  ردیف
  قرارداد

شماره 
  مبلغ قرارداد (ریال)    قرارداد

تاریخ 
امضاي 
  قرارداد

وضعیت 
  فعلی

  قراردادهاي محل تسهیالت صندوق نوآوري و شکوفایی

1 

موتورسازان 
فن اوري 

بهینه ایرانیان 
 (فابا موتور)

 1,1(موتور گازسور 
مگاوات) بمنظور خرید 
تجهیزات و مواد اولیه و 
تکمیل سوله خط تولید و 

توسعه شرکت 
موتورسازان فناوري بهینه 

  ایرانیان

در حال   98/04/15  45،000،000،000  10185  تسهیالت
  اجرا

زیبو فناور  2
 پارس

تولید کولرهاي آبی 
هیبریدي و کولرهاي 

اسپیلت یونیت خورشیدي 
هیبریدي و ساخت 

ي خورشیدي نسل هاپنل
  جدید

در حال   98/04/22 42،000،000،000 10186  تسهیالت
  اجرا

 توربوتک 3

سامانه مدیریت یکپارچه 
ي و سخت افزارنرم

افزاري براي پایش 
توربین گازهاي 

FRAME 9  وV94,2  

در حال   98/08/12  10،000،000،000  10240  تسهیالت
  اجرا

الکترو نیرو  4
 تابان کنترل

دي هایراق آالت شبکه
  98/09/25  10،000،000،000  10263  تسهیالت  روکش دار

پرداخت 
اول انجام 

شده 
  است.

 مشارکت

  نام متقاضی   مبلغ (ریال)
 متساپ 164،442،273

 تتاپاور 124،000،000
 آزمایشگاه 1،078،098،900

 کلینیک 30،000،000
 جمع 1،396،541،173
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نوع   موضوع طرح  نام متقاضی  ردیف
  قرارداد

شماره 
  مبلغ قرارداد (ریال)    قرارداد

تاریخ 
امضاي 
  قرارداد

وضعیت 
  فعلی

کارنو طراحان  5
 تهویه

ساخت سیستم گرمایشی 
و سرمایشی مستقل از 

به ظرفیت   GHPبرق 
  تن تبرید20

پرداخت   98/09/24  9،500،000،000  10262  تسهیالت
  مرحله اول 

6 
جهاد 

دانشگاهی 
 خواجه نصیر

  98/09/23  16،000،000،000  10252  تسهیالت  گیرلس آسانسور

پرداخت 
اول انجام 

شده 
  است.

  		  		   132،500،000،000  جمع

  قراردادهاي محل خط اعتباري صندوق نوآوري و شکوفایی

نوع   موضوع طرح  نام متقاضی  ردیف
  قرارداد

شماره 
  مبلغ قرارداد (ریال)    قرارداد

تاریخ 
امضاي 
  قرارداد

وضعیت 
  فعلی

  قراردادهاي محل خط اعتباري صندوق نوآوري و شکوفایی

1 

آرمان 
سازندگی 

ي هااندیشه
 کالن

هیدرواستاتیک کوپلینگ 
 2متغیر پیوسته با ظرفیت 

  مگاوات

تسهیالت 
نمونه 
  سازي

در مرحله   98/10/07  3،000،000،000  10265
  پرداخت

2 
ابتکار صنعت 

موج 
 ديهانیمه

سیگنال ژنراتور باند 
میلیمتري مربوط به تستر 

محصول مخابراتی 
  پیشرفته

تسهیالت 
نمونه 
  سازي

10192  3،000،000،000  98/07/17  

پرداخت 
اول انجام 

شده 
  است.

آرا کاوش  3
 پژوه

لیزینگ یک دستگاه 
کوانتومتر رومیزي آنالیز 

  پایه برنج

تسهیالت 
در مرحله   98/06/17  650،000،000  20221  لیزینگ

  بازپرداخت

ي هاآزمایشگاه 4
 صنایع انرژي

  سیموالتور شبکه قدرت
تسهیالت 

نمونه 
  سازي

10249  17،500،000،000  98/09/09  

پرداخت 
اول انجام 

شده 
  است.

لیان اریاتش  5
 صبا

سیستم مانیتورینگ 
  ارتعاشات توربین گاز

تسهیالت 
نمونه 
  سازي

10223  5،000،000،000  98/08/25  

پرداخت 
اول انجام 

شده 
  است.
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نوع   موضوع طرح  نام متقاضی  ردیف
  قرارداد

شماره 
  مبلغ قرارداد (ریال)    قرارداد

تاریخ 
امضاي 
  قرارداد

وضعیت 
  فعلی

فناوران الکترو  6
 موتور اریا

تسهیالت   BLDCموتور 
  98/09/16  20،000،000،000  10257  صنعتی

در مرحله 
و  ارزیابی
تائید 

صندوق 
نوآوري و 
  شکوفایی

 طرح و کار 7
دستگاه تصفیه اب به 
  روش انعقاد الکتریکی

تسهیالت 
سرمایه 

در 
  گردش

در مرحله   98/09/20  2،000،000،000  10258
  پرداخت

اترك فیدار  8
 هوشمند البرز

ي اهکنترل کننده دستگاه
  تزریق

تسهیالت 
نمونه 
  سازي

10230  3،000،000،000  98/09/02  

پرداخت 
اول انجام 

شده 
  است.

زیست فناوري  9
 رخش آب

دستگاه الکتریکی گندزدا 
  و آلودگی زداي آب

تسهیالت 
نمونه 
  سازي

در مرحله   98/10/07  1،000،000،000  10268
  پرداخت

ویرا صنعت  10
 دقیق پارس

ربات سه محوره قطعه 
بردار و قطعه گذار دستگاه 

  تزریق پالستیک

تسهیالت 
نمونه 
  سازي

در مرحله   98/09/03  5،000،000،000  10247
  پرداخت

ویرا صنعت  11
 دقیق پارس

ربات سه محوره قطعه 
بردار و قطعه گذار دستگاه 

 تابا -تزریق پالستیک
  پالستیک

تسهیالت 
  98/05/09  1،540،000،000  10193  لیزینگ

پرداخت 
انجام 
شده 
  است.

  همیان فن رله جریان باال 12

تسهیالت 
سرمایه 

در 
  گردش

10254  5،000،000،000  98/09/20  

در مرحله 
ارزیابی و 

تائید 
صندوق 

نوآوري و 
  شکوفایی

13 

دستگاه 
مخابراتی 

اعالم محل 
خطا در 

هاي شبکه
kv20 

تسهیالت   صدرا مدار قومس
  98/09/02  20،000،000،000  10211  صنعتی

پرداخت 
اول انجام 

شده 
  است.

  86،690،000،000  جمع
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  ضمانتنامه

  مبلغ    نام طرح / عنوان قرارداد  نام شرکت ردیف
  ( ریال) 

خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی  1
 راه آهن (تراورس)

، ابنیه هاعملیات نگهداري و تعمیرات ریلی، سوزن
 5و مراقبت و نگهداري از خط  هافنی مسیر و ایستگاه

  و پایانه مهرشهر
8،296،688،154  

 برق شهید رجائیمدیریت تولید  2
خرید برق نیروگاه بخار و نیروگاه سیکل ترکیبی 

  64،729،250،000  شهید رجایی

 قطعات توربین شهریار 3
نیروگاه سیکل ترکیبی  F5بازسازي قطعات داغ 

  458،520،000  98-ش-04شریعتی مشهد به شماره 

 مدیریت تولید برق اصفهان 4
نیروگاه  3خرید خدمات تعمیرات اساسی واحد 

  4،995،000،000  97/1028/67اصفهان به شماره 

 مدیریت تولید برق اصفهان 5
نیروگاه  3خرید مواد، مصالح وتعمیرات اساسی واحد 

  1،150،000،000  اصفهان

 مدیریت تولید برق اصفهان 6
ي سرمایه گذاري و بهینه سازي هااجراي پروژه

به روش  1397نیروگاه اصفهان و هسا در سال 
EPC  97/1018/58به شماره  

10،300،000،000  

  73،000،000،000  96/695به شماره  1398قرارداد فروش انرژي سال  مدیریت تولید برق شهید مفتح 7

8 
شرکت توسعه برق و حرارت 

 خاورمیانه

 4ي کامل یک واحد نیروگاه اندازراهتامین، نصب و 
-4-4-1به شماره  Full CHPمگاواتی 

4/9520/790  
5،880،000،000  

 مدیریت تولید برق اصفهان 9
قرارداد خرید مواد و مصالح و تجهیزات تعمیرات 

نیروگاه اصفهان به شماره  3اساسی واحد 
98/1002/76  

1،090،000،000  

  10،790،000،000  تسهیالت سرمایه در گردش فن آوران الکترو موتور آریا  10

 مدیریت تولید برق شازند 11
جهت نیروگاه  1398خرید انرژي در سال قرارداد 

  75،000،000،000  /خ98/ع/04شازند به شماره 

 مدیریت تولید برق ري 12
خرید خدمات نظارت بر تعمیرات ژنراتور به شماره 

98/01  65،000،000  

 مدیریت تولید برق اصفهان 13
قرارداد خرید مواد،مصالح و تجهیزات تعمیرات 

اصفهان به شماره نیروگاه  3اساسی واحد 
98/1002/76  

1،090،000،000  

 قطعات توربین شهریار 14
ي هابا موضوع بازسازي پره 98-04قرارداد شماره 

  9،827،000،000  نیروگاه ایسین 5ورژن  V 94/2توربین گازي 

 مدیریت تولید برق شازند 15
شرکت در مناقصه قرارداد خرید لوازم یدکی نیروگاه 

  4،968،000،000  1398شازند درسال 
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  ضمانتنامه

  مبلغ    نام طرح / عنوان قرارداد  نام شرکت ردیف
  ( ریال) 

  22،030،000،000  مدیریت تولید برق لوشان مدیریت تولید برق لوشان 16

 ي صنایع انرژيهاآزمایشگاه 17
قرارداد توسعه و تجهیز آزمایشگاه روشنایی به 

  2،260،000،000  93-261شماره 

  24،077،000،000   98/06قرارداد خرید برق به شماره   مدیریت تولید برق ري 18
  4،780،000،000   98/07قرارداد تعمیرات اساسی به شماره   مدیریت تولید برق ري 19

 مدیریت تولید برق ري 20
ي بهینه سازي و خدمات تامین لوازم هااجراي پروژه 

  5،000،000،000   98/08یدکی به شماره 

 ي صنایع انرژيهاآزمایشگاه 21
قرارداد تدوین استاندارد در حوزه ي ارتباطی و  

  85،680،000  فناوري اطالعات 

 ي صنایع انرژيهاآزمایشگاه 22
تست لوازم اندازه گیري برق مصرفی مشترکین برق  

  87،200،000  منطقه اي تهران 

 ي صنایع انرژيهاآزمایشگاه 23
ي الکتریکال هاقرارداد پروژه ي تست 

ي سد هاي نیروگاههاو ژنراتور هاترانسفورماتور
  امیرکبیر و سد طالقان 

89،600،000  

  18،500،000،000   98/023به شماره  1398تعمیرات سال   مدیریت تولید برق شهید مفتح 24

 مدیریت تولید برق شهید رجائی 25
تعمیرات اساسی و نیمه اساسی و بازسازي و تامین  

ي نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی هاقطعات یدکی واحد
  شهیدرجایی 

45،736،082،218  

  65،000،000   98/13ي تولید پراکنده به شماره هانظارت بر مولد  ي نیروگاه طرشتبرداربهره 26
  9،030،000،000   98/11پروژه بهینه سازي به شماره   ي نیروگاه طرشتبرداربهره 27
  1،500،000،000   98/10تعمیرات اساسی به شماره   ي نیروگاه طرشتبرداربهره 28
  13،080،000،000   98/9خرید برق به شماره   ي نیروگاه طرشتبرداربهره 29

30 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران

راهبري، تعمیر و نگهداري پست برق اختصاصی  
کیلوولت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به  230

   IKAC 9/109شماره 
420،191،654  

31 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران

دستگاه تابلو  15ي اندازراهخرید تجهیزات نصب و  
PMU ي برق منتخب شرکت مدیریت هادر پست

   98/10شبکه برق ایران به شماره 
1،125،000،000  

32 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران

مناقصه سرویس، نگهداري و تعمیر تجهیزات تله 
متري و کامپیوتر مرکز راهبري شبکه برق کشور و 

   98/20دور متصل به آن به شمارههاي راهپایانه
3،101،000،000  

33 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
 GISکیلوولت  400اورهال یک دستگاه بریکر پست  

  314،200،000   98-53نیروگاه بندرعباس به شماره 
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  مبلغ    نام طرح / عنوان قرارداد  نام شرکت ردیف
  ( ریال) 

34 
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی 

 راه آهن (تراورس)

آهن به مساحت مدیریت حفاظت طرح جنگلداري راه 
بابلکنار به  2هکتار و حوزه داخل طرح، سري  10678

ي هاهکتار در حوزه شهرستان 2455مساحت 
  سوادکوه و ساري 

1،809،239،740  

 مدیریت تولید برق یزد 36
با موضوع فروش  98خ/ 30200قرارداد شماره  

  30،280،000،000  انرژي 

 مدیریت تولید برق اصفهان 37
با موضوع خرید  98/1028/68قرارداد شماره  

  24،975،000،000  نیروگاه اصفهان  3خدمات تعمیرات اساسی واحد 

 مدیریت تولید برق اصفهان 38
با موضوع خرید مواد و  98/100/76قرارداد شماره  

نیروگاه  3مصالح و تجهیزت تعمیرات اساسی واحد 
  اصفهان 

5،450،000،000  

 مدیریت تولید برق شازند 39
نیروگاه حرارتی  4قرارداد تعمیرات اساسی واحد  

به شماره  1398شازند در سال 
2098001486000005   

3،468،000،000  

 تولید برق شازندمدیریت  40
جهت  1398قرارداد خرید لوازم یدکی در سال  

  15،078،840،000   2498001486000003نیروگاه شازند به شماره 

41 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران

شرکت در مناقصه خرید خدمات تعمیر(سخت افزار و  
ي نوري و الکتریکال الین و کاکد و ها) یونیتافزارنرم

   98/06آلکاتر شرکت ارتباطات زیرساخت به شماره 
2،250،000،000  

 مدیریت تولید برق بعثت 42
به شماره  CO2نظارت بر سیستم استحصال گاز  

98/12   70،000،000  

 مدیریت تولید برق بعثت 43
ي بهینه سازي و خدمات تامین لوازم هااجراي پروژه 

  12،280،000،000   98/05یدکی به شماره  

  3،400،000،000   98/4تعمیرات اساسی به شماره   مدیریت تولید برق بعثت 44
  23،678،000،000   98/3خرید برق به شماره   مدیریت تولید برق بعثت 45

46 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران

ي هامناقصه اصالح وضعیت سرخطشرکت در 
63KV  230/63در پست KV  کمال آباد به شماره

97/12025  
1،500،000،000  

 مدیریت تولید برق شازند 47

  قرارداد تعمیرات اساسی  
  نیروگاه شازند  4واحد 

  به شماره 
 2498001486000004    

13،600،000،000  
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  مبلغ    نام طرح / عنوان قرارداد  نام شرکت ردیف
  ( ریال) 

48 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران

  عملیات تعمیر و نگهداري پ 
  هاي فوق توزیع(پست رلیاژ)ست

  در حوزه انتقال قزوین 
    181/300/98به شماره  

5،301،286،013  

  167،245،200  قرارداد آزمون     ي صنایع انرژيهاآزمایشگاه 49
  277،090،000  قرارداد اجاره هفده دستگاه   آرین سرویس سامان 50
  1،392،000،000  ارتقا جزیی عملکرد توربین پژوهشگاه نیرو 51
  600،000،000  نصب الکتریکال   گرین انرژي 52
  1،100،000،000  ي برداربهرهواگذري خدمات   مدیریت تولید برق بعثت 53
  46،250،000،000   98تعیمرات سال   مدیریت تولید برق شهید مفتح 54
  44،416،633،230   98تعیمیرات اساسی   مدیریت تولید برق شهیدرجایی 55
  30،000،000،000  بازسازي قطعات داغ   قطعات توربین شهریار 56

57 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
  240،636،200  بهینه سازي  

  3،300،000،000  ي فین دار هاخرید لوله  مدیریت تولید برق شهید رجایی 58
  1،550،000،000  ست شرود  2خرید   رجایی مدیریت تولید برق شهید 59

 تولیدي اطمینان بخش 60
  خرید و نصب و  

  1،000،000،000  ي اندازراه

61 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
  793،038،380  تعمیر و نگهداري  

  1،530،000،000  اي تعمیرات دوره  مدیریت تولید برق اصفهان 63

64 
انتقال نیروي مهندسی تعمیرات 
 تهران

  2،250،000،000  ي اندازراهنصب و  

  600،000،000  خرید موادومصالح   مدیریت تولید برق اصفهان 65
  4،500،000،000  تعمیرات اساسی   مدیریت تولید برق شازند 66

67 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
  654،000،000  خرید تجهیزات  

68 
انتقال نیروي مهندسی تعمیرات 
 تهران

  دستگاه 5تعویض  
  582،800،000  بریکر 

69 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
  3،763،600،000  دمونتاژ و آماده سازي  

  800،000،000  ساخت درایو   تولیدي اطمینان بخش 70
  200،000،000  ساخت درایو   تولیدي اطمینان بخش 71

72 
و  مدیریت تولید برق سیستان

 بلوپستان
  45،300،000،000  فروش انرژي  
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  مبلغ    نام طرح / عنوان قرارداد  نام شرکت ردیف
  ( ریال) 

73 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
  190،042،134  تعمیر و نگهداري  

74 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
  162،500،000  تعمیر و نگهداري  

75 
مهندسی تعمیرات انتقال نیروي 

 تهران
  6،251،516،525  تعمیر و نگهداري  

  1،410،000،000  خرید خدمات   مدیریت تولید برق اصفهان 76
  3،060،000،000  اي تعمیرات دوره  مدیریت تولید برق اصفهان 77
  1،200،000،000  خرید موادومصالح   مدیریت تولید برق اصفهان 78
  3،500،000،000  تعمیرات اساسی   مهندسی نیروي تهران 79
  500،000،000  تعمیرات اساسی   مهندسی نیروي تهران 80
  800،000،000  تعمیرات اساسی   مهندسی نیروي تهران 81

  774،401،879،448  98جمع از ابتداي سال  
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 یافتههاي پایان فهرست پروژه

  واحد مجري نام طرح/ پروژه  ردیف

  معاونت تخصصی تولید  شاهرود یبیترک یکلس یروگاهن ینتورب يهاپره یدگید یبعلت آس یبررس 1

2 
ي ثابت و متحرك هاخدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بازسازي پره

  معاونت تخصصی تولید  ي گازي نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانهاتوربین

3 
 يبرا ینکلوژرا یشطرح جهت استفاده از گرما یهو ته یمطالعه بررس

  معاونت تخصصی تولید  لهاینتورب

4 

 دست یکاول و  یفدست نازل رد یک يو بازساز یرتعم یاتنظارت بر عمل
اسناد  هیو ته یانصوف يگاز یروگاهن یوفا یمفراي یج یندوم تورب یفنازل رد

  97-3و مدارك استعالم شماره 
  تولیدمعاونت تخصصی 

5 

ي استاندارد یک نمونه کراس هاامکان سنجی طراحی ساخت و انجام آزمون
آویزي دو مداره  230KVیا  132آرم کامپوزیتی دکل انتقال نیروي تلسکوپی 

  با توجه به انتخاب گزینه برتر
  معاونت تخصصی انتقال

6 
 یسپاچینگمراکز د یازاسکارا مورد ن يهاافزارنرم يسازمیطرح بو یریتمد

  معاونت تخصصی انتقال  برق کشور یعو فوق توزاي منطقه

  معاونت تخصصی توزیع  کنفرانس یریتمد افزارنرم يسازپیادهو  یطراح 7

8 
 همکاري داخلی طراحی و ساخت سیستم تخمینگر پارامترهاي دینامیکی

  توزیعمعاونت تخصصی   (طراحی و ساخت سیستم جمع آوري داده و تخمین پارامترهاي دینامیکی)

9 
تدوین دانش فنی طراحی به منظور بومی سازي فناوري بخاري زیست توده 

  سوز با راندمان باال
معاونت تخصصی انرژي و 

  محیط زیست

10 
و  یرینآب ش یدبه منظور تول یديخورش يگلخانه یکو ساخت  یطراح

  يمحصوالت کشاورز
معاونت تخصصی انرژي و 

  محیط زیست

  یقگروه ابزار دق  یقابزار دق یگروه پژوهش یقاتیتحق يهایتنقشه راه و اولو ینتدو 11

12 

ي هاي سیاستی به منظور توسعه سرمایه گذاري در انرژيهاارائه بسته
ي موجود در کشور (مطالعه هاخورشیدي و بادي با در نظر گرفتن پتانسیل

  موردي)
  یدپذیرتجد هاييگروه انرژ
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  واحد مجري نام طرح/ پروژه  ردیف

13 
کارگروه شبکه سازي و مدیریت دانش انجام مطالعات مربوط به ساز و کار 
  یدپذیرتجد هاييگروه انرژ  ي تجدیدپذیرهاگروه انرژي

  ي توزیع سنتی به شبکه توزیع فعالهاآینده نگاري گذر از شبکه 14
ي و ریزبرنامهگروه 

هاي برداري در سیستمبهره
  قدرت

15 
ي از برداربهرهتهیه و تدوین مشخصات فنی و اجرایی طراحی، نصب و 

  هاي عمومی شارژ خودروبرقیایستگاه
ي و ریزبرنامهگروه 

هاي برداري در سیستمبهره
  قدرت

16 
مدلسازي بار شبکه توزیع تهران با هدف برآورد باد در زمان اوج مصرف و 

  تعیین عوامل موثر
ي و ریزبرنامهگروه 

هاي برداري در سیستمبهره
  قدرت

17 
) در سطوح مختلف  APCي کنترل پیشرفته فرایند ( هابررسی کارایی روش

  گروه پایش و کنترل نیروگاه  هرم کنترل نیروگاه جهت کسب دانش فنی

18 
توسعه فناوري مربوط به "تدوین سند راهبردي و نقشه راه طرح کالن 

  گروه تجهیزات خط و پست  "محدودسازهاي جریان خطا

19 
زه ارتعاشات سیستم روتور و سا ي پیشرفته میراکنندههاآینده پژوهی فناوري

  ي گازي و بخاريهاتوربین
گروه تجهیزات دوار 

  مکانیکی

20 
) مبتنی بر smart contractي نمونه قرارداد هوشمند (سازپیادهطراحی و 

  گروه حقوق  قراردادهاي حقوقی پژوهشگاه نیرو

21 
ي مارپیچ در دکلهاتدوین دانش فنی طراحی مکانیکی، اجرا و آزمون شمع

  هاي صنعت برقگروه سازه  کیلوولت 63هاي مشبک 

22 
 نانو وادم توسعه و بکارگیري شناسایی، با برق صنعت يهاسازه عملکرد بهبود

  هاي صنعت برقگروه سازه  ساختار

هاي کنترل گروه سامانه  هاکنترل و مدیریت ریزشبکهمیطراحی مفهومی سامانه بو 23
  شبکه

24 
مرکز پشتیبان بومی  EMS افزارنرمطراحی مفهومی و تدوین ساختار 

  دیسپاچینگ ملی برق ایران
هاي کنترل گروه سامانه

  شبکه
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25 
و  میایییش یزآنال یننو يهایکتکن یريتوسعه بکارگ یبررس یپژوه یندهآ

  گروه شیمی و فرآیند  صنعت برق یدو تول یعتوز یزاتتجه یتوضع یشدر پا هاکاربرد 

26 
در صنعت برق و  هاو کاربرد  یحرارت يکننده انرژ یرهمواد ذخ یپژوه یندهآ

  گروه شیمی و فرآیند  يانرژ

27 
ه صورت ب یزیکیف یهو اثر تصف یروغن ترانس به صورت کم ياثر دما یبررس

  گروه شیمی و فرآیند  عمر کاغذ ترانس ینتخم يبر نشانگرها یفیک

  گروه شیمی و فرآیند  برق دینفت و فلر به منظور تول یادینگاز همراه م یافتباز یندهايفرآ یبررس 28

29 
 يو کاربردها يخالص ساز ید،تول يهاو نقشه راه روش يسند راهبرد ینتدو

  گروه شیمی و فرآیند  یدروژنه

30 
ي مورد استفاده در صنعت آب هاسازي کاتالیستمیتدوین سند و نقشه راه بو

  گروه شیمی و فرآیند  و برق

31 
نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده سطحی با ترکیبات آلی به طراحی و ساخت 

  گروه شیمی و فرآیند  منظور حذف فلزات سنگین از پساب نیروگاه

32 
ي ها) در زیر ساختOWCاستفاده از مخابرات نوري بی سیم ( سنجیامکان

  ارتباطی شبکه برق
گروه فناوري اطالعات و 

  ارتباطات

33 
) از منابع Energy Harvesting( آزمون ایده در خصوص برداشت انرژي

  ي مخابراتی براي کاربرد درصنعت برقهاالکترومغناطیسی در حوزه سامانه
گروه فناوري اطالعات و 

  ارتباطات

34 
ي سوم و چهارم مخابرات سلولی در هاآینده پژوهی به کارگیري نسل

  ي مختلف صنعت برق و تعیین الزامات مورد نیاز آنهاحوزه
اطالعات و گروه فناوري 

  ارتباطات

گروه فناوري اطالعات و   آینده پژوهی تکنولوژي بالکچین (زنجیره بلوکی) در صنعت برق 35
  ارتباطات

36 
و فرآیندهاي برون سپاري، خرید و  افزارنرمتدوین متدولوژي تولید و توسعه 

  تحویل گیري در حوزه توزیع صنعت برق ایران
گروه فناوري اطالعات و 

  ارتباطات

37 

ي نوین برقراري امنیت فیزیکی خطوط برق و هامطالعه و بررسی روش
استخراج پارامترهاي مهم با توجه به شرایط اقلیمی و فنی در سطوح انتقال و 

  فوق توزیع شبکه برق ایران
گروه فناوري اطالعات و 

  ارتباطات
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  واحد مجري نام طرح/ پروژه  ردیف

هاي الکتریکی گروه ماشین  استفاده از فناوري ذخیره سازهاي چرخ طیار در شبکه برق کشور سنجیامکان 38
  دوار

هاي الکتریکی گروه ماشین  ایجاد مرکز جامع پایش وضعیت آنالین ژنراتورهاي نیروگاهی سنجیامکان 39
  دوار

40 
ي مدلسازي، تحلیل، طراحی و بهینه سازي و هارصد وضعیت روش

  ي الکتریکیهاماشین
هاي الکتریکی گروه ماشین

  دوار

هاي الکتریکی گروه ماشین  ي حمل و نقل الکتریکیهاالکتریکی در سیستمي هاکاربرد ماشین 41
  دوار

42 

ي چاپ سه بعدي/ساخت هاآینده پژوهی نقش، کاربرد و جایگاه مواد و فناوري
ي پودري در تامین نیازهاي صنعت برق هاافزایشی و فناوري

)AM/3DP/PM(  
  گروه متالورژي

  گروه متالورژي  AlCoCrFeNiساخت و مشخصه یابی آلیاژ پآنتزوپی  43
  گروه محیط زیست  ي ایرانهادر نیروگاه NOXآینده نگاري حذف  44

45 
با هدف  1395مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن 

  ي سیاستیهادرس آموزي و ارائه توصیه
گروه مدیریت و علوم 

  اجتماعی

46 
ي هاو اجراي سیستمتدوین مبانی سند راهبردي در خصوص طرح، نظارت 

  گروه مطالعات فشار قوي  ي فشار قوي و متوسطهامانیتورینگ و پایش وضعیت کابل

47 
زات ي منحنی اشباع تجهیگیراندازهساخت نمونه تحقیقاتی دستگاه پرتابل 

  گروه مطالعات فشار قوي  فشارقوي داراي هسته مغناطیسی تا سطح ولتاژ انتقال

  گروه مواد غیرفلزي  رقدر صنعت ب هاراه توسعه استفاده کامپوزیتتدوین سند راهبردي و نقشه  48

49 
ي نوین تولید و ذخیره سازي سوخت هاتدوین سند راهبردي و نقشه راه روش

  گروه مواد غیرفلزي  هیدروژنی

50 
تدوین سند راهبردي و نقشه راه فرسودگی مواد غیرفلزي در صنعت برق و 

  گروه مواد غیرفلزي  انرژي

  گروه مواد غیرفلزي  دستورالعمل استفاده از مقره بتن پلیمري در صنعت برق و انرژي 51
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  گروه مواد غیرفلزي  دستیابی به دانش فنی ساخت نانوپوشش و رنگ ابر آبگریز و ضد گرد و غبار 52

  یحرارت اهیروگن یراتتعم یمانکارانپ یتصالح یابیدستورالعمل ارز ینطرح تدو 53
 يمرکز توسعه فناور

 یراتو تعم يبرداربهره
  یروگاهین

مرکز توسعه فناوري   ي از انرژي باد در کشوربرداربهرهي راه هابازنگري سند راهبردي و نقشه 54
  ي باديهاتوربین

55 
 ) طرح فهامICTنظارت فنی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (

  

مرکز توسعه فناوري 
ي هوشمند برق و هاشبکه

  انرژي

56 
تولید و به کارگیري الکتروموتورهاي پربازده در  سنجیامکانانجام مطالعات 

  تجهیزات تهویه مطبوع
مرکز فناوري مدیریت 

  بارهاي سرمایشی

57 
تحقیق و پژوهش در توسعه نقشه راه فناوري تولید همزمان برق و آب در 

  حوزه وزارت نیرو

سند توسعه فناوري 
ي تولید همزمان هاسیستم

حرارت، برودت و آب برق، 
  شیرین

58 
مشاوره در خصوص بررسی و تدوین اسناد و مدارك مربوط به نصب و 

  ي طرح نیروگاه گازي زاهدانبرداربهره

سند توسعه فناوري 
ي تولید همزمان هاسیستم

برق، حرارت، برودت و آب 
  شیرین

59 
ي مرتبط با طراحی شبکه توزیع هابازنگري سند راهبردي توسعه فناوري

  کالن شهرها

سند راهبردي توسعه 
ي مرتبط با هافناوري

طراحی شبکه توزیع کالن 
  شهرها

60 
استان  یعدر خطوط منتخب انتقال و فوق توز یلیکونیس يهاعمر مقره ینتخم

  هرمزگان

و نقشه راه  يسند راهبرد
 یننو يهايتوسعه فناور

 یقیعا يفشار قو یزاتتجه
  خاص یمدر مناطق با اقل
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  دستورالعمل ارزیابی صالحیت پیمانکاران تعمیرات نیروگاه حرارتیطرح تدوین  61

سند راهبردي و نقشه راه 
هاي توسعه نظام و فناوري

برداري، نگهداري نوین بهره
  هاو تعمیرات نیروگاه

62 
ي انرژي در برج هاتدوین دانش فنی طراحی، اجرا و آزمون استفاده از شمع

  ي نوین برق حرارتیهافن آوري

احداث برج طرح 
ي نوین با هدف هافناوري

  تراز انرژي صفر

  تدوین دستورالعمل براي استفاده از نانوسیاالت خنک کننده نیروگاهی 63
طرح استفاده از فناوري نانو 

در مواد و تجهیزات 
  هانیروگاه

64 

ی با استفاده از مواد آلیاژي نیتریدي دهپوششتوسعه دانش فنی فرآیند 
تیتانیوم بر روي پره توربین بخار با استفاده از تکنولوژي نانوساختار بر پایه 

  )PVD( رسوب گذاري فیزیکی از فاز بخار

طرح استفاده از فناوري نانو 
در مواد و تجهیزات 

  هانیروگاه

65 
تولید و بررسی غشاهاي نانو ساختار حاوي نانو ذرات سرامیکی جهت حذف 

  ي نیروگاهیهاانتخابی آالینده از پساب

استفاده از فناوري نانو طرح 
در مواد و تجهیزات 

  هانیروگاه

66 
ي سد حرارتی نانوساختار بر پایه هادستیابی به دانش فنی ساخت پوشش

YSZ  

طرح استفاده از فناوري نانو 
در مواد و تجهیزات 

  هانیروگاه

67 
ي مغناطیسی و ساخت نمونه هاتدوین دانش فنی طراحی و ساخت چرخ دنده

  کیلوواتی 1

انتقال دانش، تولید و  طرح
بکارگیري الکتروموتورهاي 

  )PMآهن رباي دائم (

68 
ي طراحی، ساخت، تولید و به کارگیري هاتدوین نقشه راه توسعه فناوري

  موتورهاي سنکرون آهن رباي دائم
طرح انتقال دانش، تولید و 
بکارگیري الکتروموتورهاي 

  )PMآهن رباي دائم (

69 
آهنرباي دائم با ساختار جدید براي استفاده در ساخت موتورالکتریکی 

  ي اتصال مستقیمهاسیستم

طرح انتقال دانش، تولید و 
بکارگیري الکتروموتورهاي 

  )PMآهن رباي دائم (

70 
اجراي طرح پایلوت تولید و به کار گیري درایو در کمپرسورهاي القایی یخچال 

  فریزرهاي خانگی

طرح انتقال و توسعه دانش و 
لکتروموتورهاي فناوري ا

  القایی پربازده و درایو
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71 
ي آب کشاورزي و کنترل هوشمند هاتدوین دستورالعمل براي برقی کردن چاه

  مصرف انرژي با بکارگیري درایو سرعت متغیر

طرح انتقال و توسعه دانش و 
فناوري الکتروموتورهاي 

  القایی پربازده و درایو

72 
ي ي الکتروموتورهااصالح سیستمتدوین دستورالعمل جامع براي تغییر یا 

  ي انرژي الکتریکیوربهرهصنایع غذایی کشور با هدف افزایش 

طرح انتقال و توسعه دانش و 
فناوري الکتروموتورهاي 

  القایی پربازده و درایو

73 
ي ي الکتروموتورهاتدوین دستورالعمل جامع براي تغییر یا اصالح سیستم

  ي انرژي الکتریکیوربهرهصنعت فوالد کشور با هدف افزایش 

طرح انتقال و توسعه دانش و 
فناوري الکتروموتورهاي 

  القایی پربازده و درایو

74 
هاي نرم براي اندازراهتدوین طرح کسب و کار تولید و به کارگیري 

  ي فشار متوسط انتقال آبهاالکتروپمپ
طرح انتقال و توسعه دانش و 

فناوري الکتروموتورهاي 
  و درایوالقایی پربازده 

75 
 ي بازدهیگیراندازهي هارصد وضعیت موتورهاي رلوکتانسی مخصوص، روش

  ي تشخیص خطا در موتورهاي رلوکتانسیهاو روش

طرح انتقال و توسعه دانش و 
فناوري الکتروموتورهاي 
سنکرون رلوکتانسی و 

  ابررسانا

76 
 مگاواتی با رویکرد ساخت داخل توسط 2طراحی شاسی اصلی توربین بادي 

  شرکت مپنا

سازي طرح میطرح بو
توربین بادي ملی و ساخت 

  نمونه

 یرساختز يسازمیطرح بو  یشارژ خودرو برق يهایستگاها يهاآزمون 77
  یخودرو برق يو اجزا

طرح پایش و نظارت در   تدوین واژگان توزیع برق در سه سطح حاکمیتی، شرکتی و عملیاتی 78
  بخش توزیع برق

79 
پیاده سازي سیستم سرمایشی جذبی خورشیدي به شبیه سازي، طراحی و 

  تن تبرید در پژوهشگاه نیرو 6ظرفیت حدودي 
ي هاطرح توسعه فناوري

  هاي تجدیدپذیرانرژي

80 
ایش ي پهافنی اقتصادي و تهیه مدل عملیاتی ساخت سیستم سنجیامکان

  خوردگی تجهیزات مختلف نیروگاهی به روش دستگاهی
ي هاطرح توسعه فناوري

بازرسی فنی و پایش 
  خوردگی در صنعت برق
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81 
فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم  سنجیامکان

  ي گازيهابازرسی قطعات مسیر داغ توربین

ي هاطرح توسعه فناوري
بازرسی فنی و پایش 
  خوردگی در صنعت برق

82 
فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم  سنجیامکان

  ي کندانسور نیروگاهیهاي ناشی از خوردگی در لولههاتشخیص ترك

ي هاطرح توسعه فناوري
بازرسی فنی و پایش 
  خوردگی در صنعت برق

83 

فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم  سنجیامکان
ي بویلر نیروگاه بخاري در حین هاتشخیص ترکهاي ناشی از خوردگی در لوله

  کار

ي هاطرح توسعه فناوري
بازرسی فنی و پایش 
  خوردگی در صنعت برق

84 
فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی ساخت سیستم بازرسی  سنجیامکان

  ي بخاريهاي واتروال نیروگاههاسطوح داخلی لوله
ي هاطرح توسعه فناوري

بازرسی فنی و پایش 
  خوردگی در صنعت برق

85 
فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی ساخت سیستم تشخیص  سنجیامکان

  کندانسور نیروگاهیي هاحفره دار شدن در لوله
ي هاطرح توسعه فناوري

بازرسی فنی و پایش 
  خوردگی در صنعت برق

86 
 ينرژبا استفاده از ا ینرجهق يروستا یشگرما ینتام يو اقتصاد یفن یابیارز

  ییگرما ینزم

 يهايطرح توسعه فناور
 ياز منابع انرژ يبرداربهره

  ییگرما ینزم

87 

ي هافنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم سنجیامکان
نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدي به روش جریان اعمالی مورد استفاده در 

  صنعت نیروگاهی

ي هاطرح توسعه فناوري
کنترل خوردگی در صنعت 

  برق

  محل نصب یطیمح یطبا شرا یقتطب يبرا 9 یمفر يگاز ینتورب یارتقا جزئ 88

 يهايتوسعه فناورطرح 
 نیمرتبط با کمپرسور تورب

به منظور  یروگاهیگاز ن
  توان و راندمان يارتقا

  بار کوتاه مدت بینیپیش افزارنرمپشتیبانی و توسعه  89
طرح طراحی و توسعه 

سامانه پیشرفته اجراي بازار 
  برق ایران
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  هاطراحی و توسعه برنامه تخصیص سوخت مایع نیروگاه 90
توسعه طرح طراحی و 

سامانه پیشرفته اجراي بازار 
  برق ایران

  هاطراحی و توسعه برنامه تخصیص منابع آب نیروگاه 91
طرح طراحی و توسعه 

سامانه پیشرفته اجراي بازار 
  برق ایران

  طراحی و توسعه برنامه خروج و تعمیرات واحدهاي تولید 92
طرح طراحی و توسعه 

سامانه پیشرفته اجراي بازار 
  برق ایران

93 
داده کاوي و استقرار سیستم نوین و مستمر داده  افزارنرمطراحی و توسعه 

  کاوي در بازار و شبکه برق ایران
طرح طراحی و توسعه 

سامانه پیشرفته اجراي بازار 
  برق ایران

94 
مشخصات  یابیو ارز یزاتانتخاب تجه يو استقرار سازوکار الزم برا یطراح

  یکیالکتر يبا هدف کاهش تلفات انرژ ها یفن

 يطرح مطالعات راهبر
 يکاهش تلفات انرژ

 يهادر شبکه یکیالکتر
  برق یروين یعتوز

95 
) به منظور استفاده Nano-PCMبررسی پایداري نانو مواد تغییر فازدهنده (

  ي پژوهشیریزبرنامهاداره   در ذخیره سازي انرژي حرارتی

  ي پژوهشیریزبرنامهاداره   بهینه سازي قدرت آنتحلیل غیر خطی مکانیزم دوده زداي صوتی به منظور  96

97 
در کاهش همزمان ارتعاشات اي کاربرد چاه غیر خطی انرژي ضربه

  ي پژوهشیریزبرنامهاداره   رمونیک در پره توربین گازهارمونیک و غیرهايهاپدیده

98 
پره متقارن محوري  -مدل سازي و آنالیز ارتعاشی سیستم عاي دیسک

  ي پژوهشیریزبرنامهاداره   انعطاف پذیر

  ي پژوهشیریزبرنامهاداره   ي سوختی اکسید جامدهاتحلیل و مدلسازي تنش پسماند در پیل 99

ي و ریزبرنامهمدیریت   تدوین نظام نامه اداره مدیریت پروژه 100
  کیفیت
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ي و ریزبرنامهمدیریت   تدوین و ارزیابی مدل شایستگی مدیران طرح و پروژه 101
  کیفیت

ي و ریزبرنامهمدیریت   نقشه راه استقرار مدیریت دانش پژوهشگاه نیروطراحی  102
  کیفیت

103 
 هادینفرا یکپارچه یریتو مد یشپا ینهدر زم یانجام خدمات مشاوره و پژوهش

  معاونت فناوري  مجموعه یرز يهاشرکت یقاتیتحق يهااطالعات پروژه یعو تجم

104 

راهبردي و نقشه راه توسعه پروژه فنی، مستخرج از سند  33برنامه ریزي 
ي پیش بینی بروز هاي صنعت برق، روشهافناوري پایش سالمت سازه

  (دو سال نخست) هااشکاالت و ارائه ي راه کارهاي کاهش آن
  معاونت فناوري
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معاونت  هاي پایان یافتهپروژه
  تولیدتخصصی 
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  پروژه:عنوان 
  هاي توربین نیروگاه سیکل ترکیبی شاهروددیدگی پرهبررسی علت آسیب 

  
  شرکت تولید نیروي برق شاهرود  کارفرما:  معاونت تخصصی تولید  واحد مجري:
  CGBNS02  کد پروژه:  اکبر فالح شیخلريعلی  مدیر پروژه:

  سعید خانی مقانکی، مستانه معطري همکاران:

  پروژه: چکیده
هاي پرکابرد با بازدهی باال براي گرفتن انرژي از گاز داغ با فشار باال هستند. هاي گاز به عنوان یکی از تکنولوژيتوربین

شوند که در معرض تخریب و آسیب هستند. هاي اصلی و بحرانی آن محسوب میهاي توربین گاز به عنوان مولفهپره
 گیردها نشات میهاي گاز از مشکالت موجود در پرها در بخش داغ توربینهدرصد آسیب 42دهد که حدود آمارها نشان می

  ها ناشی از عوامل داخلی یا خارجی توربین است. درصد آسیب 58ولی 

مگاوات است. واحد گازي یک این  162هر یک با ظرفیت  V94,2نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود داراي دو واحد گازي 
هاي متحرك و ثابت ردیف اول، دوم و سوم و س از انجام تعمیرات اساسی و تعویض پرهپ 11/09/96نیروگاه در تاریخ 

ساعت به طول  3هاي مربوطه در همان روز که به مدت رفع عیوب آن، تحویل نیروگاه داده شد. پس از انجام آزمون
وز بعد انجام گرفت، مشاهده گردید انجامید، نسبت به خاموش کردن واحد اقدام گردید. در بازدید از محفظه احتراق که در ر

هاي ایجاد شده با اند. در این پروژه ضمن بررسی میزان خرابیهاي ثابت و متحرك دچار آسیب شدهکه تعدادي از پره
هاي برداري و همچنین انجام بررسیها و سوابق بهرهها، مدارك و مستندات تعمیرات، پرهاستفاده از بازدیدهاي چشمی پره

  ) علت حادثه بررسی شده است. SEMري توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (ریزساختا

  :نتایجچکیده 
 EDSو آنالیزهاي شیمیایی تهیه شده به روش  SEMها توسط دیدگی یکی از پرههاي انجام شده از محل آسیببررسی
دیده بسیار باال است و با توجه به دهد که غلظت عنصر آهن در محل آسیبهاي عنصري از آن ناحیه نشان میو نقشه

  این مشاهدات، برخورد یک جسم فوالدي کامالً مورد تائید است.  
 

  دات پروژه:تنمس
  هاي آزمایش شدهگزارش فنی و نمونه
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  عنوان پروژه:

سازي پره    شاوره و نظارت بر عملیات باز سیکل  هاي ثابت و متحرك توربینهاخدمات م ي گازي نیروگاه 
  ترکیبی کرمان

 
  شرکت تولید نیروي برق کرمان  کارفرما:  معاونت تخصصی تولید  مجري: واحد

 CCNBK01  کد پروژه:  حسن کاظم پورلیاسی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

  پروژه: چکیده
باشند که هاي ثابت و متحرك میها پرهین بخش این توربینترمهمهاي گازي نقش اساسی در تولید برق دارند. توربین

 گیرند. این قطعات حینهاي خورنده قرار میهاي حرارتی و مکانیکی و محیطدر حین سرویس تحت انواع مختلف تنش
 گیرند. به منظور افزایشهاي مختلف شده و لذا بصورت مداوم تحت بازرسی، تعمیر و تعویض قرار میکار دچار آسیب

رمان هاي نیروگاه کنظارت بر بازسازي پره”اي تحت عنوان ، پروژههان قطعات و در نتیجه بهبود عمر کیفیت بازسازي ای
  تعریف و در گروه پژوهشی متالورژي پژوهشگاه نیرو انجام گردید.“ و ارائه خدمات مشاوره

هاي ثابت و متحرك ست از پره  50هاي تدوین شده نظارت بر عملیات بازسازي حدود  در این پروژه بر اساس دستورالعمل  
نیروگاه کرمان انجام گرفت. این بررسیها شامل مشخصات ابعادي، خواص مکانیکی، متالورژیکی  V94.2واحدهاي گازي 

  و ساختاري آلیاژ و پوشش، قطعات بوده است.
هاي موجود در نیروگاه تهیه و پس از برگزاري مناقصــه و ارزیابی شــرکتها، اســناد مناقصــه براي بازســازي پرهدر ادامه  

  پیمانکار مناسب انتخاب گردید.

  :نتایجچکیده 
 نیروگاه کرمان  V94,2ست پره ثابت و متحرك توربین 50نظارت بر بازسازي -
 ي توربین گازهااقصه بازسازي پرهخدمات مشاوره در خصوص تهیه اسناد مناقصه و برگزاري من -

 

  ندات پروژه:تمس
 ست پره ثابت و متحرك توربین گازي 50ي بازسازي هاگزارش« ي نهایی هاگزارشV94,2 نیروگاه کرمان 

 ؛ گروه متالورژي؛ پژوهشگاه نیرو.»
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 عنوان پروژه: 

  لهامطالعه، بررسی و تهیه طرح جهت استفاده از گرمایش اینکلوژر توربین براي توربین
 

  یروپژوهشگاه ن  کارفرما:  معاونت تخصصی تولید  مجري: واحد
 PGPN03  کد پروژه:  یانمسعود صادق  مدیر پروژه:

  حسن پور یدسع -ياکبر ینصراله حاج عل همکاران:

  پروژه: چکیده
با هدف بررسی قابلیت بازیابی گرما از هواي خروجی محفظه توربین انجام شده است. در این فعالیت ابتدا دبی این پروژه  

هواي سرد براي گیري شد. در نهایت مشخص گردید که در و دماي هواي ورودي و خروجی به/از محفظه توربین اندازه
 باشد.کیلووات می 500هر محفظه توربین نرخ گرماي تلف شده ناشی از تهویه هوا، 

 
   :نتایجچکیده 

  براي بازیابی گرما سه سیستم پیشنهاد گردید.
  ل هابازگرداندن مستقیم هواي اینکلوژر به توربین -1
از هواي خروجی اینکلوژر و دیگري براي استفاده از دو مبدل حرارتی با آب چرخشی یکی براي گرفتن گرما -2

  لهابازیابی گرما و گرم کردن هواي توربین
ل توسط جریان هواي خروجی هاهوا براي گرم کردن مستقیم هواي توربین-استفاده از مبدل حرارتی هوا-3

  اینکلوژر
شد.  هاي حرارتی انجاممبدلهاي پایه شامل تعیین سایز کانال، انتخاب فن و پمپ و طراحی براي هر سه سیستم طراحی

  پس از گام طراحی، هزینه اولیه و نرخ مصرف انرژي الکتریکی تعیین گردید.
 و 120، 222ه ترتیب توان بهاي بازیابی گرما روي هر واحد توربین میمحاسبات نشان داد که با نصب هر یک از سیستم

جویی کرد. با این وجود به دلیل قیمت کم گاز طبیعی از نظر اقتصادي هزار متر مکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه 178
 ها مقرون به صرفه نیستند.این روش

  ندات پروژه:تمس
  کلیه مستندات در گزارش نهایی درج شد.
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  عنوان پروژه:

 GE-F5نظارت بر عملیات بازسازي یک ست نازل ردیف اول  و یک ست نازل ردیف دوم توربین گازي
 97-3نیروگاه گازي صوفیان و تهیه اسناد و مدارك استعالم شماره

 
  شرکت تولید نیروي برق آذربایجان  کارفرما:  معاونت تخصصی تولید  واحد مجري:
 CGPAZ01  کد پروژه:  حسن کاظم پورلیاسی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

  پروژه: چکیده
باشند که هاي ثابت و متحرك میها پرهین بخش این توربینترمهمهاي گازي نقش اساسی در تولید برق دارند. توربین

 گیرند. این قطعات حینهاي خورنده قرار میهاي حرارتی و مکانیکی و محیطدر حین سرویس تحت انواع مختلف تنش
 گیرند. به منظور افزایشهاي مختلف شده و لذا بصورت مداوم تحت بازرسی، تعمیر و تعویض قرار میکار دچار آسیب

ي هافهاي ثابت ردینظارت بر بازسازي پره”اي تحت عنوان ، پروژههان قطعات و در نتیجه بهبود عمر کیفیت بازسازي ای
تعریف و در گروه پژوهشی متالورژي پژوهشگاه “ نیروگاه صوفیان و ارائه خدمات مشاوره GE-F5اول و دوم توربین گازي

  نیرو انجام گردید.
ستورالعمل   ساس د سازي پره  در این پروژه بر ا شده نظارت بر عملیات باز  GE-F5هاي ثابت واحدهاي گازي هاي تدوین 

ساختاري آلیاژ و           صات ابعادي، خواص مکانیکی، متالورژیکی و  شخ شامل م سیها  صوفیان انجام گرفت. این برر نیروگاه 
  پوشش، قطعات بوده است.

هاي موجود در نیروگاه تهیه و پس از برگزاري مناقصــه و ارزیابی شــرکتها، زســازي پرهدر ادامه اســناد مناقصــه براي با 
  پیمانکار مناسب انتخاب گردید.

  :نتایجچکیده 
 نیروگاه صوفیان  GE-F5ست پره ثابت توربین 2نظارت بر بازسازي -
 گازي توربین هاخدمات مشاوره در خصوص تهیه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه بازسازي پره -

 

  ندات پروژه:تمس
 ؛ گروه متالورژي؛ » ست پره ثابت توربین گازي نیروگاه صوفیان 2ي بازسازي هاگزارش« ي نهایی هاگزارش

 پژوهشگاه نیرو.
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هاي پایان یافته معاونت پروژه
 انتقال نیرو تخصصی
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  عنوان پروژه:
ي استاندارد یک نمونه کراس آرم کامپوزیتی دکل انتقال هاامکان سنجی طراحی ساخت و انجام آزمون

  آویزي دو مداره با توجه به انتخاب گزینه برتر 230KVیا  132نیروي تلسکوپی 
 

ــی تولید نیروي برق     کارفرما:  معاونت تخصصی انتقال  واحد مجري: ــص ــرکت مادر تخص ش
  حرارتی

 CTMT01  کد پروژه:  علی اصغر ذکاوتی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

 پروژه: چکیده

هاي منحصــر به فرد مواد کامپوزیتی، این مواد در اکثر کشــورهاي پیشــرفته صــنعتی، جایگزین امروزه با توجه به ویژگی
شمار می        ستیک به  سبی به جاي فلزات، چوب و پال سیار منا ان از وزن توهاي مواد کامپوزیتی میآیند. از جمله ویژگیب

شکل   کم، مقاومت در برابر خ ستگی باال، قابلیت  ستحکام باال، جذب     وردگی، عمر خ سختی و ا دهی و قالب گیري خوب، 
انرژي مناسب، مقاومت باال در برابر ضربه، ضریب انبساط گرمایی کم، عایق بودن در برابر الکتریسیته و گرما، تنوع رنگ      

  و کاربردهاي وسیع آن در صنایع مختلف نام برد. 

سمتی کراس سیم       آرم (بازو) ق سول در روي دکل نیروهاي وارده از  صورت یک تیر کن ست که ب ها را از دکل انتقال نیرو ا
ــده و  ــمت بدنه دکل هدایت می هامتحمل ش هاي انتقال نیرو در داخل کند. با توجه به این که امروزه اغلب دکلرا به س
شی    شور از نب ساخته می ها و ورقک شی   هاي فوالدي  ساناي الکتریکی می شوند و از آنجایی که این نب شن ها، ر د، لذا به با

سیم   صله الکتریکی، نیروهاي وارده از  صل جهت حفظ فا شده از بدنه فلزي، به دکل وارد می ها در فوا وند. این ش ی کنترل 
صاً در دکل      صو صل موجود، خ سبتاً بزرگ مانند دکلهاي  هافوا سکوپی باعث ایجاد لنگرهاي   230و  132ي ن کیلوولت تل

ــده و بالطبع وزن دکل را افزایش می دي و کراس هاي بینهادهد. در عین حال افزایش تعداد مقرهزیادي در کل دکل ش
افزایش نیروها در پاي برج و ابعاد  به دنبال آندي تا زمین و هاآرم فلزي، ســبب افزایش ارتفاع برج جهت حفظ فاصــله 

دي به هاشود و ضمناً طول بیشتر زنجیره مقره منجر به افزایش انحراف   فونداسیون و وزن فوالد مصرفی در پایه برج می  
سبب افزای     شده که همین امر  ساخت      ش طول کراسسمت بدنه فلزي برج  ستفاده از مواد کامپوزیت در  شد. ا آرم خواهد 

سیون   آرم دکلکراس شی از ایزوال سانا بودن و کاهش طول زنجیره    ها منجر به تامین بخ صیت نار هاي الزم به علت خا
  این امر باعثآرم دکل متصل نمود که  تري نسبت به بدنه و کراس ها را به فاصله نزدیک ديها توانشود که می مقره می

عث             کاهش طول کراس  با بالطبع  ــیون و  نداسـ کاهش وزن دکل و حجم بتن ریزي فو کل،  به د آرم و لنگرهاي وارده 
  گردد.جویی در هزینه حمل و نقل، جابجایی و احداث خط میصرفه

ساخت و انجام آزمون      سنجی، طراحی،  صلی این پروژه امکان ستاندارد یک نمونه کراس هارویکرد ا ر کامپوزیتی بآرم ي ا
ساس انتخاب   سی  ا سکوپی آویزي دو مداره با آرایش قائم فازها و تک باندله در خط  گزینه برتر از میان برر دو نوع برج تل
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ست. کیلو 132و  230شاهد   ستفاده از کراس    ولت ا سنجی ا سوابق  آرملذا بعد از مطالعات اولیه و امکان هاي کامپوزیت، 
سپس       شده و  شده و با انجام آزمون   طرح و نقشه نهایی کراس آرم  موضوعی پیشین بررسی  سازي  اي  هکامپوزیت پیاده 

  شود.شود و در نهایت مطالعات اقتصادي انجام میاستاندارد از عملکرد طرح اطمینان حاصل می

  چکیده نتایج:

 ستفاده در برج امکان پذیر بودن تولید کراس سازي آن در داخل  آرم کامپوزیت براي ا هاي انتقال نیرو و تجاري 
 کشور  

      ــاخت کراس آرم کامپوزیت خط ي نوعی بر روي  ها هاي نمونه مواد و آزمون  کیلوولت و انجام آزمون   132سـ
آرم در ابعاد واقعی و اطمینان از عملکرد مناســب با توجه به نتایج موفقیت آمیز و ضــوابط اســتانداردهاي کراس

 بین المللی. 

 ي خط با کسب نتایج ذیل:برداربهرهي ساخت و هازینهکاهش ه 

o  نسبت   %27و  % 58، %75کاهش تعداد مقره، طول زنجیر مقره و طول کراس آرم به ترتیب به میزان
س آرم کرا هاي الزم به علت خاصیت نارسانا بودن  تامین بخشی از ایزوالسیون  به برج شاهد به دلیل  

 کامپوزیت

o  درصد و در نتیجه کامپکت شدن خط و هزینه کمتر خرید زمین 33میزان کاهش عرض باند عبور به 

o  درصد 27درصد و  11کاهش هزینه حمل و نقل و تعمیر و نگهداري به ترتیب به میزان 

o  نســبت به  % 10آرم کامپوزیت و کاهش هزینه ســاخت آن به میزان وزن برج با کراس %11کاهش
 دکل شاهد

  مستندات پروژه:

 وژهگزارش نهایی پر
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  عنوان پروژه: 
رق ب یعتوزو فوق يامنطقه یسپاچینگمراکز د یازاسکادا موردن يافزارهانرم سازيیطرح بوم یریتمد

  کشور
  یرانشبکه برق ا یریتشرکت مد  کارفرما:  انتقال یمعاونت تخصص  واحد مجري:
  CTMS08  کد پروژه:  فریمانیمهران سل  مدیر پروژه:

  حمید دانایی ي،ظفر یاللمژگان صالحی،  همکاران:
  

  خالصه پروژه:
خارجی  هاياي و فوق توزیع برق کشور ساخت شرکتشده در مراکز دیسپاچینگ منطقهافزارهاي اسکاداي نصبعمده نرم

افزارها عالوه بر ایجاد وابستگی کامل به خارج از کشور در امر حیاتی پایش و مدیریت شبکه برق، که در هستند. این نرم
اخیر با به وجود آمدن شرایط تحریم ایجاد مشکالتی براي راهبري شبکه برق کشور کرده است، از سوي دیگر  هايسال

  تأمل است.شده در خارج از کشور از دیدگاه پدافند غیرعامل قابلبه دلیل استفاده از کدهاي مرجع تهیه
وشبختانه اند لیکن خشدهاز خارج از کشور تهیه شده در مراکز دیسپاچینگ برق کشورافزارهاي نصبگرچه تاکنون عمده نرم

شده و در مراکز دیسپاچینگ انتقال و هاي داخلی طراحی و ساختهافزار اسکادا توسط شرکتدر سالیان اخیر تعدادي نرم
  برداري قرارگرفته است.فوق توزیع برق کشور مورد بهره

المللی و همچنین رعایت افزارهاي معتبر بینمقایسه با نرمافزارهاي اسکاداي فوق گرچه از دیدگاه ملی و نیز در نرم
ها منظور استاندارد نمودن آناستانداردهاي روز دنیا داراي مزایا و معایبی هستند ولی تاکنون بررسی جامع و کاملی به

  صورت نگرفته است.
ران، هاي خاص شبکه برق اینیازمنديشده در داخل کشور و درنتیجه امکان توسعه بر اساس استفاده از کدهاي مرجع تهیه

 ترین مزیت اینپشتیبانی زبان فارسی و تاریخ هجري شمسی، دسترسی آسان و سریع به سازنده ازجمله بزرگ
 ، (Redundancy)افزاري افزاري و سختافزارها عدم پشتیبانی افزونگی نرمافزارهاست. ازجمله نقایص بعضی از این نرمنرم

افزاري با ) و عدم پشتیبانی ارتباط استاندارد نرمIEC 61970و IEC 61968(استانداردهاي  CIMالعاتی عدم رعایت مدل اط
  باشد.ها میدست آنسایر مراکز دیسپاچینگ باالدست و پایین

افزارهاي اسکاداي ساخت داخل موجود در کشور و همچنین سنجش هدف از این پژوهش بررسی جامع و کاملی از نرم
  سازندگان داخلی بوده است.توان 

  
  

  :نتایجچکیده 
 هاي اسکاداي بومی موجود در کشور بر اساس مشخصات فنی موردنیاز و مورد تأیید کارفرما افزارارزیابی نرم

که امکان فروش در کشور جهت نصب در مراکز دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع برق کشور را داشته نحويبه
  باشند.

  افزاري به خارج از کشورنرمکاهش وابستگی 
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 افزایش امنیت سایبري مراکز دیسپاچینگ برق کشور  
  

  ندات پروژه:تمس
 »1396معاونت تخصصی انتقال، دي  ، »یبوم ياسکادا يافزارهانرم یمشخصات فن  
 »طیهاي واجد شراو انتخاب شرکت يغربالگر ،یبوم يافزار اسکادادارنده نرم یهاي داخلفراخوان از شرکت« ، 

  1396معاونت تخصصی انتقال، آبان 
 »معاونت ، »مبنا یساخت داخل موجود در کشور با مشخصات فن ياسکادا يافزارهاجداول تطابق نرم یبررس 

  1397تخصصی انتقال، آذر 
 »ی معاونت تخصص ، »افزارهانرم یرموارد عدم تطابق سا ییننصب و تعقابل یبوم ياسکادا يافزارهااعالم نرم

  1398انتقال، مهر 
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هاي پایان یافته معاونت پروژه
 توزیع برق تخصصی
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  عنوان پروژه:
  کنفرانس یریتمد افزارنرم يسازپیادهو  یطراح

 
  یروپژوهشگاه ن  کارفرما:  معاونت تخصصی توزیع  واحد مجري:
 NPDPN05  کد پروژه:  ینیف یخیش یرضاعل  مدیر پروژه:

  آپادانا) یانکدهشرکت را ینده(نما یقائم مقام ی،مرجانمهر، جعفر عباس یرضاعل همکاران:

  چکیده پروژه:
ــاالنه چند ــور برگزار م یالمللنیو ب یکنفرانس مل نیس ــودیدر کش ــبکه یکه کنفرانس مل ش از  یکیبرق  عیتوز يهاش

ــت. براآن ــاوب جادیها ااز آن یکیکه  ردیگیانجام م یداتیهر کنفرانس تمه يبرگزار يهاس ــان يبرا تیس  ،یاطالع رس
  مرتبط با کنفرانس است.  يندهایفرآ رینام و انجام ساها، ثبتمقاله تیریو مد افتیدر

ــت از جمله ن يادیز یاطالعات يازهایو ن هادغدغه  ــ ازیدر هر کنفرانس مطرح اسـ ــترسـ ها، مقاالت و به برنامه یبه دسـ
س    ستر سان به مکان  ید  سهولت و  لیبه دل لیموبا يافزارهانرم رونی. از ایخدمات رفاه ایها ارائه مقاالت، کارگاه يهاآ
  .روندیها به شمار مروش ریسا هنسبت ب يتربودنشان، پاسخ مناسب رتریپذدسترس

ــال و مدیریت و داوري مقاالت و طرح   ــکان، ارس ــرکت کنندگان، رزرو محل اس ي جانبی و ها، رزرو کارگاههاثبت نام ش
  .براي مسئولین برگزاري کاري بسیار زمان بر و پر هزینه است هاانسو کنفر هاي جانبی همایشهاي نمایشگاههاغرفه

از طرفی با توجه به مدت زمان کوتاه انجام پروژه و نزدیک بودن زمان برگزاري بیست و سومین کنفرانس ملی توزیع و 
ي افزاررمني، تست، توسعه و نگهداري سیستم و همراستا نبودن فلسفه تولید چنین سازپیادههمچنین هزینه باالي طراحی، 

در حال  یی کههادر مجموعه پژوهشگاه، تصمیم برآن شد که به جاي تولید چنین سیستمی، از خدمات و سرویس شرکت
تفاده گردد. از این رو با بررسی اس هابراي این منظور دارند، در زمان برگزاري رویدادها و کنفرانساي حاضر سیستم آماده

 افزاررمنمدیریت کنفرانس شرکت رایانکده آپادانا به نام  افزارنرمي توانمند در این زمینه از زیرساخت و امکانات هاشرکت
 مدیریت رافزانرمي سازپیادهطراحی و "، در طول برگزاري کنفرانس توزیع استفاده شود. بنابراین نام پروژه از "ساتیا "

      تغییر نام و تغییر شرح خدمات داد.  "هامدیریت کنفرانس و همایش افزارنرمخرید سرویس و خدمات "به  "کنفرانس
  

  چکیده نتایج:
  افزار مدیریت کنفرانس شرکت رایانکده آپادانا در طول کنفرانس توزیعها و امکانات نرماستفاده از سرویس 

  
  مستندات پروژه:  

  مدیریت کنفرانس شرکت رایانکده آپادانا افزارنرمي اندازراهیک جلد گزارش تفصیلی نصب و 
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  عنوان پروژه: 
 یستمو ساخت س ی(طراح یکینامید يپارامترهاینگر تخم یستمو ساخت س یطراح یداخل يهمکار

  )یکینامید يپارامترها ینداده و تخم آوريجمع
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  معاونت تخصصی توزیع  مجري:واحد 
  PCNEM01  کد پروژه:  حسام امیري  مدیر پروژه:

  حبیب قراگوزلو، پرویز رمضانپور، حامد فراهت، سعید محمودي، ایمان صادقی، رحیم دالور همکاران:

  :پروژه چکیده
برداري ایمن از شبکه برق و افزایش قابلیت اطمینان رکاران صنعت برق، بهرهاندهاي مسؤولین و دستن دغدغهیترمهماز  

از شبکه  برداريسطح ایمنی، قابلیت اطمینان و ظرفیت بهره هاي تاثیرگذار در افزایشبرداري است. یکی از شاخصبهره
هایی نظیر اتصال کوتاه، قطع و وصل خطوط انتقال، تغییر بار و داري دینامیکی آن در قبال اغتشاشیقدرت، افزایش پا

نترل و کهاي تولید است. در این راستا، راهکارهایی چون تعمیق مطالعات و مدلسازي دینامیک شبکه، ارتقاء سیستم
گردد. اولین قدم در این راستا، استخراج پارامترهاي دینامیکی اجزاء واحدهاي ها پیشنهاد میبازنگري ساالنه تنظیمات آن

هاي در بخش هاي کنترلینیروگاهی، دستیابی به یک مدل دینامیکی جامع از شبکه برق کشور و مونیتورینگ سیگنال
  مختلف نیروگاهی است.

ر هاي مختلف شناسایی بسازي تستهاي دینامیکی اجزاء واحدهاي نیروگاهی، مستلزم طراحی و پیادهاستخراج پارامتر
هاي هایی چون سیستم تحریک، ژنراتور، گاورنر، توربین و بویلر است. هر یک از این اجزاء داراي سیگنالروي بخش

ازمند ها با کیفیت مناسب، نیاین سیگنالگیري و ثبت هاي متفاوت است. اندازهقدرت و کنترل با مشخصات و ویژگی
  برخورداري از تجهیزات متعدد و سیستم اکتساب اطالعات پیشرفته و پرسرعت است. 

هاي شناسایی و استخراج هاي تستسازيمطالعات دینامیکی، پیادهپیشین هاي در انجام پروژهمهم هاي از دغدغه
ا و تخمین هم تست و تخمین پارامترها با توجه به عدم امکان پردازش دادهپارامترهاي دینامیکی، طوالنی بودن فرآیند انجا

است. عالوه بر این، قابلیت بوده هاي اولیه گیري شده و نیازمندي به پردازشهاي اندازهپارامترها در محل، خام بودن داده
ا، به هنصب تجهیزات و انجام آزمایش ها، بر اثر طوالنی شدن زمانها و انجام تستاطمینان پایین در فرآیند ثبت داده

ه با توجه ک مشکالت فراوانی را به همراه داشتهاي مختلف دلیل حمل و نصب حجم بسیار باالیی از تجهیزات در نیروگاه
جمیع موارد یاد شده، سبب  .نمودمیهاي متعددي را ایجاد به عدم برخورداري از یک طراحی و ساختار مناسب، دشواري

  .شدمیها و تخمین پارامترهاي دینامیکی هاي زمانی و پرسنلی) انجام تستها (اعم از هزینهینهافزایش هز
شمند و محصول نها     ستاورد ارز صل از انجام ا  یید ساخت   ینحا ستم س  یکپروژه،  بوده   یرپذو انعطاف یکپارچه یصنعت  ی

 فیتی) با کیقدرت و کنترل هايیگنالاز ســ(اعمل  یروگاهین يثبت و پردازش اطالعات واحدها ییتوانا ياســت که دارا
سزا      محلمختلف، در  يواحدها ینامیکید يپارامترها ینباال و تخم سهم به  ست که  ست ا ت و دق یشدر افزا ییانجام ت
  کند.می یفا) را ایو پرسنل یزمان هايینه(اعم از هزها ینهکاهش هز
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  :نتایجچکیده 
  مزایاي فنی:

 هاانجام تستکوتاه شدن فرآیند  -
  باال رفتن قابلیت اطمینان و کیفیت پارامترهاي استخراجی -
  و تخمین پارامترها، و کاهش هزینه و زمان مترتب بر آن هاانجام همزمان تست -
 رفع نیاز به دانش تخصصی در فرآیند تخمین پارامترها و امکان انجام آن توسط کارشناسان هر واحد نیروگاهی -

  مزایاي اقتصادي:
شرکت مدیریت شبکه، مبنی بر ارایه اطالعات دینامیکی جهت از طرف  ي کشورهاجه به الزام نیروگاهبا تو -

واحد نیروگاهی مدل نشده،  بازار مناسبی جهت ارایه محصول  50دریافت پروانه تولید دائم، و وجود بیش از 
 در شبکه برق کشور وجود خواهد داشت. نهایی

هاي صنعتی، و تخمینگر پارامترهاي دینامیکو  ، به عنوان یک ثبات پر سرعتبا توجه به قابلیت نهایی دستگاه -
واحدهاي از آن، داراي بازار بسیار مناسبی در دیگر  يبرداربهرههمچنین، عدم نیاز به دانش تخصصی جهت 

مایی، دي صنعتی متنوع، از جمله فرآیندهاي ها(تخمین دینامیک در سیستم صنعتی غیر مرتبط با شبکه برق
 شیمیایی و ...) خواهد بود.

  
  دات پروژه:تنمس
  کیینامید يپارامترها ینگرتخم یستمو ساخت س یطراح یداخل يهمکار"گزارش نهایی مراحل اول تا پنجم پروژه" ،

 .98گروه پژوهشی الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق، پژوهشگاه نیرو، مرداد 
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هاي پایان یافته معاونت پروژه
 انرژي و محیط زیست تخصصی 
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  عنوان پروژه: 

  توده سوز با راندمان باالبخاري زیستسازي فناوري تدوین دانش فنی طراحی به منظور بومی

  ستاد توسعه فناوري انرژیهاي نو  کارفرما:  معاونت تخصصی انرژي و محیط زیست  واحد مجري:
  JNESE04  کد پروژه:  مهدي رضایی  مدیر پروژه:

سراي، جعفري، محمدعلی اسالمیدي هاآپرست کاشانی، پژمان صالح ایزدخواست، احسان لیوانی، ابوالفضل اسنقی، پانتهآرش حق همکاران:
  رضا گلدوست، یاسر قربانی، داود صابوناتی

  پروژه: چکیده
یت از با هدف حما» توده سوز با راندمان باالسازي فناوري بخاري زیستتدوین دانش فنی طراحی به منظور بومی«پروژه 

هاي تجدیدپذیر هاي نو به گروه انرژييتوسط ستاد توسعه فناوري انرژ 1391توسعه پژوهش و فناوري، در فروردین ماه 
  پژوهشگاه نیرو واگذار گردید.

  باشد. توده سوز با راندمان باال میهاي زیستهدف از انجام این پروژه دستیابی به دانش طراحی و ساخت بخاري
  فاز انجام شده است: 7این پروژه در 

  هاي زیست توده سوزاستفاده در بخاريف پلت به عنوان سوخت قابل لهاي مختبررسی اجمالی جنبه -1
  توده سوز در دنیاهاي زیستبندي بخاريشناسایی و طبقه -2
  هاي زیست توده سوز در ایرانبررسی پارامترهاي اقلیمی استفاده از بخاري -3
  توده سوز به منظور انجام خرید خارجیتعیین مشخصات فنی بخاري زیست -4
  توده سوز در داخل کشورتصادي ساخت بخاري زیستاق -سنجی فنیطراحی و امکان -5
  توده سوز در داخل کشورساخت بخاري زیست -6
  هاي پلت سوزاندازي و تست بخارينصب، راه -7
  

  :نتایجچکیده 
 ) بروندادOutput( 

 توده سوز با راندمان باالکسب دانش فنی طراحی و ساخت بخاري زیست -
 سوز چوبی:خرید دو دستگاه بخاري پلت -

 Solida؛ مدل Calimaxساخت کشور اتریش؛ شرکت  -1
 NB-P01-H؛ مدل Ningbo Graceساخت کشور چین؛ شرکت  -2

 کیلووات حرارتی 8سوز چوبی به ظرفیت ساخت یک نمونه بخاري پلت -
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  بخاري ایرانی  بخاري چینی  بخاري اتریشی

    
  

  
 ) دستاوردهاOutcome( 

 تأمین انرژي گرمایشی بخش خانگی به صورت محلیمدیریت زائدات کشاورزي و جنگلی با هدف  -
 هاي فسیلیجویی در مصرف سوختصرفه -
 اي و جلوگیري از قطع درختان جنگلیحفظ محیط زیست با کاهش انتشار گازهاي گلخانه -
 العبور و فاقد دسترسی به شبکه گازتأمین گرمایش در مناطق صعب -
 زاییاشتغال -

 
 ) پیامدImpact( 

 توسعه پایدار -

  ندات پروژه:تمس
 » تودههاي زیستهاي مختف پلت به عنوان سوخت قابل استفاده در بخاريبررسی اجمالی جنبهتهیه گزارش

 هاي تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو.، گروه انرژي»سوز
 » گاه هاي تجدیدپذیر، پژوهش، گروه انرژي»توده سوز در دنیاهاي زیستبندي بخاريشناسایی و طبقهتهیه گزارش

 و.نیر
 »هاي، گروه انرژي»هاي زیست توده سوز در ایرانبررسی پارامترهاي اقلیمی استفاده از بخاري تهیه گزارش 

 تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو.
 » ي ها، گروه انرژي»توده سوز به منظور انجام خرید خارجیتعیین مشخصات فنی بخاري زیستتهیه گزارش

 تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو.
 » گروه »توده سوز در داخل کشوراقتصادي ساخت بخاري زیست -سنجی فنیطراحی و امکانتهیه گزارش ،

 هاي تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو.انرژي
 »هاي تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو.، گروه انرژي»توده سوز در داخل کشورساخت بخاري زیست 
 »یدپذیر، پژوهشگاه نیرو.هاي تجد، گروه انرژي»هاي پلت سوزاندازي و تست بخارينصب، راه   
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  عنوان پروژه:
  ي خورشیدي به منظور تولید آب شیرین و محصوالت کشاورزيطراحی و ساخت یک گلخانه

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  معاونت تخصصی انرژي و محیط زیست  واحد مجري:
  PEPN10  کد پروژه:  امیرفرهنگ ستوده  مدیر پروژه:

  مرتضی مهرگو همکاران:

  پروژه: چکیده
اي سازي آب دارپروژه حاضر با هدف رفع این مشکل و استفاده از انرژي خورشید جهت تأمین انرژي فرآیند شیرین

سازي مقادیر قابل توجهی آب از طریق هاي مورد بررسی در این طرح توانایی ذخیرههاي خاصی است. گلخانهقابلیت
در این پروژه دو روش تولید آب شیرین از نوع جلوگیري از هدر رفت و مصرف بهینه آب، در بخش کشاورزي را دارند. 

شیرین در داخل گلخانه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته زدایی هوا براي تولید آب زنی و رطوبتتقطیر خورشیدي و رطوبت
است که بخش عمده انرژي مورد نیاز آن از انرژي خورشید تأمین خواهد شد. با توجه به پتانسیل باالي این روش جهت 

شور دردسترس دارند و امکان احیاي اراضی این قبیل مناطق، اي در کنار دریا و مناطقی که آبتوسعه کشت گلخانه
 همچنین با توجه به جدید بودن روش مورد استفاده  ضرورت دارد پژوهش و طراحی و اجراي واحد نمونه انجام گیرد.

ور که اي در مناطقی از کشهدف اصلی از این پروژه بررسی امکان تولید آب شیرین از آب دریا جهت توسعه کشت گلخانه
ي که تاحد امکان انرژي مورد نیاز آن از طریق انرژي خورشید طوردسترسی به آب شیرین و شبکه برق ندارند، بوده به

زدایی هوا جهت تولید آب شیرین در داخل گلخانه استفاده شده و زنی و رطوبتتأمین گردد. در این پروژه از روش رطوبت
  هاي فتوولتائیک تأمین گردیده است.برق مورد نیاز آن نیز از سلول

ها که  حوضچه وسیله ساختاريگلخانه و تقطیر خورشیدي، سقف و فضاي داخلی گلخانه بهزدایی ترکیبی در سیستم نمک
شود. با در نظر گرفتن کل سطح سقف گلخانه به عنوان سطح تقطیر مشخص گردید که تولید روي آن قرار دارند، جدا می

از آب مبر و دسامبر براي پاسخگویی به نیهاي ژانویه، فوریه، مارس، آپریل، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نواآب شیرین در ماه
ی اي کافهاي سرد (می، ژوئن و جوالي) براي محصوالت گلخانهآبیاري کافی است. با این حال، مقدار آب تولیدي در ما

گلخانه  هنیست. البته باید به این نکته اشاره شود که میزان  تولید سالیانه آب شیرین از سیستم تقریباً دو برابر نیاز آب سالیان
مود و آوري نتوان در طول سال جمعاست. لذا اگر یک مخزن ذخیره استفاده شود، آب شیرین تولید شده از سیستم را می

کار موثر جهت تواند یک راهمیآوري آب باران نیز این، جمعبردر فصل زمستان که تولید کمتر است، استفاده کرد. عالوه
  ستان باشد.تامین آب مورد نیاز براي فصل زم

ان پیدا زدایی، هوا به وسیله یک فن دمنده جریرطوبت -زنیکن با مکانیزم رطوبتدر سیستم ترکیبی گلخانه و آب شیرین
شود. رطوبت موجود پس از عبور دادن هوا از کند و پس از عبور از پدهاي تبخیر خنک کننده اول خنک و مرطوب میمی

ود. شه در نهایت این رطوبت در کندانسور چگالش یافته و آب شیرین تولید میدومین پدهاي تبخیري افزایش یافته ک
توان در طول یک سال آب شیرین مورد نیاز را می %100دهد که با استفاده از چنین سیستمی، محاسبات و نتایج نشان می
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د تأمین را در طول روز تولیتوان آب شیرین مورد نیاز تأمین نمود. برخالف سیستم تقطیر خورشیدي در این سیستم می
  نمود. 

  
  :نتایجچکیده 

ها و پوشش گلخانه تأثیر قابل توجهی بر تولید آب دهد که اختالف دما بین حوضچهنتایج تولید آب شیرین نشان می
ا هشیرین دارد. درنتیجه، پارامترهایی باعث افزایش اختالف دما بین پوشش سقف گلخانه و یا افزایش دماي آب  حوضچه

ید دهد که هرچه میزان تابش خورشتواند تولید آب شیرین را افزایش دهند. نتایج مطالعه نشان میشوند، در مجموع، میمی
د شود. همچنین، جهت افزایش تولیها بیشتر شده که موجب افزایش تولید آب شیرین میباالتر باشد، دماي آب حوضچه

واهد ها بیشتر خمحفظه پیشنهاد گردید چرا که توانایی ذخیره انرژي آنهایی با دو آب، به طور ویژه در طی شب، حوضچه
اي، مشخص شد که تقسیم حوضچه به دو بخش هاي تک و دو محفظهحال، پس از بررسی و مقایسه حوضچهاینبود. با

مام بنابراین تدهد. سازي حرارت، تولید آب شیرین را کاهش میبراي استفاده از بخش پایین به عنوان یک واحد ذخیره
  اي انجام شده است. محاسبات برمبناي حوضچه یک محفظه

یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان تولید آب شیرین، سرعت هواي ورودي است. سرعت هواي ورودي از یک طرف باعث 
که یک دهد. نتایج نشان داد ها را کاهش میشود و از طرف دیگر، دماي آب حوضچهکاهش دماي پوشش گلخانه می

نسبت معکوس بین سرعت هواي محیط و تولید آب شیرین وجود دارد یعنی هرچه سرعت کمتر باشد، تولید بیشتر خواهد 
بود. اما سرعت هوا بر تنظیم دماي مورد نیاز گلخانه نیز تاثیر دارد که در زمان طراحی باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی، 

تولید  کارهایی هستند که براي افزایشاي از  آب یا اسپري آب نیز راهیک الیه خنک کردن پوشش سقف گلخانه به وسیله
  آب شیرین پیشنهاد شده است. 

هاي ژانویه، فوریه، مارچ، پس از بررسی نتایج مشخص شد که تغییرات دماي هواي محوطه داخلی گلخانه در طی ماه
ول بازه زمانی از آپریل تا سپتامبر دماي درونی گلخانه گاهاً نوامبر و دسامبر براي محصوالت گلخانه مناسب است اما در ط

یابد که  این دما، حداقل دماي مناسب براي تولید محصوالت گوجه فرنگی است. همچنین، کاهش می Co (15تا حدود (
کتبر و امقدار رطوبت نسبی در طی مدت زمان بین ماه می تا سپتامبر رضایت بخش است اما، مقدار رطوبت نسبی بین 

آپریل نسبت به مقدار رطوبت مورد نیاز و مطلوب براي رشد گیاهان کمتر است. یکی از دالیل آن این است که در اینجا 
اي در گلخانه فرض شده است که تبخیر از خاك در این حالت مقدار کمی داشته و در محاسبات منظور روش آبیاري قطره

  نشده است.
به  توان رطوبت نسبی هواي وروديتأثیر قابل توجهی بر میزان تولید آب شیرین دارند میاز پارامترهاي اصلی و مهم که 

کننده  در کندانسور را درنظر گرفت. افزایش مقدار تابش خورشید کندانسور و اختالف دماي ورودي و خروجی آب خنک
ند باعث تواپایین براي تغییرات هوا می دهد و نیز استفاده از نرخ جریان جرمیبر روي گیاهان میزان تعرق را افزایش می

افزایش رطوبت نسبی هواي ورودي به کندانسور شود. از طرف دیگر، در نظر گرفتن دبی باالتر براي کندانسور و یا انتخاب 
شود. که هر دو مورد باعث کندانسور با بازدهی باالتر باعث افزایش اختالف دماي ورودي و خروجی آب کندانسور می

  میزان تولید آب شیرین خواهند شد. افزایش
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ي گلخانه، باعث باال رفتن دماي هواي داخلی با این حال باید در نظر داشت که پایین بودن نرخ دبی جرمی هواي تهویه
 ،گردد. بنابراین، با توجه به اثر دوگانه دماي هوا، باید یک مقدار بهینه براي این پارامتر در نظر گرفته شود. لذاگلخانه می

 يشود که بتوان دما و رطوبت نسبی محوطه گلخانه در محدودهاي تعیین میگونهبراي هرماه مقادیر بهینه و مطلوب به
هاي بین می تا اگوست، رطوبت توصیه شده براي محصوالت در طول سال نگهداري نمود. الزم به ذکر است که بین ماه

رد نیاز و مطلوب براي رشد محصوالت است،که این تفاوت کوچک را کمتر از مقدار مو %5-10نسبی مورد نیاز سیستم، 
  ي سیستم تنظیم نمود.توان با تنظیم سرعت هواي تهویهمی
 

  دات پروژه:تنمس
  گزارش نهایی پروژه
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هاي پایان یافته گروه پژوهشی پروژه
  ابزار دقیقالکترونیک و 
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  عنوان پروژه:  
  یقابزار دق یگروه پژوهشهاي تحقیقاتی و اولویتنقشه راه  ینتدو

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ابزار دقیقگروه پژوهشی الکترونیک و   واحد مجري:
 PCNPN32  کد پروژه:  ندا یاوري  مدیر پروژه:

  -: همکاران

  پروژه: چکیده
ریزي راهبردي در امور  اي روبرو هســتند که انجام برنامهامروزه با توجه به تحوالت گســترده در جهان، کشــورها با آینده

نقشه راه و  است.   ریناپذاجتنابي موجود ضرورتی  هاهیسرما وري و استفاده بهینه از  پژوهش و فناوري براي افزایش بهره
هاي بهتر براي ریزيآن، به عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد مدیریت تکنولوژي اســت که در خدمت برنامهفرایند ترســیم 

شد  مراکز تحقیقاتی میها و سازمان  سرما با سیدن به آینده مطلوب را   هايگذارهیو نحوه  پس از . کندیم مشخص براي ر
هاي پژوهشی پژوهشگاه نیرو   هاي جدیدي به گروهماموریتتوسط پژوهشگاه نیرو،    مدیریت تحقیقاتپذیرش مسئولیت  

 اند. هاي تخصصی مرتبط با صنعت برق شدهمحول شده است و آنها متولیان اصلی مدیریت پژوهش در حوزه
ــه راه و اولو ینپروژه، تدو ینا يهدف از اجرا ــ یقاتیتحق هايیتنقش  یفعل یازهايمطابق با ن یقابزار دق یگروه پژوهش

آزمون ایده  و مطالعات آینده از جنس یپژوهش  يهاپروژه ییپروژه، شناسا   ینبکار رفته در ا يصنعت برق است. متدولوژ  
  ه است.صنعت برق بدست خواهد آمد یزاتها و تجهچالش یافتن یقکه از طر است یقمرتبط با ادوات ابزار دق

هاي تولید، انتقال و توزیع صـنعت برق  مربوط به هریک از حوزهها و راهکار/تجهیز ها، زیرچالشدر این پروژه ابتدا چالش
کشور، نظر خبرگان، بودجه  یبر اساس اسناد باالدست یدهآزمون ا مطالعات آینده و يهافهرست پروژهمشخص شد. سپس 

شده به گروه پژوهش   یصتخص  یو منابع مال سان  ی،داده  شد. در    بنديیتاولو هادر دسترس و سطح مهارت آن   یمنابع ان
راه مشــخص خواهد کرد که در افق  برنامه ینگردد. اترســیم می یقپروژه، برنامه پژوهش گروه پژوهشــی ابزار دق یانپا

 انجام گردد. یقابزار دق یدر گروه پژوهش مطالعات آینده و آزمون ایدهیی از جنس هاچه پروژه یدساله، با 5زمانی 

 :نتایجچکیده 

 هاي مرتبط با صنعت برقها و زیرچالشبررسی چالش 
 هاارائه راهکار/تجهیز مناسب براي رفع چالش  
  بررسی وضعیت کنونی راهکار/تجهیز ارائه شده 
 هاي تولید، انتقال و توزیعهاي اصلی تجهیزات ابزاردقیق در حوزهبندي چالشاولویت 
 هاي مطالعات آینده و آزمون ایدهتعیین پروژه 
  وه پژوهشی ابزاردقیقساله گر 5ارائه برنامه پژوهشی 
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  ندات پروژه:تمس
  ،گروه پژوهشی "یقابزار دق یگروه پژوهش یقاتیتحق هايیتتدوین مبانی نقشه راه اولو "گزارش مرحله اول پروژه ،

 .96ابزار دقیق، پژوهشگاه نیرو، خرداد ماه 
  ،ابزار  زاتیصنعت برق و تجه عیانتقال و توز د،یتول يهاحوزه يهاچالش ییشناسا "گزارش مرحله دوم و سوم پروژه

، گروه پژوهشی ابزار دقیق، " قیابزار دق ینقشه راه گروه پژوهش نیها، ارائه برنامه پژوهش و تدومرتبط با آن قیدق
 .98پژوهشگاه نیرو، مهر ماه 
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 پژوهشی گروههاي پایان یافته پروژه
  هاي تجدیدپذیرانرژي
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  عنوان پروژه: 
رفتن با در نظر گ يو باد یديخورش هاييدر انرژ گذاريیهبه منظور توسعه سرما یاستیس يهاارائه بسته

  )يموجود در کشور (مطالعه مورد هايیلپتانس

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  هاي تجدیدپذیرانرژيگروه پژوهشی   واحد مجري:
 PNEPN19  کد پروژه:  محمدمهدي اخالقی  مدیر پروژه:

  یشیدرو یلسه -فر یخالق ناهید – زادهینعلیحس رامین – ابراهیمی رضا – حمیدي محمد – یفراهان یرآباديام يمحمدمهد: همکاران

 پروژه: چکیده

 هافرهنگ تعدد موجب هاقومیت تعدد همچنین. باشدمی متفاوتی محیطی شرایط داراي گستردگی، خاطر به ایران کشور
 توسعه ايبر حاکم يهاسیاست تفاوت موجب دیگر نقطه به نقطه یک از پارامترها تغییر. است شده پهناور کشور این در
 هاسیاست تغییر این کنندمی تغییر پارامتر چند و چندین مختلف نقاط در که ایران مثل کشوري در. شد خواهد منطقه آن

 و یازهان که با هاییسیاست وجود عدم. نیست مستثنی قاعده این از نیز تجدیدپذیر يهاانرژي توسعه. نمایدمی الزامی
 منطقه هر يهامحدودیت و هاپتانسیل باید رو این از. است توسعه براي مانعی متناسب باشد، خود منطقه هر هايپتانسیل

هاي یک منطقه براي ها و محدودیتهدف این پروژه شناسایی پتانسیل .شود مشخص آن با برخورد روش و شناسایی
ا معرفی است تا ببوده ها الزمها و پتانسیلاست. پس از شناسایی این محدودیتهاي باد و خورشید بودهگیري از انرژيبهره
هاي خصوصی این حوزه و دولت، زمینه توسعه هاي سیاستی به ترتیب براي شرکتگذاري و بستههاي سرمایهبسته

  تواند سرآغازي براي انجام آن براي سایر مناطق کشور باشد. هاي تجدیدپذیر در کشور را فراهم آورد. این پروژه میانرژي
  

 
 بخشی از نتایج پروژه
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  چکیده نتایج : 

 استان منتخب 4هاي احداث نیروگاه خورشیدي و بادي در شناسایی پتانسیل -
 استان منتخب 4ها و معضالت توسعه انرژي خورشیدي و بادي در شناسایی محدودیت -
 استان منتخب 4هاي خورشیدي و بادي در گذاري و سیاستی جهت توسعه نیروگاههاي سرمایهمعرفی بسته -
  

  مستندات پروژه:  

 ؛''هاي خورشیدي و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به نیروگاه آوريجمع''هاي تجدیدپذیر؛ گروه پژوهشی انرژي -
PNEPN19/T01 1397 خرداد؛ پژوهشگاه نیرو؛  معاونت پژوهشی؛ .  

؛  ''هاي بادي یروگاهو تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به ن آوريجمع''هاي تجدیدپذیر؛ گروه پژوهشی انرژي -
PNEPN19/T02 1397؛ پژوهشگاه نیرو؛ امرداد  معاونت پژوهشی؛ .  

؛ پژوهشگاه معاونت پژوهشی؛ PNEPN19/T03؛ ''هاي سیاستی تدوین بسته ''ي تجدیدپذیر؛ هاگروه پژوهشی انرژي -
 . 1398نیرو؛ تیر 
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  عنوان پروژه: 
  ریدپذیتجد هاييدانش گروه انرژ یریتو مد يسازشبکهانجام مطالعات مربوط به ساز و کار کارگروه 

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  هاي تجدیدپذیرانرژيگروه پژوهشی   واحد مجري:
 PNEPN21  کد پروژه:  محمدمحمد گل  مدیر پروژه:

 یمشتاق دزفول یزاده، عل یفرشته عباس ، ابوالفضل مالاحمد ی،اخالق يمحمد گل محمد، محمدمهد: همکاران
 

 پروژه:چکیده 

جدیدي  یفپروژه، وظا یفبا عنایت به ماموریت جدید پژوهشگاه نیرو در حوزه مدیریت تحقیقات صنعت برق در زمان تعر
 یقاتب تحقهابه عنوان یدپذیرتجد هاييانرژ یگروه پژوهش یاصل یفاز وظا یکی. شد محول پژوهشی هايبه گروه

 ینطرف و همچن یکحوزه از  ینصنعت برق در ا يزهایان یعدر صنعت برق احصا و تجم یدپذیرتجد هاييحوزه انرژ
قشه ن یدناست. پس از به سرانجام رس یو آت يجار یازهايموجود در کشور جهت حل ن یپژوهش هاييتوانمند ییشناسا

تحقق  ینو همچن یددج یتمامور یفايجهت ا یگروه پژوهش یساختار داخل یدپذیر،تجد هاييانرژ یراه گروه پژوهش
  :عبارتند از یبچهار کارگروه به ترت ینا یمتشکل از چهار کارگروه خواهد بود. اسام ید،اهداف جد

  یپژوه یاستکارگروه س -1
  يعلم و فناور یشکارگروه پا -2
  دانش یریتو مد يسازکارگروه شبکه -3
  و توسعه یقاتکارگروه تحق -4
ه کارگروه در وهل ینا یفهدانش مربوط بوده است. وظ یریتو مد يپروژه به طور خاص به کارگروه شبکه ساز ینا هدف

 ییراستا عالوه بر شناسا ینتا در هم یدپذیرتجد هاييحوزه انرژ ینفعانمتشکل از ذ يااست، شبکه ياول شبکه ساز
 ياربرون سپ به يبعد یفهوظ یگراحصا شود. از طرف د یزن دستیباال يها و نهادهاسازمان یازهايموجود، ن هاييتوانمند
دانش  یمو تسه یعتوانمند کشور و در ادامه تجم یپژوهش يهابه هسته یازهان يشده بر مبنا یفتعر هايیتها و فعالپروژه

  .شده است یدتول
مناسب جهت  يگروه سازوکار یداخل هاييپروژه شامل دو مرحله بوده است، در مرحله اول با استفاده از توانمند این

شده است. در مرحله دوم پروژه  ینها تدوشده حاصل از آن طرح یددانش تول یمو تسه یعگروه و تجم يهاپروژه يواگذار
 یو حقوق یقیحق یو خارج یفعال داخل 3000از  یشمتشکل از ب یبانک اطالعات آوريجمعبه  ین،متخصص یفپس از تعر

  .خته شدپردا يشبکه ساز يبرا یازمورد ن هايیرساختز یینتب ینو همچن
   :نتایج چکیده

  یتیحما يهاپروژه يمناسب جهت واگذار يسازوکار یینتب -1
  واگذار شده يهاها و پروژهشده حاصل طرح یددانش تول یمو تسه یعجهت تجم يساز و کار یینتب -2
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   یو حقوق یقیحق یو خارج یمتخصص داخل 3000از  یشمتشکل از ب یبانک اطالعات آوريجمع -3
 یدپذیرتجد هاييحوزه انرژ ینمتخصص يشبکه ساز يبرا یازمورد ن هايیرساختز یینتب -4
  

   ه:پروژ مستندات

 تییحما يهاطرح یرو سا هانامهیانها، پاپروژه يداور ییروند اجرا ینتدو ''ي تجدیدپذیر؛ هاگروه پژوهشی انرژي -
   .1398 ییز؛ پژوهشگاه نیرو؛ پا ی؛ معاونت پژوهشPNEPN21/T01 ؛''

حوزه  ینمتخصص يسازمباحث شبکه يساز و کار و اجرا ینتدو ''ي تجدیدپذیر؛ هاانرژيگروه پژوهشی  -
 .1398؛ پژوهشگاه نیرو؛ تابستان  ی؛ معاونت پژوهشPNEPN21/T02؛ ''یدپذیرتجد هاييانرژ
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 هاي پایان یافته گروه پژوهشیپروژه
 هايبرداري سیستمریزي و بهرهبرنامه

 قدرت
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  عنوان پروژه:

  ي توزیع سنتی به شبکه توزیع فعالهاآینده نگاري گذر از شبکه

ر برداري دریزي و بهرهگروه پژوهشی برنامه  واحد مجري:
  ي قدرتهاسیستم

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PSYPN20  کد پروژه:  احمد اسماعیلی  مدیر پروژه:

  محمد حسین شریعتخواه، علی قدیري، سید یوسف موسی زاده، امیر حسین ایزدي، علی شهبازي، نیکی مسلمی و چنور اردالن همکاران:

  پروژه: چکیده
توان به تسهیل بکارگیري منابع تولید پراکنده در سطح شبکه توزیع، کمک ي توزیع فعال میهااز جمله منافع شبکه

 هاي توزیع و ... اشاره نمود. انرژي در شبکهوري و کاهش تلفات به افزایش بهره
ن شبکهي مرتبط با توسعه ایهادر دنیا بررسی گردید. کلیه فناوري هاهاي توزیع فعال و وضعیت آندر این پروژه شبکه

مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس  هاهاي مورد نیاز و توانمندي کشور در این فناوريمشخص و فناوري ها
یروهاي پیشران شبکه توزیع فعال؛ نسبت به استخراج سناریوهاي احتمالی پیش روي کشور اقدام شد. با کمک تحلیل ن

SWOT گیري مدیران در خصوص نحوه سیاست سناریوها تحلیل گردیدند و بدین صورت ابزار الزم براي تصمیم
 هاي توزیع فعال مهیا گردید.گزاري در زمینه توسعه شبکه

  
  :نتایجچکیده 

 يوذ باالنف سناریوي برق، صنعت نظراننظر صاحب ینکشورها و همچن یرسا یتوضعها، مطالعه یشرانپ یلبا تحل
 بینییشپیوي پیش روي کشور سنار ترینباال به عنوان محتمل يهوشمند زیرساختپراکنده به همراه  یدمنابع تول

 ی،الدستاسناد بامدنظر داشتن  ینفعال و همچنتوزیع  هايشبکه یرممکن در مس یندهآ ینانتخاب بهتر بمنظور. شد
و  وانینق و هانهادها، برنامه یجادا یکه شامل سه مرحله کل یدگرد یانب یوسنار ینبه ا یدنجهت رس نگاشتمراحل ره

 فناورانه است.  يهاانجام پروژه
  

  دات پروژه:تنمس
  جهانی نسبت شبکه توزیع فعال تبیین مفهوم و ابعاد شبکه توزیع فعال و رویکردگزارش  
  ادبیات آینده پژوهی در حوزه علم و فناوريگزارش  
 يریزبرنامهي و برداربهرههاي فناورانه شبکه توزیع فعال و وضعیت فناوري در حوزه گزارش حوزه  
  هاي فناورانه شبکه توزیع فعال و وضعیت فناوري در حوزه حفاظتحوزهگزارش  
  مخابراتشبکه توزیع فعال و وضعیت فناوري در حوزه هاي فناورانه حوزهگزارش  
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  الکترونیک قدرتهاي فناورانه شبکه توزیع فعال و وضعیت فناوري در حوزه حوزهگزارش  
  کشور در وابسته هايشبکه توزیع فعال و فناوريگزارش  
  ي توزیع فعالهانیازهاي فناورانه کشور در توسعه شبکهگزارش 
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 عنوان پروژه:
ي عمومی شارژ خودرو  هاي از ایستگاه برداربهرهتهیه و تدوین مشخصات فنی و اجرایی طراحی، نصب و    

  برقی
برداري ریزي و بهرهبرنامهگروه پژوهشی   واحد مجري:

  ي قدرتهاسیستم
  سازمان برنامه و بودجه  کارفرما:

 CONSP01  کد پروژه:  حسینیامید شاه  مدیر پروژه:

  سپیده بهرآور -سعید محمودي -عباسعلی امیرفخریان -سید بهمن مهدوي ساداتی -بهناز صفري همکاران:

  پروژه: چکیده
درصد مصرف نهایی انرژي در ایران به  25دهد که بیش از نشان می 1394نگاهی گذرا به ترازنامه انرژي کشور در سال 

 اي توسط بخش حمل و نقل بیشگازهاي آالینده و گلخانهشود. در همین سال میزان تولید بخش حمل و نقل مربوط می
  هزار میلیارد ریال برآورد گردیده است. 53هاي اجتماعی ناشی از آن میلیون تن بوده و هزینه 160از 

ي آتی، متاثر از رشد جمعیت و بالطبع آن گسترش حاشیه نشینی در هابا توجه به رشد قابل توجه آمار ارائه شده طی سال
ت اي اندیشیده شود تا مشکالي بزرگ کشور، افزایش سطح رفاه و بالطبع آن افزایش تعداد خودروها الزم است، چارهشهرها

حاصل در صورت امکان حل شده و یا کاهش یابند. بر این اساس و با توجه به تاثیرپذیري صنعت خودرو کشور از 
(واردات خودرو و اهداف کالن در نظر گرفته شده در نقشه ي جهانی ارائه شده در زمینه تولید خودرهاي برقی هاپیشرفت

اي نه چندان دور نیز خودروهاي برقی به صورت وسیع در راه صنعت الکترونیک خودرو کشور) بدیهی است که در آینده
ها رکشور ما مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اهمیت و نقش سازنده خودروهاي برقی در سفرهاي درون شهري در کالنشه

و توجه ویژه به مباحثی همچون امنیت انرژي و عدم وابستگی در تولید بنزین با تنوع بخشی به منابع انرژي در بخش 
عت سازد. با توجه به طبیاندیشی در خصوص نحوه و چگونگی تامین انرژي این خودروها را الزامی میحمل و نقل لزوم چاره

 پذیرد و بدیهی است که براي شارژ باطريشبکه در سطح توزیع صورت می به هاو خصوصیات خودروهاي برقی، اتصال آن
اي هي توزیع فرآوردههارسد که همچون ایستگاهاین خودروها به ادوات و ابزارهاي جدیدي نیاز است. در این بین به نظر می

ي هاگاهاندازي ایستی، ساخت و راهحل جهت تامین انرژي مورد نیاز خودروهاي برقی طراحنفتی (بنزین و گازوئیل) اولین راه
  شارژ عمومی این وسایل باشد. 

ي شارژ عمومی، تدوین هااز ایستگاه سازي شرایط الزم جهت استفاده بهینه و گستردهیکی از اقدامات مورد نیاز براي آماده
هاست. در این راستا باید کارگیري این سیستمها و الزامات مرتبط با بهاسناد فنی حاوي مشخصات فنی و دستورالعمل

 ي شارژ خودرو برقیهابرداري از ایستگاهاسنادي جهت تعیین مشخصات فنی و اجرایی به منظور طراحی، نصب و بهره
 گیران کمک خواهد نمود تا تامین برق مورد نیاز خودروهاي الکتریکیتهیه گردد. تهیه این اسناد به سیاستگذاران و تصمیم

- دیریت نموده و زمینه را براي استفاده هر چه بهتر از این خودروها فراهم سازند. همچنین به سرمایهو موارد مربوطه را م
ومی ي شارژ عمهابرداري از ایستگاهشود تا فرایند طراحی، نصب و بهرهي خصوصی و دولتی کمک میهاگذاران در بخش

 شده دست یابند. ضمن آنکه از ایجاد سردرگمی و را با سهولت بیشتري دنبال کرده و سریعتر به اهداف از پیش تعیین
  آید.تلفات سرمایه، زمان و انرژي نیز ممانعت بعمل می
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ي هاگاهي از ایستبرداربهرهتهیه و تدوین مشخصات فنی و اجرایی طراحی، نصب و "نظر به اهمیت موارد صدرالذکر پروژه 
و اجرایی مورد نیاز در حوزه مربوطه تعریف شد. در این پروژه به منظور استخراج راهنماي فنی  " عمومی شارژ خودرو برقی

ي عمومی شارژ خودرو برقی هادر گام اول به مرور ادبیات موضوع و تجارب سایر کشورها در زمینه استفاده از ایستگاه
، مخابراتی، الزامات کنترلیاي و عمرانی، الزامات حفاظتی، الزامات پرداخته شد. در گام دوم پروژه به ترتیب الزامات سازه

ي عمومی هاالزامات اتصال به شبکه مورد نیاز و الزامات مرتبط با منبع تغذیه و تجهیزات جانبی مورد استفاده در ایستگاه
از استانداردهاي معتبر موجود استخراج و  هابرداري از این ایستگاهشارژ خودرو برقی مورد نیاز جهت طراحی، نصب و بهره

 نشریات فنی مورد نظر کارفرما تدوین شد. در قالب
  

  :نتایجچکیده 
 ي شارژ خودرو برقی در کشور هاهاي گوناگون ایستگاهبرداري از سازهالزامات مورد نیاز جهت طراحی، نصب و بهره -1

 ي شارژ خودرو برقی در کشورهابرداري از ایستگاهالزامات حفاظتی مورد نیاز جهت طراحی، نصب و بهره -2

 ي شارژ خودرو برقی در کشور هابرداري از ایستگاهالزامات مخابراتی مورد نیاز جهت طراحی، نصب و بهره -3

 کشور  ي شارژ خودرو برقی درهابرداري از ایستگاهالزامات کنترلی مورد نیاز جهت طراحی، نصب و بهره -4

 ي شارژ خودرو برقی در کشور هاایستگاهبرداري از الزامات اتصال به شبکه مورد نیاز جهت طراحی، نصب و بهره -5

ي عمومی شارژ خودرو برقی مورد نیاز هاالزامات مرتبط با منبع تغذیه و تجهیزات جانبی مورد استفاده در ایستگاه -6
 در کشور  هابرداري از این ایستگاهجهت طراحی، نصب و بهره

  
  دات پروژه:تنمس
  ،ي عمومی هاو تجارب سایر کشورها در زمینه استفاده از ایستگاهمرور ادبیات موضوع « گزارش مرحله اول پروژه

 .1396پژوهشگاه نیرو،  ، ي قدرتهابرداري از سیستم، گروه پژوهشی بهره»شارژ خودرو برقی 
  ،ي هاي گوناگون ایستگاههاسازه برداري ازالزامات مورد نیاز جهت طراحی، نصب و بهره «گزارش مرحله دوم پروژه

 .1397پژوهشگاه نیرو،  ، ي قدرتهابرداري از سیستم، گروه پژوهشی بهره»شارژ خودرو برقی 
  ،ي شارژ خودرو هابرداري از ایستگاهو بهره ی، نصبمورد نیاز جهت طراح یالزامات حفاظت« گزارش مرحله دوم پروژه

 .1397رو، پژوهشگاه نی ، ي قدرتهابرداري از سیستم، گروه پژوهشی بهره» یبرق
  ،يهااهیستگبرداري از او بهره نصب جهت طراحی، یازمورد ن یزاتو تجه یهالزامات منبع تغذ «گزارش مرحله دوم پروژه 

 .1397پژوهشگاه نیرو،  ، ي قدرتهابرداري سیستمریزي و بهره، گروه پژوهشی برنامه» شارژ خودرو برقی
  ،گروه پژوهشی برنامه»ی برق خودرو ي شارژهاشارژ در ایستگاه یوالالزامات کنترل و ت «گزارش مرحله دوم پروژه ،

 .1397پژوهشگاه نیرو،  ، ي قدرتهابرداري سیستمریزي و بهره
  ،ي شارژ هااز ایستگاه بردارينصب و بهره ی،مورد نیاز جهت طراح یالزامات مخابرات «گزارش مرحله دوم پروژه

 .1397پژوهشگاه نیرو،  ، ي قدرتهابرداري سیستمریزي و بهره، گروه پژوهشی برنامه»یخودرو برق
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 عنوان پروژه:
 عوامل موثر یینبا هدف برآورد بار در زمان اوج مصرف و تع مدلسازي بار شبکه توزیع برق تهران

  
برداري ریزي و بهرهبرنامهگروه پژوهشی   واحد مجري:

  ي قدرتهاسیستم
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PONPN06  کد پروژه:  مرتضی شعبان زاده  پروژه:مدیر 

  .يجواد موسو یدس ي،محمود یدسع ی،زهره کاهه، ارغوان زارع نوغاب ی،چهارمحال یديمج یدجاو همکاران:

  پروژه: چکیده
موثر در  يارو راهک يدیکل يآن، ابزار راتییروند تغ ییو شناسا یکیالکتر يانرژ يتقاضا زانیبینی مسازي و پیشمدل

 تقاضا و مصرف انرژي، زانیاز م یآگاه گمانیو ب باشدیم هاي انتقال و توزیع برقشبکه يبردارو بهره يزیربرنامه
در  یاساس ماتیتصمبر این اساس،  .شودیمحسوب م قدرت يهاستمیو مهم در س يراهبرد يهايریگمیتصم يربنایز

 یدر خصوص مسائل حساس و پرچالش ژهیبه و هاي توزیع برقشبکه يو اقتصاد یفن يبردارتوسعه و بهره يزیربرنامه
از منابع  ياقتصاد يبردارنصب و بهره یسنجامکان زیو ناز بازار روزفروش برق  يانرژ میزان خرید نهیبه تیریهمچون مد

در افق  يانرژ ياتقاض کیپ قیدق بینیپیشو  سازي صحیحمدلشدت به  )، بهکیفتوولتائ يهاپراکنده (همچون پنل دیتول
تهران با هدف برآورد باد در زمان اوج  عیبار شبکه توز يسازمدل”اساس، پروژه  نیا بردارد.  یمورد انتظار بستگ یزمان

قدرت پژوهشگاه نیرو و با هدف پژوهش  يهاستمیس يبردارو بهره يزیردر گروه برنامه “عوامل موثر نییمصرف و تع
  . شدو اجرا  فیتعر و با تاکید بر مطالعات در سطح توزیع، امر مهم نیدر ا يکاربرد

یژگیمختلف، و یو مطالعه مراجع علم ایمعتبر دن یفن يهاگزارش یپروژه مذکور، در ابتدا، با بررس مانجا يدر راستا
 مدتانیت، ممدبار در سه حوزه کوتاه ینیبشیپ یفعل يابزارها یابیارز يهاو شاخص یمحاسبات يهاتمیالگور يدیکل يها

 يسازادهیموجود، امکان پ يتجار يابزارها يهاتیاز قابل یآگاهو در ادامه، با  شدند سهیو مقا ییو بلندمدت شناسا
  . گردیدبرق تهران فراهم  عیبار شبکه توز ینیبشیپ یافزار بومنرمها و طراحی الگوریتم

ان امک یخوب اریبس یسه ماژول مستقل و مجزا بوده که با دقت محاسبات يه داراشد یافزار طراححال حاضر، نرم در
 مدتانیساعت)، م کیبه تفک ندهیساعت آ 24پیک مدت (کوتاه یزمانبرق را در سه افق عیبار شبکه توز کیپ ینیبشیپ
   .نمایدمیفصل و سال) فراهم  کیبه تفک ندهیسال آ 10تا  1پیک روز) و بلندمدت ( کیبه تفک ندهیروز آ 30پیک (
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  مدت و بلندمدت)مدت، میانهاي کوتاههاي توزیع برق (ماژولبینی بار شبکهافزار بومی پیششکل(الف): نمایی از محیط نرم
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  شکل(ب): نحوه دریافت اطالعات با رویکرد طراحی محیطی کاربرپسند و ساده

  
  خطا و مقادیر پیک بار)شکل(ج): نمایش نتایج خروجی برنامه (شاخص 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  مدت)بینی شده (خروجی ماژول کوتاهشکل(د): نمایش گرافیکی الگوي بار پیش

  چکیده نتایج:
 هاي زمانی مختلف.بینی بار در افقهاي محاسباتی پیشالگوریتممند شناسایی نظام 
  هاي توزیع برق.شرکتخرید انرژي از بازار روز فروش برق از نگاه تصمیمات مدلسازي ریاضی 
 بینی بار مختص شبکه توزیع برق شهر تهران بر مبناي شناسایی عوامل مؤثر بر آن.توسعه مدل پیش 
 زمانی  هايافق انرژي در تقاضاي بینیپیش مصنوعی جهت ریاضی و هوش کالسیک هايالگوریتم سازيپیاده

 مدت، و بلندمدت.مدت، میانمختلف کوتاه
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  هاي توزیع. بینی بار شبکهپیشتجاري افزار ارائه نرمهاي محاسباتی و طراحی ماژولدر توسعه دانش 
 از خروج ارز از کشور يریو جلوگ يافزارنرم يسازیبوم.  

  مستندات پروژه :
؛ »برق عیبار شبکه توز ینیبشیو پ يسازمدل« قدرت؛ گزارش هايسیستم برداريبهره و ریزيپژوهشی برنامه گروه -1

  .1397پژوهشگاه نیرو، مرداد ماه 
شی برنامه  گروه -2 ستم    برداريبهره و ریزيپژوه سعه نرم « قدرت؛ گزارش هايسی شبکه  ب ینیبشیافزار پبهبود و تو ار 

  .1397؛ پژوهشگاه نیرو، اسفند ماه »افزار در مسابقات مهر و بهمن ماه)برق (عملکرد نرم عیتوز
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پژوهشی گروه هاي پایان یافته پروژه
 پایش و کنترل نیروگاه
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  عنوان پروژه:

سی کارایی روش   شرفته فرایند  برر سطوح مختلف هرم کنترل نیروگاه جهت   (APC)هاي کنترل پی در 
  کسب دانش فنی

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پایش و کنترل نیروگاه  واحد مجري:
 PECPN13  کد پروژه:  علی بخشی  مدیر پروژه:

صی، مهندس           همکاران: ضا خال سن منتظري، مهندس ادوارد غریبیان، مهندس حمیدر ضا الفی، دکتر مح ضا فاتحی، دکتر علیر دکتر علیر
  جواد کیقبادي، مهندس حامد طلوعی، مهندس محمد عالی و مهندس مجتبی دانش 

  پروژه: چکیده
ن تعریف گردید. در فاز  اول پروژه به تدویها هاي کنترل پیشرفته در حوزه نیروگاهاین پروژه با هدف بررسی کارایی روش

بررسی مزایا، معایب و  هاي مختلف کنترل پیشرفته،هاي کنترل پیشرفته پرداخته شد و در آن روشدانشنامه روش
، کنترل PIDکننده هاي کنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، کنترلها بررسی گردید که در آن، به ترتیب روشهاي آنمحدودیت

یري گپذیر خطا، کنترل فازي و کنترل غیرخطی معرفی شدند و در پایان نیز نتیجهبین، کنترل تحملکنترل پیشعصبی، 
-کنترل سازي شدهبررسی کاربردهاي پیاده ي جامعی در قالب یک جدول ارائه شد و در بخش بعدي آن به و مقایسه

. در هاي اتوماسیون صنعتی پرداخته شدلف کمپانیهاي پیشرفته در سطوح مختلف هرم کنترل در محصوالت مختکننده
هاي معتبر اتوماسیون صنعتی را شناسایی و با بررسی کاتالوگ محصوالت و مقاالت ارائه شده این راستا نخست  کمپانی

  گردید.  اظهارنظردر محصوالت کمپانی  APCها، در خصوص وجود یا فقدان از آن
ی برق آبی) مورد بررس –هاي حرارتی و دور متغیر ( بادي هاي کنترلی نیروگاهستراتژيها و ادر فاز دوم پروژه ابتدا حلقه

پیش  ها، نقاط قوت و ضعفها، تشریح گردید. همچنین چالشهاي کنترلی فعلی بکار رفته در آنقرار گرفت و الگوریتم
  روي تولید نیروگاهی بررسی شد. 

 ,IEEE, Elsevierتحقیقات کاربردي مقاالت از منابع معتبر ( در فاز سوم  به بررسی و استخراج روند (ترند)
Civilica در زمینه کاربرد (APC هاي حرارتی و دور متغیر در حوزه صنعت تولید نیروگاهی برق براي نیروگاه

در  این ) US Patentاز منابع معتبر ( آبی) پرداخته شد و سپس استخراج روند (ترند) اختراعاتهاي بادي و برق(نیروگاه
 زمینه انجام شد.

در فاز پایانی پروژه نیز ابتدا بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روي مقاالت و اختراعات مرتبط با حوزه کنترل پیشرفته 
  بندي گردید.هاي حرارتی، بادي و برق آبی ارائه و اولویتهاي آزمون ایده به تفکیک براي نیروگاهنیروگاه، پروژه

  
  :نتایجچکیده 
 هاي کنترل پیشرفتهتدوین دانشنامه روش  
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 ها، برق آبی) و بررسی چالش –هاي حرارتی و دور متغیر ( بادي هاي کنترلی نیروگاهها و استراتژيتشریح حلقه
  نقاط قوت و ضعف پیش روي تولید نیروگاهی 

 ها از منابع معتبر (بررسی و استخراج روند (ترند) تحقیقات کاربردي مقاالت و پتنتIEEE, Elsevier, 
Civilica در زمینه کاربرد (APC در حوزه صنعت تولید نیروگاهی  

 هاي حرارتی، بادي و برق آبیهاي آزمون ایده به تفکیک براي نیروگاهبندي پروژهاستخراج و اولویت  
 

  دات پروژه:تنمس
شرفته  تدوین دانش« شرفته      -نامه کنترل پی ضوعی  کنترل پی سی ادبیات مو شی پایش و کنترل  »  ACبرر گروه پژوه

  جلد اول. PECPN13/T01گزارش:  کد 1397نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، اسفند 
هاي معتبر کمپانی APCسازي شده محصوالت    بررسی کاربردهاي پیاده  -هاي کنترل پیشرفته  تدوین دانشنامه روش «

صنایع مختلف      صنعتی در  سیون  شگاه نیرو،     گروه پژو» اتوما شکده تولید نیرو، پژوه شی پایش و کنترل نیروگاه، پژوه ه
  جلد دوم. PECPN13/T01گزارش:  کد 1397اسفند 

سی الگوریتم «  ستراتژي برر ضعف     آبی)(بادي و برقهاي دورمتغیر هاي فعلی کنترل نیروگاهها و ا سی نقاط قوت و  و برر
شکده تولید    » هاي موجود پیش روي تولید نیروگاهی ها به همراه چالشآن شی پایش و کنترل نیروگاه، پژوه گروه پژوه

  جلد اول. PECPN13/T02گزارش:  کد 1397نیرو، پژوهشگاه نیرو، اسفند 
سی الگوریتم «  ستراتژي برر سیک هاي کنترلی نیروگاهها و ا سی چالش هاي حرارتی ( شی  گ» ها ل ترکیبی) و برر روه پژوه

جلد   PECPN13/T02گزارش:  کد 1397پایش و کنترل نیروگاه، پژوهشــکده تولید نیرو، پژوهشــگاه نیرو، اســفند 
  دوم.

ستخراج روند تحقیقات کاربردي مقاالت، اختراع   «  سی و ا در حوزه   APCها) از منابع معتبر در زمینه کاربرد (پتنت هابرر
شی پایش و ک » آبی) هاي بادي و برقهاي دور متغیر (نیروگاهولید نیروگاهی برق براي نیروگاهصنعت ت  نترل گروه پژوه

  جلد اول. PECPN13/T03گزارش:  کد 1397نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، اسفند 
ستخراج روند تحقیقات کاربردي مقاالت و اختراعات از منابع مع   «  سی و ا صنعت    APCتبر در زمینه کاربرد برر در حوزه 

گاه     گاهی برق براي نیرو ید  نیرو گاه     تول بت (نیرو ثا گاه،    » هاي حرارتی) هاي دور  پایش و کنترل نیرو ــی  گروه پژوهشـ
  جلد دوم. PECPN13/T03گزارش:  کد 1397پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، اسفند 

ــنهاد پروژه «  ــناریو پردازي و پیش ــکده تولید نیرو،  » نگاريآیندههاي س ــی پایش و کنترل نیروگاه، پژوهش گروه پژوهش
  .PECPN13/Eگزارش:  کد 1398پژوهشگاه نیرو، شهریور 
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  عنوان پروژه:

  "مربوط به محدودسازهاي جریان خطا توسعه فناوري "کالن  طرح راه نقشه و راهبردي سند تدوین
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست  مجري:واحد 
  PSTPN07  کد پروژه:  آرمان صفایی  مدیر پروژه:

  امیر حسنی آهنگر، رضا رحمانی، مهدي ذوالفقاري، ابن یمین بلوري همکاران:

  پروژه: چکیده
سطوح     یکی از روش شی از افزایش  شکالت نا شبکه توزیع و انتقال    هاي موثر براي جلوگیري از بروز م صال کوتاه در  ات

باشد. این تجهیزات بطور سري با مدار الکتریکی قرار گرفته و جریان خطا   نیرو، استفاده از محدودسازهاي جریان خطا می  
سیدن به مقدار حداکثر خود، محدود می  سازهاي      را قبل از ر شد. محدود سط کلید قدرت قابل قطع با کنند تا این جریان تو

سیم         سی فعال و غیر فعال تق سا سته ا گردند. در روش غیر فعال امپدانس در هر دو میجریان خطا به طور کلی به دو د
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ــرایط خطا افزایش می        حالت عادي و خطا افزایش می     . از جمله  یابد  یابد، درحالیکه در روش فعال، امپدانس فقط در شـ
ــازي فعال به کار میتکنولوژي ــتفاده از رود میهایی که براي محدودس ــی توان به اس ــازهاي امپدانس   ا،فیوزه، محدودس

سانا    سازهاي ابرر سازهاي  ، محدود سازهاي  حالت جامد و محدود شاره نمود محدود اگرچه این روش نیز مانند  .ترکیبی، ا
 هاي استفاده از هاي دیگر هزینهباشد اما مزایاي این روش نسبت به روش  هایی میروشهاي دیگر ارائه شده داراي هزینه  

FCL نماید.پذیر میرا توجیه 
ایش هاي ناشی از افزدر این پروژه پس از ارائه انواع راهکارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه شبکه و بیان مشکالت و چالش

پذیري استفاده از فناوري محدودساز جریان خطا از پنج منظر سطح اتصال کوتاه در شبکه توزیع و انتقال، ضرورت و توجیه
اجتماعی، اقتصادي، تکنولوژیکی (فنی)، زیست محیطی و قانونی تشریح شده است. در ادامه، سابقه موضوعی -سیاسی

 نواعپروژه که همان سابقه فناوري محدودسازهاي جریان خطا در داخل و خارج از کشور است مورد بررسی قرار گرفته و ا
هاي موجود در زمینه فناوري محدودسازهاي جریان خطا به همراه استانداردهاي مرتبط بررسی شده است. تکنولوژي

هاي محدودساز جریان خطا بر اساس تحلیل پتنت و تحلیل مقاالت شناسایی و تعیین هاي محتمل فناوريهمچنین آینده
  شده است.  

ي کالن و هادودسازهاي جریان خطا مشخص شده است و اهداف و سیاستانداز فناوري محدر بخش بعدي پروژه چشم
انداز، اهداف اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشماند و راهبردهاي توسعه فناوري محدودسازهاي جریان خطا تدوین گردیده

هاي اجرایی تعیین هاي اجرایی پرداخته شده و فهرست پروژهدر ادامه به تدوین پروژه و راهبردها مشخص شده است. 
نگاشت مربوط به توسعه هر یک شده و رهها براساس نگاشت نهادي مشخصشده است و متولیان و مجریان انجام پروژه

ها ساله ترسیم گردیده است. در نهایت مبانی ارزیابی سیاست 10هاي مرتبط با محدودسازهاي جریان خطا در بازه از فناوري
هاي مربوط به بررسی شده و چگونگی ارزیابی اهداف کالن و خرد هر یک از فناوري هاي ارزیابی و اهداف و روش

 محدودسازهاي جریان خطا معرفی گردیده است.
 

  :چکیده نتایج
 بررسی سوابق استفاده از محدودساز جریان خطا در داخل و خارج کشور  
  جریان خطاي بکار رفته در محدودسازهاي هاي انواع تکنولوژيبنددستهبررسی و  
  اقتصادي استفاده از محدودساز جریان خطا در داخل کشور –توجیه پذیري فنی  
 بررسی استانداردهاي مرتبط با طراحی و تست محدودساز جریان خطا 
 تعیین نوع تکنولوژي مناسب محدودساز جریان خطا براي توسعه در داخل کشور 
 فناوري محدودساز جریان خطا خطا در داخل کشوراز، اهداف کالن و راهبردهاي توسعه اندتدوین چشم 
 ي اجرایی به منظور توسعه فناوري محدودساز جریان خطا در داخل کشورهاترسیم نقشه راه و تعیین پروژه  

  ندات پروژه:تمس
  »گروه پژوهشی تجهیزات خط »مربوط به محدودسازهاي جریان خطا  تدوین مبانی سند راهبردي توسعه فناوري ،

 .1397پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، اردیبهشت و پست، 
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  » گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انتقال نیرو، »هوشمندي فناوري محدودسازهاي جریان خطا ،
 .1397پژوهشگاه نیرو، خرداد 

  »ال نیرو، ، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انتق»ساز محدودسازهاي جریان خطاارکان جهت
 .1397پژوهشگاه نیرو، شهریور 

  »گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده »هاي محدودسازهاي جریان خطا برنامه اقدامات و سیاست ،
 .1397انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، آبان 

  »گروه پژوهشی تجهیزات خط و » محدودسازهاي جریان خطا یاتینگاشت (نقشه راه) و برنامه عملره نیتدو ،
 .1397پست، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، دي 

  »گروه پژوهشی »محدودسازهاي جریان خطاتوسعه فناوري مربوط به  روزرسانی مرتبط بابرنامه ارزیابی و به ،
 .1397تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، بهمن 
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گروه پژوهشی هاي پایان یافته پروژه
 تجهیزات دوار مکانیکی
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  عنوان پروژه:

 ريي گازي و بخاهاهاي پیشرفته میراکننده ارتعاشات سیستم روتور و سازه توربینپژوهی فناوريآینده
  

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:  گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی مجري: واحد

 NPRPPN29 کد پروژه:  جعفر آقایاري مدیر پروژه:

  جعفر آقایاري، سعید باب، مریم نسیم سبحان، احسان علوي همکاران:

  پروژه: چکیده
مورد  یاصطکاک يهامفتول یرسطحی،ز يهاهمچون دمپر ییهايو بخار، فناور يگاز يهایندوار تورب يهایستمدر س

 دمپر يگو ،یاصطکاک ینگر یزوالکتریک،همچون پ ییهايبالغ هستند و فناور يهاينوك پره، فناور یاو  یاناستفاده در م
توجه به  بانوپا هستند.  يهاياند فناورثبت اختراع شده يگاز ینسازنده تورب يهاکتکه توسط شری اصطکاک ياضربه و
 هایسکو د هااجزاء همچون پره یدر طراح ییربه سمت تغ هاشرکت ،FEMو  CFD ي بر پایههازارافنرم يهایشرفتپ

یا به میزان  ببرد و ینمنبع ارتعاش را از ب ندتوامی یافتره یناند. افالتر و ... رفته ی،از کوپل شدن ارتعاش یريجهت جلوگ
 يهايدر روتور است رو به زوال است و فناور ییهایداريکه معموالً موجب ناپا یرنتیبند البآب قابل توجهی تضعیف سازد.

فشرده  یلمف يهایاتاقان یشرفتهپ يهايفناور در حال استفاده و بالغ است. یبرس یاکامب  ینهايبا آب بندها یبیترک
، HSFDهمچون  یافتهو بهبود  یشرفتهپ يهانصب و اجرا شده است. طرح یواقع يهانمونه يرو ISFDروغن همچون 

عاشات ارت یزوالسیونا یستمهستند. س يساز يدار در حال مطالعه و تجارحافظه يهایاژبا آل یبو ترک یقفس سنجاب
 یلمبالغ همچون ف يهاياز فناور استفادهمورد استفاده هستند.  يو بخار يگاز يهاربینتو ساپورت بصورت گسترده در

، مورد HSLDSنوپا همچون  يهايفناور ینو همچن یونتقال ارتعاشات از سازه به فونداسفشرده روغن جهت کاهش ان
گیرد و . حذف یا تضعیف منبع ارتعاشات آکوستیکی محفظه احتراق که معموالً با رزناتور صورت میتوجه متخصصان است

  در حال جایگزینی است.فناوري بالغ است با فناوري نوپاي رزناتور فعال جهت پوشش باند بزرگتر فرکانسی 
  

  چکیده نتایج:

شان می   هاپژوهی فناوريآینده - شی ن سعی در ارائه طرح ي میراگر ارتعا یی براي از بین بردن هادهد که محققان 
 هستند. هامنابع ارتعاشی و یا تضعیف آن

ــازه و نگهدارنده هافناوري - ــتفاده از یی افزایش میرایی و یا جاذب ارتعاشـــی در پره، محفظه احتراق و سـ با اسـ
 ي پیشرفته طراحی در حال بهبود عملکرد و کارآیی هستند.هاابزار

  پروژه: يهادستاورد
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ي تحقیق و توســعه صــنعتی و دانشــگاهی در زمینه بهبود  هاآینده پژوهی و رصــد پیشــرفت محققان شــرکت -
 يي دوار و سازه توربین گازي و بخارهاي جاذب یا میراگر ارتعاشی در سیستمهاسیستم

 ي گازي و بخاريهاگیري ارتعاش و میرایی پره توربیني تست و اندازههاي روشهارصد بهبود -
 بررسی نمونه توربین نیروگاهی در کشور و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملکرد ارتعاشی سیستم -

  

  گزارشات:  
س  -1 ي، و بخار يگاز يهاینارتعاشات روتور و سازه تورب   یراکنندهم يهايفناور هايمشخصه   یینو تب بنديدسته  ی،برر

PMEPN29-T011396ماه ، بهمن.  
  .1397ماه ، بهمنPMEPN29-T02ي، گاز ینروتور تورب یستمارتعاشات س یراکنندهم يهايفناور یپژوه آینده -2
  .1397ماه بهمن، PMEPN29-T03ي، بخار ینروتور تورب یستمارتعاشات س یراکنندهم يهايفناور یپژوه آینده -3
ماه ، اردیبهشـــتPMEPN29-E ، )يو بخار ي(گاز ینارتعاشـــات ســـازه تورب یراکنندهم يهايفناور یپژوه آینده -4

1398. 
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ی پژوهشگروه هاي پایان یافته پروژه
  حقوق
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  عنوان پروژه: 
یاده طراحی و  ــازپ ند    سـ ــم نه قرارداد هوشـ هاي حقوقی   (smart contract)ي نمو مبتنی بر قرارداد

  پژوهشگاه نیرو
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  حقوقگروه پژوهشی   واحد مجري:
  PLWPN01  کد پروژه:  حبیبیالهه   مدیر پروژه:

  محمدرضا جبارپور، فروغ صدیقی همکاران:

  پروژه: چکیده
 ینانبه منظور حصـــول اطم ینظارت يکنند. حضـــور نهادهامی یفاقراردادها ا ينقش واســـط را دراجرا ینظارت ينهادها

 زیرا ن هایییسک ر یگري،هر واسط د  یا یباشد. اعتماد کردن به نهاد نظارت میکامل مفاد قرارداد  يقرارداد از اجرا ینطرف
ــم ییردربردارد. به عنوان مثال، امکان تغ    موارد،   یقرارداد وجود دارد. در برخ یناز طرف یکیبه نفع   یت نهاد نظارت  یما تصـ

  پرداخت کامل آن باشد.  یاقراردادها و يتمام بندها ياجرا  يبرا یکامل ینتضم تواندیگونه نهادها نم ینوجود ا
ــعه تکنولوژ با ــده   یدينوع جد ي،توس ــمند معروف ش ــت که با نام قرارداد هوش اند. قرارداد از قراردادها به وجود آمده اس

توسط    است و  یجیتالیتفاوت که قرارداد هوشمند به صورت د   یندارد با ا یزیکیف يبه قراردادها یاديهوشمند شباهت ز  
 ینکهاحتمال ا یوترها،با توجه به اجرا شدن قرارداد هوشمند توسط کامپ   است.   و خودکار شده  یجادا یوتري،کامپ برنامه یک
ند تغ  یناز طرف یکی جاد قرارداد ا يدر نحوه اجرا ییريبتوا ندارد. از قراردادها    ی ند در زم  يبکند، وجود  ــم نه هوشـ   هاي ی

ــات مال  ــس ــانهها، امالكدولت ها،یمهها، بو بانک یمختلف مانند انتخابات، موس ــالمت اتدمها، خ، رس  توانیو ... م یس
  استفاده نمود. 

صطالح  شمند اول  ا سال   ینقرارداد هو سط    1994بار در  شمند امکان ا    Nick Sazboتو شد. قرارداد هو  یجادمطرح 
سط که قابل پ  يهاتراکنش ستند را فراهم م   یرقابلو غ یگیريمعتبر بدون وا شت ه شمند ب کندیبرگ  یازدون ن. قرارداد هو
ست و بد   ينهاد یابه فرد   یلبدل گریدارد. از طرف د ییو سرعت باال  ینپائ ینههز رتیبت ینبه صورت خودکار قابل اجرا ا

شمند در م     ینکها صورت هو شمند به  شبکه توز  يهاهمه گره یانقرارداد هو شدن و   شود، یم یعموجود در   یاامکان گم 
باال اشاره   فافیتتوان به دقت و ش میآن  یايمزا یگرد. از ددار ییباال یترو  امن ینو از ا رودیم ینآن از ب یرمجازغ ییرتغ

  کرد.
ــان يمتخصـــص و احتمال بروز خطا یروين يباال ینههز ، یرشـــفافغ یحقوق ینمانند قوان يمقابل، موارد در ر  د یانسـ

  قرارداد هوشمند ئر حال حاضر هستند. يقراردا د از جمله موانع اجرا يسازپیاده
ست که جهت مشارکت، تأ   یمتنظ يبرا یقرارداد هوشمند، پروتکل  یف،تعر در جرا مفاد آن قرارداد ا ياجرا یا ییدقراردادها ا
شامل تمام    ي. قراردادهاشود یم شمند که  شرا  یهو   يگذارتمام اقدامات هدف يقراردادها و اجرا یطاطالعات مربوط به 
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شند، یشده م  صور  یندهامعامالت و فرآ با شخاص ثالث و خودکار انجام م  ینی،ضم کامال ت ترا به   نی. بددهندیبدون ا
  . باشندیم یگیريهوشمند قابل پ يدر قراردادها هایتفعال یتمام یبترت
و  شود یم یدهسنج  ي،تکنولوژ یننمودن ا يقرارداد هوشمند، امکان کاربرد  ینهدر زم یقپروژه حاضر، با مطالعه و تحق  در

ساس    شمند طراح  ايیهنمونه اول یرو،پژوهشگاه ن  یقرارداد حقوق یکسپس بر ا . در  دگردیم سازي یادهو پ یاز قرارداد هو
  :شودمیانجام  یگرهوشمند در صنعت برق و چند سازمان نمونه د دکاربرد قراردا یپروژه امکانسنج یانیبخش پا
 قراردادهاي هوشمند، کاربردها، مزایا و معایب انواع شناخت  
 ارداد هوشمندقرسازي تکنولوژي پیاده  
 سازي یک نمونه قرارداد حقوقی در پژوهشگاه نیروشفاف  
 نمونه اولیه قابل اجرا از قرارداد هوشمند مبتنی بر یک قرارداد حقوقی پژوهشگاه نیروسازي طراحی و پیاده 
 کاربردهاي قرارداد هوشمند در صنعت برق ایران 
  صنعت برق) در ایران نمونه سازمان (خارج از 3کاربردهاي قرارداد هوشمند در 

  
  دات پروژه:تنمس
 :1397، گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، » شناخت قرارداد هوشمند « مرحله اول. 
 :گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات، » سازي نمونه اولیه قرارداد هوشمندطراحی و پیاده « مرحله دوم ،

 .1398پژوهشگاه نیرو، 
 :گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، »سنجی استفاده از قرارداد هوشمندامکان« مرحله سوم ،

1398. 
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پژوهشی گروه هاي پایان یافته پروژه
هاي صنعت برقسازه  
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  عنوان پروژه:

  یلوولتک 63مشبک  يهادر دکل یچمارپ يهااجرا و آزمون شمع یکی،مکان یطراح یدانش فن ینتدو 
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ي صنعت برقهاگروه سازه  واحد مجري:
   PCVPN14  کد پروژه:  امیر اکبري گرکانی  مدیر پروژه:

امیر اکبري گرکانی، علی اصــغر ذکاوتی، محمد علی جعفري صــحنه ســرایی، ســوده صــمیمی، هدیه ســه ال تهنه، جعفر ملکی،  همکاران:
  محمدرضا جهانشاهی

  پروژه: چکیده
ر منحص يهایژگیبه دلیل و، هابه منظور تامین باربري پی انواع سازهمارپیچ  يهااستفاده از شمع خیرا يهادر سال

مقاومت کششی نسبتا قابل توجهی می باشند  يدارا ي،عالوه بر مقاومت فشار هاشمع یناست. ا یشرو به افزا ان،بفردش
 یگرد يهاانتقال و سازه يهاکششی در دکل يه گاه اعضابتوان به عنوان تکی هاامکان را فراهم می سازد تا از آن ینا که

 هاشمع نیمی باشند. نصب ا يمنحصر بفرد یايمزا يدارا هاپی یگربا انواع د یسهمارپیچ در مقا يهااستفاده نمود. شمع
 وقابلیت مانور  يدارا هاشمع ینقابل اجرا می باشد. تجهیزات نصب ا احتیسطح آب به ر یرو ز مساله دار يهادر خاك

ن به عنوان همچنا ،ي مارپیچهاهستند. امروزه، تحلیل ظرفیت باربري شمع هاشمع یگربیشتر نسبت به دسهولت اجرایی 
ي ها. در این پروژه، با توجه به مزایاي ذکر شده براي استفاده از شمعاست و و در دست تحقیقموضوعی پیچیده مطرح 

 در خطوط انتقال یرانصنعت برق ا یدهعد يهااز دکل یکی يبرا هاشمع ینو آزمون ا اجرا ی،طراح یمارپیچی، دانش بوم
 یات، کتب و مقاالت مرتبط و تجربهانامه یناستناد به آئ یزو ن یشترب یفن يهایلبا انجام تحل یلوولت،ک 63دکل  یعنی
در  هااز آن یآنست که تعداد قابل توجه یدها ینا ي آزمونبرا یلوولتک 63 يهاانتخاب دکل یلد. دلیگرد یجادا یی،اجرا

قرار دارد  یچیمارپ يهاگروه شمع يباربر یتدر محدوده ظرف هادکل ینااي سازه يهايکشور وجود دارد، محدوده بارگذار
 یدها وقرار داشته  ياز نظر باربر یننامناسب زم یتدر مناطق صعب العبور با وضع هادکل ین، عمده اترمهمو از همه 

 پروژه با انجام مطالعات یندر اهمچنین، راهگشا باشد.  یاربس ندتوامی هادکل ینا یدر پ یچیمارپ يهااستفاده از شمع
  شد. یقو تدق یصحت سنج ي اجرا شده،هاو با نمونهارائه ي مارپیچ هاشمع یو اجرا و آزمون عمل یروش طراح یلی،تحل

  :نتایجچکیده 
شدو   یک مطالعه جامع - سی رفتار مکانیکی  بر روي متون فنی مرتبط انجام  یک روش تحلیلی یکپارچه براي برر

 ي مارپیچ ارائه شد.هاو ظرفیت باربري شمع
 ي مارپیچ ارائه شد.هاروش مدلسازي عددي سه بعدي شمع -
 ي مارپیچ ارائه شد.هاراهنماي طراحی، اجرا و آزمون شمع -

 گزارش فنی 7 دات پروژه:تنمس
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  عنوان پروژه:

 هایزشبکهر یریتکنترل و مد یسامانه بوم یمفهوم یطراح
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  کنترل هوشمندهاي گروه پژوهشی سامانه  مجري: واحد
 PDIPN18  کد پروژه:  لیال ظفري  مدیر پروژه:

ــلیمانی -لیال ظفري همکاران: ــاورز محمدیان -حمید دانایی -فرمهران س ه صــبری -وحید محســنی -مریم امیرآبادي فراهانی -عطیه کش
 -داود فرامرزي-آباديزاده بلقیسســاحل امن -روغنی عراقیعلی  -زاده نخودبریزنرگس صــادق -معراج نوروزي -ســارا ســلجوقی -چوبکار

  هدي سروري -مژگان صالحی -محمد منصور لکورج

 پروژه: چکیده

شبکه ین چالش در حوزهترمهم صاً     توان مربوط به عملکرد کنترلها را میي ریز صو کننده در حفظ پایداري و امنیت آن خ
لیل هاي بزرگ که تنها نقش تحهاي کنترل شبکهها بر خالف سامانهریزشبکهي کنترل در مواقع حساس دانست. سامانه  

صمیم را ایفا می شند در یک بازه    ي نهایی بر عهدهگیرکنند و عمالً ت ست، باید قادر با سانی ا ی کوچک  ي زماني اپراتور ان
صمیم  صلی د   عملیات تحلیل و ت صورت خودکار انجام دهند. از این رو هدف ا سی چالش گیري را به  اي  هر این پروژه برر

   .ي کنترل مرکزي ریزشبکه بوده استمربوط به کنترل خودکار ریزشبکه و پیشنهاد یک معماري مفهومی براي سامانه
  

  :نتایجچکیده 
  سته شبکه د ساس معیارهاي مختلف و معرفی انواع مبدل بندي ریز ستفاده در واحدهاي تولید  ها بر ا هاي مورد ا

  پراکنده
  کنترل ریزشبکه مراتبیسلسلهساختار  
 ــبکهانواع روش ــبکههاي کنترلی موجود براي کنترل ریزش ــامل ریزش ــبکهACهاي ها (ش و  DCهاي ، ریزش

  )AC-DCهاي ترکیبی ریزشبکه
 هاهاي کنترلی در ریزشبکهمزایا و معایب هر کدام از روش  
 تعیین مدهاي عملیاتی و ویژگی عملیاتی هر مد  
 یزشبکهر یکاظت در سطوح مختلف حف یینتع  
 زشبکهیر تیریکنترل و مد ستمیس فیها و وظاساختار، ماژول نییتع  
 شبکه ر یریتکنترل و مد يافزارهانرم ياز اجرا یو واقع یصنعت  يهامونهن س  هایز در   فعال يهاشرکت  یو برر

  هایزشبکهر EMSحوزه 
 ــم یلیتحل يها افزارنرمماژوالر   یطراح ــبکه ر یمگیريو تصـ به مدها       یرانا يبرا یزشـ  و یاتی عمل يبا توجه 

  هاافزارنرم ینب یارتباطات داخل یینتع ینو همچن یزشبکهر يعملکرد يهایژگیو
  تعیین چهارچوب ساختاري ریزشبکه  
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 افزاري ضروري آن هاي نرمافزاري سیستم اسکاداي ریزشبکه و ماژولمتعیین ساختار نر  
 ي کنترل ریزشبکهارتباطی در سامانههاي بررسی سیستم مخابراتی  و پروتکل  
 هاي استاندارد ارتباطی بین سطوح مختلف کنترلی در یک ریزشبکه تعیین ارتباط داخلی و پروتکل  
 ي ارتباط بین مرکز کنترل ریزشبکه با مراکز کنترل باالدستی و تعیین استاندارد مناسب براساس بررسی نحوه

  ع کشور هاي توزیهاي موجود و آتی شبکهزیرساخت
 هاي استاندارد مربوطهها و تعیین پروتکلي ارتباط بین مراکز کنترل ریزشبکهتعیین نحوه  
  سخت سال آن به مرکز کنترل      تعیین  شبکه و ار سطوح مختلف ریز افزارهاي مورد نیاز جهت گردآوري داده از 

  ریزشبکه 
 ها ي کامپیوتري مناسب در مرکز کنترل ریزشبکهطراحی شبکه  
 ي برق ایرانتاندارد مناسب ارتباطی براساس ساختار شبکهتعیین اس  
 ي کنترل مرکزي در ریزشبکهافزار سامانهطراحی مفهومی نرم  
 افزاري مرکز کنترل ریزشبکهتعیین سخت افزارهاي مرتبط و طراحی مفهومی سخت  
 ماشین و انتخاب پلتفرم مناسب-طراحی کاربردي واسط انسان  

  دات پروژه:تنمس
 -ي کنترل مرکزي در هر روشهاي متفاوت کنترل آنها و نقش سامانهها و روشمعرفی ریزشبکهگزارش  -1

 1397مردادماه  -هاي کنترل هوشمندسامانه
  1397مهرماه  -هاي کنترل هوشمندسامانه -هاي عملکردي و مدهاي عملیاتی ریزشبکه گزارش تعیین ویژگی -2
 1397شهریورماه  -هاي کنترل هوشمندانهسام -یزشبکهر یکسطوح مختلف حفاظت در  یینتع -3
ماه همنب -هاي کنترل هوشمندسامانه -زشبکهیر تیریکنترل و مد ستمیس فیها و وظاساختار، ماژول نییتع -4

1397 
ر هاي فعال دشرکت یبررسو  هاریزشبکه تیریکنترل و مد يافزارهانرم ياز اجرا یو واقع یهاي صنعتنمونه -5

 1398اردیبهشت ماه -هاي کنترل هوشمندسامانه -هاریزشبکه EMSحوزه 
 يهایژگیو و یاتیعمل يبا توجه به مدها یرانا يبرا یزشبکهر گیريیمو تصم یلیتحل يهاافزارنرمماژوالر  یطراح -6

یر ماه ت -هاي کنترل هوشمندسامانه -هاافزارنرم ینب یارتباطات داخل یینتع ینو همچن یزشبکهر يعملکرد
1398 

  1398خردادماه  - افزار بازار برق مرتبط با ریزشبکهماژوالر نرمطراحی  -7
  1398خردادماه  - -هاي کنترل هوشمندگروه سامانه-هامروري بر منابع تولید پراکنده و بازار برق در ریزشبکه -8
ــ -واســـط انســـان  يکاربرد یطراح -9 ــامانه يو انتخاب پلتفرم مناســـب برا نیماشـ  تیریکنترل و مد يهاسـ

  1398خردادماه  -هاي کنترل هوشمندگروه سامانه -هازشبکهیر
نترل هاي کگروه سامانه -یزشبکهکنترل ر يارتباطی در سامانه هاييو تکنولوژ یمخابرات یستمبررسی س -10

  1398مهرماه —هوشمند
 1398ماه يد -هاي کنترل هوشمندگروه سامانه -هاي کامپیوتري مناسب در مرکز کنترل ریزشبکهطراحی شبکه -11



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
379 

 

 

  عنوان پروژه: 
  ایران برق ملی دیسپاچینگ بومی پشتیبان مرکز EMS افزارنرم ساختار طراحی مفهومی و تدوین

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ي کنترل هوشمندهاگروه پژوهشی سامانه  واحد مجري:
  PDIPN17  کد پروژه:  حمید دانائی  مدیر پروژه:

دي اشعریون، حامد میر سعیدي، امیر حسین خزئلی،    هاسلیمانی فر، لیال ظفري، محمد مهدي اخالقی، : صفر فرضعلی زاده، مهران   همکاران
صادقی، بهمن          شفیع خانی، محمود  ضی  ضا رحمانی، مرت سین ذوالفقاري، ر سان علیان،     سید حامد دلخوش اباتري، ح سبوئی، اح علی نژاد ا

  ی یوسفیانمحسن کیا، نعیمه محمدي، الهه مستانی، عباس نصیري، مرتض

    پروژه: چکیده
ستم  مدیریت انرژي     شبکه   (EMS)سی سی، کنترل و بهینه هاي قدرت  به منظور در  ستم      برر سی سازي توان تولید و 

ستفاده می  ی را ان واقعزمدر ها داراییمدیریت برداري از انتقال و سازي بهره نظارت، کنترل و بهینه تیقابلو  شود انتقال ا
 این زا . استفاده اندی خارجی تهیه گردیدهالمللبیني هاي در کشور توسط شرکت   برداربهرهمورد EMS هاي افزارنرمدارد. 

ستفاده  دلیل به افزارها،نرم شور،  از خارج در شده  تهیه مرجع کدهاي از ا ست  تأملنیز قابل غیرعامل پدافند دیدگاه از ک  .ا
صوص  بومی  ساس می   EMS افزارنرم سازي لذا نیاز به انجام مطالعات در خ شور اح  دلیل به و روي همین شود.  از در ک

صوص  در تاکنون آنکه سی در    اقدامی EMS بومی افزارنرم ساخت  و طراحی خ سا شور  داخل ا ست   نگرفته صورت  ک ا
ملی و  نیازهايافزار مطابق با نرم و طراحی مفهومی ساختار  افزار تدوینسازي این نرم اولین گام اساسی در راستاي بومی   

  باشد.همچنین بر اساس ساختار آینده مراکز دیسپاچینگ برق کشور می
ــند و هرکدام نیازمندي     متنوع می EMSهاي  ماژول  ــند، در این پروژه با پژوهش و    هاي خاص خود را دارا می  باشـ باشـ

ــه   ــخص ــایی و وظایف، مش ــناس ــباتی مورد نیاز ش ي کلی و عمومی  و هاها، الگوریتممطالعات تطبیقی، واحدهاي محاس
  ارتباطات مورد نیاز هر واحد محاسباتی و توابع شناسایی گردید.

بود که مطابق با نیازهاي ملی در یک افق زمانی دوازده ساله  EMSهاي افزارنرمآوري در گام بعدي پروژه نقشه راه فن
  تهیه گردید.

    
  :نتایجچکیده 

     مطالعه تطبیقی بررسی ساختاري کنترلی و سامانهSCADA/EMS   ي معتبر هاو کلیه شرکت در بیش از ده کشور
 .کنندمیی که در زمینه تولید و استقرار این سیستم فعالیت المللبین

 افزار و تدوین ساختار نرم یمفهوم یطراح" یپژوه یندهآ مطالعاتEMS برق یمل یسپاچینگد یبوم یبانمرکز پشت 
 با توجه به روند پیشرفت تکنولوژي آینده صنعت برق. "یرانا

 يافزارو سخت يافزارنرم هايیرساختزو بررسی  مطالعات EMS 
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   سباتی شبکه   EMSمطالعات واحدهاي محا ، ارتباطات آنان با یکدیگر و تهیه درخت هاشامل الگوریتم  و مدیریت 
 فناوري  

  هاي افزارنرمآوري راه فن راه نقشهتهیهEMS (در یک افق دوازده ساله) 
 

  دات پروژه:تنمس
 ایران برق ملی دیسپاچینگ بومی پشتیبان مرکز EMS افزارنرم ساختار طراحی مفهومی و تدوین

  
 : مرحله  یک  

 مطالعات فاز صفر و مطالعات تطبیقی 
  
 : مرحله دو  

 آینده پژوهی کلی فروشی بازار برق  
 یدتول ياقتصاد يریزبرنامه  
 آموزشی دیسپاچر سازشبیه 
 تولیدات پراکنده بینیپیش 
 یشامدهاپ یلتحل مطالعات      
 یدتول یککنترل اتومات  
 الگوریتم واحد محاسباتی پخش بهینه توان اکتیو و راکتیو توسعه  
 قدرت يهاستمیدر س ییبارزدا  
 ي ورود و خروج واحدها)ریزبرنامه( هادر مدار قرار گرفتن نیروگاه  
 ریزي و کنترل ولتاژ/ توان راکتیوبرنامه  
 ولتاژ یداريپا 
 حالت ینمطالعات تخم  
 کوتاه مدت بار بینیپیش  
 مطالعات اتصال کوتاه  
 یتامن یدمشارکت واحدها با ق يریزبرنامه   
 اعتبازسنجی قبل از سوئیچ زنی  
 قدرت یستمس یابیباز  
 یدرزرو تول یزانم  
 از شبکه يبرداربهره یتامن  
 ايیهناح ینتبادل ب یریتمد 
 مدیریت دسترسی سوخت  
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 یو حرارت یآب يواحدها یزيربرنامه  
 ریزي تعمیرات تجهیزات در سیستم قدرتبرنامه 
  پخش بار 

  
 سه: مرحله  

 يافزارو سخت يافزارنرم هايزیرساخت EMS   
  
 چهار: مرحله  
 

شبکه برق   EMSافزارهاي سازي و توسعه نرم  طراحی، پیاده"تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري    
  "ایران

 يو شناخت ساختار نهادي فناور يپذیري فناوري، مرزبندتبیین ضرورت و دالیل توجیه   
 یقیتطب مطالعات  
 ی   پژوه یندهآEMS 
 يافزارو سخت يافزارنرم هايیرساختز يدر حوزه پژوهییندهآ EMS  
 يسازپیادهو  یلتحل ی،منابع کشور در طراح سنجییلپتانس EMS  
 افزارهاي توسعه نرم یاتینگاشت (نقشه راه) و برنامه عملره تدوینEMS  
 برنامه ارزیابی و بروزرسانی تدوین  
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پژوهشی گروه هاي پایان یافته پروژه
 شیمی و فرآیند
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 عنوان پروژه:
س  یپژوه یندهآ سعه بکارگ  یبرر ضع  شیو کاربرد آنها در پا یمیاییش  یزآنال یننو يهایکتکن یريتو  یتو

  صنعت برق یدو تول یعتوز یزاتتجه
  

  نیروپژوهشگاه   کارفرما:  یندو فرآ یمیشگروه پژوهشی   واحد مجري:
  PPCPN25  کد پروژه:  قهرمان افشار یدمج  مدیر پروژه:

  يمعبود یعل یدنژاد و سمیقاس ینحس ي،احمد احمد یدس همکاران:

  پروژه:چکیده 
جش و پایش یمیایی فرایندها، سنش کنترل اساسیسرفصل  سهبه  یمی در صنعت برقش علم ي کاربردهاین زمینهترمهم   

ایی  و تامین (انتخاب، سنتز، فرموالسیون و...) مواد شیمی یمیایی،شي هایزآنالي شیمیایی از طریق متدهاي مختلف هاپارامتر
 در سه زمینه اصلی وبرق  صنعت ي شیمیایی مورد نیاز هااز نگاهی دیگر بخش عمده آنالیز .گردندمیمورد نیاز تقسیم 

  گردند.میانجام آب، روغن و سوخت  مهم
تدا ي شیمیایی در صنعت برق، در این تحقیق  ابهاي مدرن آنالیزهاجه به اهمیت ویژه توسعه و بکارگیري تکنیکبا تو   

 يهایکنتک . در ادامهاندمعرفی شده دارند صنعت برق دراي یژهو یگاهجاکه آب، روغن و سوخت  یاصل ي شیمیاییپارامترها
در نهایت هر تکنیک مرجع از  .به طور تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت پارامترها هر یک از اینسنجش  ینمرجع و نو

  ي نوین سنجش همان پارامتر مقایسه شد.هااقتصادي و شرایط اقلیمی با تکنیک-نقطه نظر توجیهات فنی
 کشورصلی ا يهاروگاهنیي نوین آنالیز شیمیایی، هابه منظور تعیین جایگاه صنعت برق کشور از نقطه نظر کاربرد تکنیک   

یز ي نوین آنالهادر ادامه، نیروگاههاي کشور از نقطه نظر کاربرد تکنیک. و آزمایشگاههاي آنها مورد بازدید قرار گرفت
ي کشورهاي پیشرفته جهان مورد مقایسه قرار گرفت. در خاتمه ضمن ارائه نتایج این مقایسه به هاشیمیایی، با نیروگاه

ي نوین آنالیز شیمیایی قابل بکارگیري در صنعت برق، با در نظر گرفتن مالحظات هاصورت یک جمع بندي کلی، تکنیک
ي بنداولویتاقتصادي و همچنین شرایط اقلیمی کشور در سه زمینه آنالیزهاي آب، روغن و سوخت بطور جداگانه -فنی

 شدند.
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  عنوان پروژه:
  در صنعت برق و انرژي مواد هاآینده پژوهی مواد ذخیره کننده انرژي حرارتی و کاربرد آن

 
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  شیمی و فرآیندگروه پژوهشی   واحد مجري:
  PPCPN24  کد پروژه:  هدي مولوي  مدیر پروژه:

  نژاد لیچائیمیعباس یوسف پور، سیده معصومه قاس همکاران:

  پروژه: چکیده
کننده گرماي محسوس، گرماي کننده انرژي حرارتی که به سه دسته مواد ذخیرهدر این پروژه به بررسی مواد ذخیره

تفاده ، تجهیزات مورد اسهاشد. به موازات بررسی مواد و خواص آن شوند، پرداختهبندي مینهان و ترموشیمیایی تقسیم
به دقت ارزیابی و موارد  هادر این تکنولوژي نیز مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و مزایا و معایب هر یک از سیستم

ا دي و ارزیابی بازار بتوضیح داده شد. در ادامه، تحلیل حوزه از لحاظ اقتصا هاسازمصرف و استفاده هر دسته از ذخیره
  در کشور صورت پذیرفت. هاهدف دستیابی به خط سیر مطالعاتی و اجرایی استفاده از آن

ي حرارتی (در هر سه نوع) مورد بررسی و اقداماتی جهت هاسازي موجود در توسعه مواد مورد استفاده ذخیرههاچالش
ي نوین، همچون فناوري نانو و زیست فناوري در هاوريارائه گردید. همچنین استفاده از فنا هارفع این چالش

  کننده) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.سازي انرژي حرارتی (با تمرکز بر افزایش کارایی مواد ذخیرهذخیره
در ادامه، با ارزیابی دقیق وضعیت کنونی کشور از سه منظر دانش فنی، وضعیت اقتصادي و بازار هدف و همچنین 

سازهاي انرژي حرارتی صورت پذیرفت و در انتها، پس از ادغام بندي استفاده از ذخیرهي موجود، اولویتهازیرساخت
ه انداز این موضوع از سسازي انرژي، چشمنتایج بدست آمده در این پروژه با نظرات کارشناسی خبرگان حوزه ذخیره

 مقطع کوتاه، میان و بلندمدت ارائه گردید.

  :نتایجچکیده 
 ستفاده  مورد مواد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اندازچشم  نییتع   هحوز در محسوس  يگرما ساز رهیذخ در ا

 يانرژ و برق
 ستفاده  مورد مواد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اندازچشم  نییتع  رقب حوزه در نهان يگرما ساز رهیذخ در ا

 يانرژ و
 حوزه رد ییایمیترموش  ساز رهیذخ در استفاده  مورد مواد مواد مدتکوتاه مدت، میان مدت و بلند  اندازچشم  نییتع  

  يانرژ و برق

  ندات پروژه:تمس
ی ؛ گروه پژوهش»در صنعت برق و انرژي مواد هاکننده انرژي حرارتی و کاربرد آنآینده پژوهی مواد ذخیره «گزارش نهایی 

.1398شیمی و فرآیند، مرکز شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو، خرداد 



 

 

 
 

  



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
389 

 

 

  عنوان پروژه:
نگرهاي ابررسی اثر دماي روغن ترانس به صورت کمی و اثر تصفیه فیزیکی به صورت کیفی بر نش

 تخمین عمر کاغذ ترانس
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی شیمی و فرآیند  واحد مجري:
 PPCPN18  کد پروژه:  هدي مولوي  مدیر پروژه:

  عباس یوسف پور، علی سبزي، محمود کریمی، مریم کردانی، نعیم حسنی، سپیده حامدي همکاران:

  پروژه: چکیده
در این پروژه نشانگرهاي ارزیابی وضعیت و تخمین عمر کاغذ عایقی ترانسفورماتور، فوران و متانول، از چند جنبه مورد 

  بررسی دقیق قرار گرفتند. 
در مرحله اول پروژه مطالعات جدید صورت گرفته بر روي نشانگر متانول با تمرکز بر نقش دما و تصفیه فیزیکی مورد 

ل قرار گرفتند. در این مرحله با توجه به میزان اندك مقاالت در این حوزه، اهمیت موضوع از باب بررسی، تجزیه و تحلی
مطالعات نوآورانه مورد اثبات قرار گرفت. همچنین با توجه به مطالعات انجام گرفته، روند پیشبرد اهداف نیز معین شد و 

  به آن اهداف قرار گرفت. انداز روشنی پیش روي تیم تحقیقاتی پروژه در جهت دستیابیچشم
  

هاي متعددي در جهت بدست آوردن روابط گردد، آزمایشدر مرحله دوم پروژه که به نوعی مرحله اصلی آن قلمداد می
مختلف میان پارامترهاي تاثیرگذار در تخمین عمر ترانسفورماتور صورت گرفت. مواد اولیه و همچنین تجهیزات مربوطه 

برداري اتوماتیک هداسپیس براي دستگاه ین تجهیزات تهیه شده دستگاه نمونهترمهمخریداري شدند که از جمله 
طراحی  setupاندازي کروماتوگرافی گازي موجود در آزمایشگاه سوخت گاز پژوهشگاه نیرو بوده است. در این مرحله با راه

هاي روش آنالیز، مقدمات انجام آزمایش سازيگیري میزان متانول موجود در روغن عایقی و همچنین بهینهشده جهت اندازه
  اصلی پروژه فراهم گردید.

  
مس صورت گرفت و نتایج حاصل از آنها تجمیع گردید.  -روغن -هاي کاغذدر ادامه، پیرسازي شتاب یافته بر روي نمونه

رجه ست. همچنین داین نتایج شامل میزان نشانگرهاي مختلف اعم از فوران، متانول، آب و اسیدیته روغن عایقی بوده ا
ین ترمهماز  گیري شد.پلیمریزاسیون کاغذ عایقی نیز با استفاده از روش مستقیم (روش غیر تخمینی و غیر مخرب) اندازه

برداري در میزان نشانگرهاي توان به بررسی نقش دماي نمونهها و محاسبات صورت گرفته در این مرحله میآزمایش
بی دقیق نقش دما، دیاگرام تغییر نشانگر پس از اصالح دمایی ارائه شد و براي هر یک از مذکور اشاره نمود. پس از ارزیا

  نشانگرها ضریب تصحیح دمایی در دماهاي مختلف پیشنهاد گردید.
  

برداري از ترانسفورماتورهاي پایلوت در دو مرحله صورت گرفت. الزم به ذکر است که نمونه در مرحله سوم پروژه نمونه
برداري دوم به منظور بررسی نقش تصفیه فیزیکی بر روي از روغن عایقی پیش از انجام اورهال و نمونه برداري اول

ي روغن تهیه شده در هاماه بعد) صورت گرفت. سپس نمونه 6نشانگرها، پس از انجام اورهال ترانسفورماتور (در حدود 
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ارسال گردیدند و نتایج حاصله تجمیع شدند. همچنین در این  ي مورد نظر به منظور آنالیزهاشرایط استاندارد، به آزمایشگاه
مرحله نمونه برداري از کاغذ عایقی ترانسفورماتور با هدف انداره گیري مستقیم میزان درجه پلیمریزاسیون کاغذ صورت 

  پذیرفت. 
هاي بدست دمایی بر روي داده ها انجام شد و بر این اساس، الزام تصحیحدر مرحله پایانی پروژه تفسیر نتایج و تحلیل داده
  برداري اثبات گردید. آمده در آزمایشگاه با توجه به میزان دماي نمونه

دهند که نشانگر متانول دقت بسیار باالیی در ارزیابی وضعیت سیستم عایقی ترانسفورماتور دارد و این نتایج نشان می
توان میا گردد. لذنیز با گذشت زمان اندکی بازیابی می میزان دقت پس از انجام اورهال و تصفیه فیزیکی روغن عایقی

  باشد.اظهار داشت که نشانگر متانول از قابلیت اطمینان باالیی در تخمین و ارزیابی وضعیت ترانسفوماتور برخوردار می

  :نتایجچکیده 

  ،متانول در روغن عایقیي دقیق گیراندازهي دستگاه هد اسپیس دینامیک به منظور اندازراهخریداري، نصب 

 ی بر نشانگرهاي تخمین عمر کاغذ ترانسبررسی اثر دماي روغن ترانس به صورت کم 

 بررسی اثر تصفیه فیزیکی به صورت کیفی بر نشانگرهاي تخمین عمر کاغذ ترانس 

  تهران با استفاده از نشانگرهاي مختلفاي دستگاه ترانسفورماتور شرکت برق منطقه 11ارزیابی وضعیت 

 دستیابی به توانایی ارزیابی وضعیت کاغذ عایقی ترانسفورماتور با استفاده از نشانگر متانول  

  ندات پروژه:تمس
بررسی اثر دماي روغن ترانس به صورت کمی و اثر تصفیه فیزیکی به صورت کیفی بر نشانگرهاي  «گزارش نهایی 

  .1398شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو، مرداد ؛ گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، مرکز »تخمین عمر کاغذ ترانس
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  عنوان پروژه:
  یرانبرق در ا یدنفت و فلر به منظور تول یادینگاز همراه م یافتباز یندهايفرآ یبررس

 
  معاونت پژوهشی  کارفرما:  گروه پژوهشی شیمی و فرآیند  مجري: واحد

 PPCPN23  کد پروژه:  امیرحسین خلیلی گرکانی  مدیر پروژه:

  

  پروژه: چکیده

شگاه    شیمیایی مانند پاالی شیمی،  و گاز، نفت هايدر اغلب فرآیندهاي   شبکه  شار، ف وکنترل ایمنی ابزارهاي از یکی پترو
سازي  ست  رها سمت  درآخرین که گازها ضافی پس ازجمع آوري      شبکه،  این ق شبکه گازهاي ا برج فلر قراردارد. دراین 

ستاده می    سمت برج فلر فر شوند    ازواحدهاي مختلف به  سوخته  سوختی باالیی  . شودتا  حجم زیادي ازاین گازها ازارزش 
ن این گازها  ســوزاند. کرد اســتفاده نیز مختلف واحدهاي خوراك عنوان به هاآن از توانبرخوردار بوده ودربرخی موارد می

 نامطبوع بوي و صدا هوا، هايآالینده انتشار، ايدرفلر عالوه برایجاد مشکالت زیست محیطی مثل انتشار گازهاي گلخانه
عراق،  و یهپس از روسـ  یرانا جهانی بانک گزارش به توجه با. آیند می حسـاب  به نیز اقتصـادي  منابع هدردادن نوعی به

شار گازها    ینسوم  شور از نظر انت ش  یندهآال يک س    ینا سوزاندن گاز فلر در تا سات از  گاز و  نفت و یعصنا  برداريبهره ی
شگاهی پاال یعصنا  ینهمچن ش  ی ست محیطی، به       یمیو پترو شکالت زی سوزاندن این گازها درفلرعالوه بر ایجاد م ست.  ا

  نوعی هدردادن منابع اقتصادي است.
ارائه شـده   هايروش یندر ب. فلر و اسـتفاده مجدد از آن ارائه شـده اسـت    يگازها یابیبه منظور باز یگوناگون هايروش

 يانتقال به بازار مصــرف دارا ســازيیرهدر بحث ذخ CNGو  LNGبه صــورت  ســازيفشــرده همچون هااز آن یبرخ
همچنان در حال  2011در سال   یلنمونه در برز یناول اندازيراهبا وجود  GTL ینددر فرآ یستی کاتال یلمشکل است. تبد  

ــعه و تحق ــت و همچن یقتوس ــرما ینههز یناس  يرامعموال ب یزن نیادیمجدد به م یقدارد. تزر یازن یزن یاديز گذاريیهس
ستند پ  هايیندهآال يفلر که دارا يگازها شنهاد فراوان ه سور مورد ن  ینههز ینو همچن شود یم ی  هاوژهپر ینا رد یازکمپر

ندارد. در  ییکارا باشــندیدور م ینفت یادیننفت که معموال از م هايیشــگاهپاال يمجدد برا یقلبته تزرا باالســت؛ معموال
ساده  یلتبد فرآیند هاروش ینا ینب  ايیژهو تیکمتر از اهم گذاريیهسرما  ینهبه هز نیاز و بودن ترگاز به برق با توجه به 

ست. می  صادي،  توجیهات به توجه با توانبرخوردار ا ستم    و کوچک مقیاس مولدهاي تکنولوژي کمک به اقت  ازیابیب سی
سالی  گازهاي شگاه  در فلرینگ ازگازهاي فلر به ار صنا  هايپاالی ش  یعنفت و گاز،  مراه در  ه يگازها ینو همچن یمیپترو

ز الکتریکی تولید نمود. پیرو این فرآیند آلودگی ناشی از سوختن گازها نی   ياستفاده نموده واز این طریق انرژ  ینفت یادینم
ستم تولید برق از گازهاي فلرینگ عالوه بر این مزایاي دیگ        سی سی کاهش خواهد یافت.  سو سیار مح ي نیز دارد ربطور ب

بط تأسیسات مرت هزینه و مصرف کاهش - آشکار شعله کاهش مصرفی، سوخت هزینه کاهش به توانکه از آن جمله می
ساس گزارش بانک جهان       شاره نمود. برا ستم فلرینگ و ... ا سی برق از  MMBtuهر  یدسوخت به منظور تول  ینههز یبا 

  .هاستیروگاهدر ن یعیدرصد توان مشابه حاصل از گاز طب 25حدود  ینفت یادینگاز همراه م
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ــل  ئه فرآ  یناز ا یهدف اصـ ندي طرح ارا به منظور جمع    ی باز  آوريکارآمد  فت  و  و فلر  ینفت یادین همراه در م يگازها   یا
صرف آن  یصنعت  يواحدها صرف  ینتام يقدرت برا تولید واحد سوخت  عنوان به هاو م  نیو همچن یعصنا  ینا یبرق م

ه از سوختن گازها در فلر ب  یناش  یطرح آلودگ ینا اجرايبا  یناست. عالوه بر ا  يارسال برق مازاد به شبکه برق سراسر    
ــیافتکاهش خواهد  یطور قابل توجه ــعه ا ی. لذا بررس و  یفن یهتوج يگاز فلر دارا یافتجهت باز یندهافرآ ینگونهو توس

  .باشدیم ياقتصاد يباال یهتوج
ضر برخ    ینا ياجرا ضرورت  ست در حال حا س  یطرح از آن جهت ا سات تا شکل تام  يو گاز ینفت ی جهت   یرون ینبا م
دور از شــبکه از آن جمله هســتند.  یادینم یو برخ ينقاط مرز ي،و گاز ینفت يمواجه هســتند. ســکوها یادینتوســعه م

در   عیبرق از شــبکه وجود ندارد و صــنا ینتام یتمناطق، قابل یاز حد موجود در شــبکه در برخ یشبار ب یلبه دل ینهمچن
صورت      یازمورد ن یروين ینتام ستند. در  شکل مواجه ه س  ینا یازطرح نه تنها ن ینا يبا اجرا یکهخود با م سات تا  ینتام ی
  شود. يوارد شبکه سراسر تواندیم یديموارد مازاد برق تول یبلکه در برخ گرددیم
  

  :نتایجچکیده   
نفت و  ايهیشـگاه پاال ینگفلر یسـتم سـ  ینو همچن ینفت یادینگاز همراه در م یباتترک يبر رو یمطالعه جامع -1

  در کشور یمیپتروش یعگاز و صنا
  یراناجرا شده در ا یافتباز يهایستموزارت نفت و س هايبرنامه یبررس -2
  یرانموجود در ا یتوضع یشناس یبآس -3
  گاز فلر  یريو بکارگ یابیمختلف باز هايروش بررسی -4
  یندهادر هرکدام از فرآ یابیارز يهاشاخص تعیین -5
  یچند نمونه گاز فلر انتخاب يقدرت برا یدتول سیستم با یندهافرآ ياقتصاد یلو تحل یسهمقا -6
سه مقا ینبرق و همچن یدمختلف به منظور تول هايینهگز يبنداولویت -7 سا  ی  یريکارگو ب یابیباز يهاروش یربا 

  گاز فلر
  يگاز هايیشگاهپاال يو فلرها ینفت یادینبرق از گاز همراه م یدتول يکاربرد یندفرآ ارائه -8
  گاز فلر يو پارامترها یطگاز فلر با توجه به شرا یريو بکارگ یابیباز ینهبه یندهوشمند انتخاب فرآ سامانه -9

  ندات پروژه:تمس
  ؛ گروه »تولید برق در ایرانبررسی فرآیندهاي بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور «گزارش نهایی

 .1398پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، اردیبهشت 
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  عنوان پروژه:
  یدروژنه يهاو کاربرد يخالص ساز ید،تول يهاو نقشه راه روش يسند راهبرد ینتدو
 

  معاونت پژوهشی  کارفرما:  گروه پژوهشی شیمی و فرآیند  مجري: واحد
 PPCPN22  کد پروژه:  الریمیافسانه سادات   مدیر پروژه:

  

  پروژه: چکیده
یلی باالخص فس هايسوخت احتراق با ارتباط در برگشت قابل غیر محیطی زیست اثرات و فسیلی منابع اتمام به توجه با

 هانیج انتقال یک که بود خواهد ضروري بسیار امروزي جامعه براي ي گرمایش زمین،اي و پدیدهانتشار گازهاي گلخانه
 تمام آن در که فعلی، شرایط با مقایسه در. پذیرد صورت وقت اسرع در پایدار انرژي هايحامل به فسیلی هايسوخت از

 پذیرتر عطافان سیستم یک گردد،می تامین) فسیلی سوخت( واحد منبع یک توسط کشور برق صنعت سوختی نیازهاي
 بعمنا با جهانی آل ایده ي آینده. گردد مطرح مدت دراز حل راه یک عنوان به تواندمی انرژي چندگانه منابع از متشکل

  . است یشخص نقلیه وسایل تا گرفته برق هايشبکه و هانیروگاه از چیز همه براي آلودگی بدون و پذیر تجدید انرژي
 جایگزین آینده در تواندمی که است آن از بخش ینترمهم احتماال و گرایانهآرمان آینده این از بخشی هیدروژن یقین به

 Hydrogen oriented( هیدروژن بر مبتنی اقتصاد عنوان تحت موضوعی اخیر يهاسال در. گردد فسیلی يهاسوخت
economy (لیديک حامل نقش هیدروژن آن در که است سیستمی هیدروژن بر مبتنی اقتصاد. است شده مطرح دنیا در 

 مهسرچش فسیلی يهاسوخت با مقایسه در هیدروژن متعدد مزایاي از دیدگاه این. کندمی ایفا را سوخت تامین ي چرخه در
  :گیردمی

  پاك احتراق  -
  تجدیدپذیر منابع از تولید قابلیت  -
  انرژي تولید باالي پتانسیل  -

هم اکنون کشورهاي متعددي از جمله آمریکا، ایتالیا و آلمان نه تنها نقشه راه استفاده از هیدروژن به عنوان جایگزین 
هاي کشورهاي مذکور را تهیه نموده بلکه چندین نیروگاه جدید با سوخت هیدروژن را نیز ي فسیلی در نیروگاههاسوخت

 نیروگاه: از عبارتند خالص هیدروژن سوخت با هانیروگاه از هاییاند. نمونهي قرار دادهبرداربهرهي کرده و مورد اندازراه
Ballard آمریکا( کالیفرنیا در (نیروگاه کیلو وات، 175 فیتظر با Ohio )نیروگاه و مگا وات 1 ظرفیت با) آمریکا Enel 

  .مگاوات 60 ظرفیت با ایتالیا
ي فسیلی است و از یک سو این منابع محدود و پایان پذیر هااز آنجا که کشورمان ایران به شدت وابسته به سوخت

اثرات زیست محیطی جبران ناپذیري به دنبال دارد و از سوي دیگر مطالعات و اقدامات صورت پذیرفته  هابوده و احتراق آن
هاي پاك و تجدید پذیر باالخص هیدروژن بسیار اندك است، هاي فسیلی با سوختدر راستاي جایگزین کردن سوخت

  شود.نیاز مبرم به انجام مطالعات گسترده در این زمینه احساس می
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نی ي مبتهاهیدروژن باالخص روش تولید هاي مختلفروش دقیق بررسی و مطالعه حاضر، يپروژه تعریف از فلذا هد
د شده به تولی هیدروژن نقل و حمل و سازي ذخیره يهاي روشبررسی و مقایسه بر استفاده از منابع تجدیدپذیر در کشور،

  .باشدمی آینده در هامنظور انتقال آن به نیروگاه
  

  :نتایجچکیده 
 يهاسوخت جایگزین عنوان به هیدروژن از ي راه استفادهچنانچه ذکر آن رفت، در انتهاي این پژوهش سند نقشه

هیدروژن  ي مختلف تولیدهااز طوالنی مدت تهیه گردید. بدین شرح که ابتدا روشاندکشور در چشم هاينیروگاه در فسیلی
ورد هزینه در سنجی و برآهاي امکانگردیدند و بحثهیدروژن با یکدیگر مقایسه بررسی شد، سپس منابع گوناگون تولید 

جی و سنسازي و انتقال هیدروژن بررسی شد و از نقطه نظر امکانهاي ذخیرهاین زمینه صورت پذیرفت. در نهایت روش
سازي و ه، روش بهینه تولید، ذخیري کشورهاي بالقوهبندي گردید. در نهایت با در نظر گرفتن پتانسیلبرآورد هزینه جمع

 هاي فسیلی با سوخت هیدروژنی در افق طوالنیحمل و نقل انتخاب گشته و نقشه راه کشور در زمینه جایگزینی سوخت
  مدت ارائه مگردید.

  ندات پروژه:تمس
  گروه ؛»یدروژنه يهاو کاربرد يخالص ساز ید،تول يهاو نقشه راه روش يسند راهبرد ینتدو«گزارش نهایی 

 .1398پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، شهریور 
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  عنوان پروژه:
  مورد استفاده در صنعت آب و برق يهایستکاتال يسازمیسند و نقشه راه بو ینتدو

 
  معاونت پژوهشی  کارفرما:  گروه پژوهشی شیمی و فرآیند  مجري: واحد

 PPCPN27  کد پروژه:  افسانه سادات الریمی  مدیر پروژه:

  

  پروژه: چکیده
ستم س  یبه طور کل ماده  در مراحل مختلف از جمله آ یمیاییش  یندهاياز فرآ یبرق همگ یدتول يمتمرکز و پراکنده  يهای

از دودکش   یخروج يگازها يبر رو یباالدســـت یندهايو احتراق ســـوخت تا انجام فرآ هایروگاهبه ن يآب ورود يســـاز
ضالب ن  هایروگاهن ساب و فا ست . کاتالیندجومی،  بهره هایروگاه، فرآورش پ ور  مذک یمیاییش  یندهايفرآ يقلب تپنده  های

ــت. بد یراجتناب ناپذ يامر هااز آن يگیربهرهبوده و  ــتگونه که نه تنها کاتال یناس ــ  هایس ــرعت بخش ــبب س به  دنیس
سته، فرآ  یجانب یندهايشوند بلکه با حذف فرآ میمذکور  یندهايفرآ سوق    بومطل ي یجهبه سمت نت را  یاصل  یندو ناخوا

  خواهند داد.
  کرد: يبند یمدر صنعت برق را به چهار دسته عمده تقس یستیکاتال يهایندتوان فرآمیتر  یقطور دق به
  سوخت یستیاحتراق کاتال یندفرآ  .1

س      صل  يهایندهاز آال یکی یتروژنن یدهاياک ستند از ا  يگاز يهاینتورب یا شد ن  ینه  یکلس  و يگاز يهایروگاهرو با ر
ستانداردها    یبیترک شور و با توجه به ا ست ز يهاینگران ی،جهان یدجد يدر ک شار ا  یددرباره تول یطیمح ی  یندهآال نیو انت

باال بودن  است و  یستم اثرگذار بر بازده س  یفاکتور اصل  ین،به تورب يورود ازاست. از آنجاکه درجه حرارت گ  یشرو به افزا
شتري ب  NOxیدآن باعث تول شار با  یکشود، تکن می ی شود که بر عملکرد تورب اي بگونه یدکاهش و کنترل انت  نیاتخاذ 

  نامطلوب نداشته باشد. یرتاث
شار       شک  NOxانت س  يهاباران یلعالوه بر ت شک   یهال یبو تخر یديا سبب ت شده  ج یینیپا يهایهازن در ال یلازن،  و 

 یربر سالمت انسان و سا     NOxشهرها است. با توجه به اثرات مخرب انتشار    يهوا یآلودگ یو اصل  یهکه خود عامل اول
مورد   NOxمختلف کاهش  يهاروش یگاز، بررسـ  يهاوربینت يکارکرد مناسـب و با راندمان باال  ینموجودات و همچن

ست. از جمله روش     صان قرار گرفته ا ص سوم   يهاتوجه متخ ست توان به کاهش با کاتالمیمر )و احتراق SCR( یانتخاب ی
  آورده شده است. یرآن در شکل ز یکاشاره کرد که شمات یستیکاتال

   
  به محصوالت با ارزش افزوده یلجهت تبد هاو فرآورش آن VOCsو  COx ،NOx ،SOxحذف   .2
س   ید. دي اکس یردگمیهمزمان صورت   ییو ناکس زدا یسولفورزدائ   SNOx یندفرآ در   یکسولفور  یدگوگرد به صورت ا
شود و به میاستفاده  یستاز کاتال SO3به  SO2 یداسیوناکس يبرا یندفرآ یندر ا شود. می یلتبد یتروژنن یدو اکس  یظغل

 ینبع آلودگخود م یندفرا ینکهندارد. مهم ا یازن یتروژنن یدهاياء اکسیبراي اح یاكاز آمون یربه غ یمیاییش یهآب و مواد اول
ست ز یطمح یهثانو ساب   مین ی شد و پ  ین. در ایکندوارد جو نم CO2گاز  ینمواد جامد زائد، لجن و همچن ی،صنعت ي هابا
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ي با هاسوخت  يبرا SNOx.در واقع یابدمیکاهش  یمقدار گوگرد در سوخت مصرف   یشبا افزا ییسولفورزدا  ینهروش هز
به  یروش وابســتگ ینا یتباشــد. تنها محدودمیقابل قبول تر  یطیمح یســتاقتصــادي و از نظر ز یارســولفور باال بســ

  به واردات دارد. یازي خاص است و نهایباشد که در انحصار کمپانمی یازمورد ن یستکاتال
ــوخت  می CO2 ییباال یرمقاد یدنفت کوره و نفت گاز) منجر به تول   یعی،(گاز طب  یزلیو د يگاز  ي،بخار  یروگاههاي  ن سـ

شدن   گرم یاست که عامل اصل   یلیفس  يهاکه حاصل سوخت   ودش میمحسوب  اي گاز گلخانه ینتر یاصل  CO2گردد.  
ع  بشر در جوام  یمعضل اصل   يمنابع انرژ محدودیتو  یلیفس  يهاسوخت  یهرو یباشد. مصرف ب  می ینروز افزون کره زم

شد. جذب  می يامروز سر دودکش  یددر محل تول  CO2با سوخت  یل)  و تبدیروگاههان يهاآن (   یدروکربنیه يهاآن به 
ش    یدمف یباتو ترک سط نور خور صنا  یک یدتو سوب   یعانقالب در  منبع   ینتام يبرا یننو یروش راه حل ین. اودش میمح

ش  ياز انرژ يگیربهره اب يانرژ یدجد -يواکنش نور یکبه سوخت   یکگازکربن یلگردد. واکنش تبدمیمحسوب   یدخور
ست که در ا  یمیاییش  سا  یندفرا ینا ست کاهش از کاتال-یشاک سید یرنظ يهای ستن و ...   یم،یندا یم،سلن  یتانیوم،ت اک تنگ

  شود.میاستفاده  یمیاییبه ش یديخورش يانرژ یلجهت تبد
  از آنها ینبه منظور استحصال عناصر سنگ هایروگاهفرآورش فاضالب ن  .3

ست  صف    يهاکاتالی ستفاده در ت ص    یهمورد ا ساب عالوه بر خا ستی کاتال یتپ سر  يبرا ی س  یندفرآ یعت سیون یاک در اثر  دا
ــمیموجود در آب  يهایو آلودگ یموجب انعقاد ذرات معلق، مواد آل ی،هواده ــیونگردد و در اثر اکس انعقاد  یندو فرا یداس

  يهایموجب کاهش قابل مالحظه آلودگ یست گردد. کاتالمیفاضالب و حذف مواد مضر آن    يتوامان موجب شفاف ساز  
  گردد.میموجود در آب  یمیاییو ش یزیکیف
  موارد  یرسا  .4

ست  ش  يهایروگاهمربوط به ن يهاکاتالی ستی، کاتال-یديخور ست کاتال ی  ینزم يهایروگاهدر ن H2Sمربوط به حذف  يهای
ست کاتال یی،گرما سنگ  یدمربوط به تول يهای ستفاده در ن  ینآب  سته  يهایروگاهمورد ا ر راکتور  د یدروژنو کنترل هاي ه

ستفاده در ن  يهایست آب سبک، کاتال   آب و يساز  و خالص یهمربوط به تصف  هایست کاتال ی،سوخت  یلپ يهایروگاهمورد ا
. ...  

  هدف
ست توجه به واردات کاتال با ضرور       يهای شور  صنعت برق از خارج از ک ستفاده در  از  ريیکه به منظور جلوگ بود يمورد ا

شتغال، تحق  یدتول ی،از کشور و تحقق اقتصاد مقاومت   یهخروج سرما  دسته از   ینا يساز میبو ینهدر زماي گسترده  یقاتو ا
مورد   يهایســتکاتال يســازمیبه ســند و  نقشــه راه بو یابیدســت يپروژه  ینانجام گردد. هدف از انجام ا هایســتکاتال

ستفاده در فرآ  ستی کاتال یندهايا صنعت برق   ی ست   ید. امبوددر  ستفاده از نتایج ا س  ینا با ا را  یندهآ ریطرح بتوان ابتدا م
  پرداخت. یصنعت یمهن یاسدر صنعت برق در مق یازمورد ن يهایستبه سنتز کاتال يمشخص نمود و سپس در مراحل بعد

  

  :نتایجچکیده 
مورد استفاده در صنعت  يهایستکاتال يسازمیسند و نقشه راه بو ینتدوچنانچه ذکر آن رفت، در انتهاي این پژوهش 

 یستیکاتال میایییش یندهايفرآ يبنددستهو  ییشناسااز طوالنی مدت تهیه گردید. بدین شرح که ابتدا انددر چشم آب و برق
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 ابییسنتز و مشخصه  يهامطالعات روش یدهچکصورت پذیرفت، سپس  مورد استفاده در صنعت برق يهایستو کاتال
سند ي کشور، هاي بالقوهارائه شد و در نهایت با در نظر گرفتن پتانسیل تفاده در صنعت برقمورد اس يهایستنمونه کاتال

  تدوین شد. مورد استفاده در صنعت برق يهایستو نقشه راه کاتال
ــنتز کاتال یتوانم یآت يهادر پروژه یفاهداف بلند مدت قابل تعر از ــتبه س ــنعت برق در مق یازمورد ن يهایس  اسیدر ص

  اشاره نمود. یو صنعت یصنعت یمهن یشگاهی،آزما
  

  ندات پروژه:تمس
  ؛ گروه »مورد استفاده در صنعت آب و برق يهایستکاتال يسازمیسند و نقشه راه بو ینتدو «گزارش نهایی

  .1398پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، بهمن 
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  عنوان پروژه:
 ینبه منظور حذف فلزات سنگ یآل یباتبا ترک یاصالح شده سطح یسیو ساخت نانو ذرات مغناط یطراح

یروگاهاز پساب ن  
 

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی شیمی و فرآیند  واحد مجري:
 PPCPN19  کد پروژه:  زینب نوروزي تیسه  مدیر پروژه:

  سعید نوجوان -رامین قهرمان زاده همکاران:

  پروژه: چکیده
یه تصفي حاوي فلزات سنگین به منابع آب و خاك به علت اثرات خطرناك موضوعی حائز اهمیت در هاتخلیه پساب

ات ي گوناگون جهت حذف فلزهادغدغه بسیاري از پژوهشگران است. روشباشد؛ بنابراین حذف فلزات سنگین می هاپساب
ي صنعتی شامل ترسیب شیمیایی و فیزیکی، تعویض یون، اسمز معکوس، فیلتراسیون غشایی، تصفیه هاسنگین از پساب

به منظور حذف ي نوین وکارا هادستیابی به نانو جاذب پژوهش نیا یدف اصلهباشد.  میالکتروشیمیایی و جذب سطحی 
در این پروژه، سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی اصالح شده سطحی با ترکیبات است.  نیروگاه از پساب گینفلزات سن

  آلی جهت حذف فلزات سنگین از پساب نیروگاهی انجام شد. 
 ی با ترکیبات آلی تهیه شد. نانو ذرات ساخته شدهصالح شده سطحی اسینانو ذرات مغناطدر این تحقیق، در گام نخست، 

بر روي پساب  مربوطه يهابا انجام آزمون، در ادامهشناسایی شدند.   FTIR ، XRD ، VSM ،TGA  يهاروش توسط
 یابیارز یسیمغناطتوسط نانو ذرات کروم، مس، نیکل، سرب و وانادیوم  نیبازده جذب فلزات سنگ ي شده نیروگاه،سازشبیه
ي سینتکی جذب جهت توصیف و تببین فرایندهاي جذب فلزات سنگین بر روي نانو جاذب مغناطیسی ها. از مدلشد

  استفاده شد.

  :نتایجچکیده 
  ب مغناطیسی اصالح شده سطحی با ترکیبات آلیهانانوجاذبساخت 
      سایی و مشخصه یابی نانو جاذب شده توسط     هاشنا ساخته  ، FTIR ، XRD، VSM يهاروش ي مغناطیسی 

TGA    
 یروگاهپساب ن یني حذف فلزات سنگهاانجام  آزمون  
 ساخته شدهتوسط نانو جاذب  ینبازده حذف فلزات سنگ یزانم یسهو مقا ارزیابی 
 امکان سنجی فنی و اقتصادي ساخت سیستم نیمه صنعتی جهت حذف فلزات از پساب نیروگاه 

  ندات پروژه:تمس
  به منظور حذف  یآل یباتبا ترک یاصالح شده سطح یسیو ساخت نانو ذرات مغناط یطراح «گزارش نهایی

  .1398؛ گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، آذر »یروگاهاز پساب ن ینفلزات سنگ



 

 

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  

 
 



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشی گروههاي پایان یافته پروژه
 فناوري اطالعات و ارتباطات
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  عنوان پروژه:
  شبکه برق یارتباط يهاساخت یردر ز (OWC) یمس یب ياستفاده از مخابرات نور سنجیامکان

 
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات  واحد مجري:
 PCOPN36  کد پروژه:  محمدرضا طریحی  مدیر پروژه:

  -همکاران:

  پروژه: چکیده
هاي نوین مخابرات نوري و همچنین ماموریت گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات در این محور با ظهور فناوري

تعریف  "برق شبکه ارتباطی هايزیرساخت در) OWC( سیمبی نوري مخابرات از استفاده سنجیامکان "تخصصی، پروژه 
 OWC يهاسامانه یبررسو انجام شده است. در این پروژه در سه مرحله به این موضوع پرداخته شده است. در مرحله اول 

 يهاسامانه یبررسانجام شده است که شامل  و مصرف شبکه برق یعانتقال، توز ید،تول يهاآن در حوزه يو کاربردها
OWC ،يکاربردها یینتع OWC ،ر د و بررسی استانداردها بود. کشورها یرسا هايیتدر مورد فعال یقیبمطالعات تط

 یبررسشامل  و مصرف شبکه برق یعانتقال، توز ید،تول يهادر حوزه OWCاستفاده از  یسنجامکانمرحله دوم 
عنوان مدنظر بوده و در مرحله سوم با  OWC یريبودن بکارگ ياقتصاد یبررسیتی و همچنین و امن یفن هايیازمندين

 ارائه شد. ادامه کار یشنهادپیران و در شبکه برق ا  OWC یاحتمال يکاربردهایشنهادات، و ارائه پ یینها يبندجمع
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  عنوان پروژه: 
از منابع الکترومغناطیسی در حوزه  (Energy Harvesting)آزمون ایده در خصوص برداشت انرژي 

  هاي مخابراتی براي کاربرد در صنعت برقسامانه
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات  واحد مجري:

 PCMPN21  کد پروژه:  محمدرضا طریحی  پروژه:مدیر 

  حمید حافظ عقیلی-پورمهدي مظفري همکاران:
 

  پروژه: چکیده
سیگنال    ستخراج انرژي از  صار  در این پروژه به ا شد. پس از    نامیده می RFEHهاي رادیویی که به اخت شود، پرداخته 

ــتم   ــیس ــتفاده در س ــاخت یک نمونه     RFEHهاي انجام فاز مطالعاتی مدارات مورد اس ــدند و طراحی و س ــی ش بررس
سی معکوس بر      شرکت معتبر خریداري و فرایند مهند شگاهی مدنظر قرار گرفت. همچنین یک ماژول آماده از یک  آزمای

شد. مطالعات، تحلیل و ارائه راه         سه  شده مقای شده با ماژول خریداري  ساخته  شد و کارایی نمونه    کارهايروي آن انجام 
ستخراج انرژي از امواج        نهعملی براي بهی ستنده رادیویی بمنظور ا شده بمنظور عملکرد آن بدون فر ساخته  سازي ماژول 

سی به کانال         ستر سی الیه د شد. برر شبکه   (MAC)رادیویی محیطی بخش دیگري از این پروژه بود که انجام  براي 
سوري مبتنی بر    ستا  RFEHسن شده  وردها از دیگر فعالیتو تحلیل ظرفیت کانال و چاپ مقاالت از نتیجه د هاي انجام 
  در این پروژه بود.   

  
  :نتایجچکیده 

افزارهاي مهاي تحلیل و نرمطالعات انجام گرفته در این حوزه و کسب دانش فنی، تربیت نیروي متخصص، آشنایی با روش
سازي فرایند مهندسی معکوس و ساخت یک نمونه، استخراج مقاله و تعریف رساله سازي مدارات غیرخطی، پیادهشبیه

اد آماده جهت ادامه کار بخشی از نتایج به دست آمده در این کارشناسی ارشد و دکتري از دستاوردهاي پروژه و پیشنه
  پروژه بودند. 

  
  ندات پروژه:تمس
  یبررسیی، ویراد امواج از يانرژهاي استحصال سیستم ییشناساو  تیاهم «، 3و  2، 1گزارش فنی مراحل 

، پژوهشگاه ارتباطاتفناوري اطالعات و  پژوهشی ، گروه»یشگاهیآزما نمونه کی ساختو  موجود محصوالت
 .1397نیرو،
  پژوهشی ، گروه»شده یداريماژول خر یسهو مقا يافزارو ساخت برد سخت یطراح« ، 4گزارش فنی مرحله 

 .1398، پژوهشگاه نیرو،فناوري اطالعات و ارتباطات
  اطاتو ارتب فناوري اطالعات پژوهشی ، گروه»برد بدون استفاده از فرستنده  سازيینهبه «، 5گزارش فنی مرحله ،

 .1398پژوهشگاه نیرو،
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  یهال یبررس «، 6گزارش فنی مرحله MAC هايیستمس يبرا RFEH «فناوري اطالعات و  پژوهشی ، گروه
 .1398، پژوهشگاه نیرو،ارتباطات

 پژوهشی، -مقاله علمی 
“Analysis, Design and Optimization of Receivers' Circuits for Harvesting Energy from 
Radio Waves”, International Journal of Advanced Research in Electronics and 
Communication Engineering (IJARECE), Feb. 2019 

 ،مقاله کنفرانس 
 یدسمهن یالمللبین یشهما ین، سوم"یوییاز امواج راد يبرداشت انرژ يبرا یرندهمدارات گ سازيینهو به طراحی"

  97اطالعات، بهمن  يو فناور ریوتبرق، علوم کامپ
 یشهما ینوم، س"یوییاز امواج راد يبر استحصال انرژ یمبتن يسنسور يهابه کانال در شبکه یدسترس یهال یبررس"

  97اطالعات، بهمن  يو فناور یوتربرق، علوم کامپ یمهندس یالمللبین
 یهندسم یالمللبین یشهما ین، سوم"یشگاهینمونه آزما یکو ساخت  یوییاز امواج راد يبر استحصال انرژ يمرور"

  97اطالعات، بهمن  يو فناور یوتربرق، علوم کامپ
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 عنوان پروژه:
هاي مختلف صنعت برق و هاي سوم و چهارم مخابرات سلولی در حوزهگیري نسلپژوهی به کارآینده 

  تعیین الزامات مورد نیاز آن
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ارتباطاتفناوري اطالعات و گروه پژوهشی   واحد مجري:
 PCMPN22  کد پروژه:  معصومه رحمانی  مدیر پروژه:

  معصومه رحمانی، صبریه چوبکار، کیانا پدرام نیا، اعظم مظفري، محسن بنار، فاطمه عبادي، محمدحسین اکبري  همکاران:

    پروژه: چکیده
هاي نوین نسل سوم و نسل چهارم مخابرات سلولی شناسایی شده است. معماري ها و سرویسدر این پروژه، انواع سیستم

شبکه نسل سوم موبایل و اجزاي شبکه به تفکیک، ارائه شده و اجزاي شبکه نسل چهارم موبایل و معماري شبکه، پشته 
معرفی شده است. همچنین ارتباطات  non-access stratumو  Access stratumپروتکلی الیه دسترسی، سیگنالینگ 

هایی یتگیرند در کنار سایر قابلاز نوع ماشین و ارتباطات ماموریت بحران که زیر مجموعه نسل چهارم شبکه موبایل قرار می
  افزوده شده در مرحله اول پروژه ارائه شده است.  LTEبه شبکه  4,9و  4,5که در نسل 

شورها الذکر در صنعت برق سایر کهاي سلولی فوقه دوم پروژه، با انجام مطالعات تطبیقی، استفاده از شبکهدر ادامه در مرحل
 هاي جدید کسب و کار شبکه موبایل براي کاربردهاي ایمنیبه تفکیک تولید، انتقال، توزیع و مصرف بررسی شده و مدل

  عمومی معرفی شده است. 
هاي مختلف صنعت برق مشتمل بر اتوماسیون توزیع، خدمات ارتباطی مورد نیاز حوزههمچنین نیازمندي مخابراتی و سطح 

AMR  پاسخ تقاضا، منابع تولید پراکنده، سیستم پایش گسترده در مرحله سوم تعیین شده است تا با بررسی نیازمندي
  ج شود.در صنعت برق کشور استخرا 3G/4Gمخابراتی، اطالعات کافی براي انتخاب فناوري ارتباطی 

هاي نوین سلولی در شبکه هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با گسترش هاي استفاده از شبکهدر ادامه چالش
) با سایر 4G(در دسته فناوري  NB-IoTدر فراهم ساختن بستر ارتباطی و رقابت  LPWANهاي کاربردهاي فناوري

  ها در مرحله چهارم ارائه شده است.ناوري، مقایسه فنی و اقتصادي این فLPWANهاي فناوري
به آن پرداخته شده، در گزارش مرحله پنجم این  NIST 800-187که در استاندارد  LTEمعماري امنیتی شبکه موبایل 

بحران صنعت برق، نیاز است مالحظات امنیت سایبري براي کاربردهاي -پروژه ارائه شده است. با توجه به ماهیت ماموریت
 NIST7628، منابع تولید پراکنده و پاسخ تقاضا از استانداردهاي معتبر استخراج شود. استاندارد AMIن توزیع، اتوماسیو

به عنوان استانداردي مرجع که الزامات امنیتی کلیه ارتباطات بین اجزاي مختلف شبکه هوشمند در آن به طور دقیق ارائه 
استخراج شده است و در مورد رعایت الزامات فنی در شبکه موبایل الذکر شده، انتخاب شده و الزامات کاربردهاي فوق

  تحقیق شده است. 
سلولی براي هر یک از   در مرحله آخر پروژه، انتخاب و اولویت سب مخابرات  س یزدهی فناوري منا در   موردنظري هاستم یر

ستفاده از چارچوب مناسبِ تصمیم       از دید رعایت کردن   LTEگیري انجام شده است. همچنین شبکه    شبکه هوشمند با ا
س یزالزامات ارتباطی  ستاندارد      هاستم یر ساس ا شمند برا شبکه هو شده    NIST7628و  IEEE2030ي مدنظر در  سی  برر
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هاي مختلف صـــنعت برق با اپراتورها ن متولیان بخشاســـتخراج پارامترهاي مهم تنظیم توافقنامه بی تیدرنهااســـت و 
  قرار گرفته است و نکات مهم در تنظیم قرارداد سطح سرویس در گزارش پروژه ارائه شده است. موردمطالعه

  
  :نتایجچکیده 
 موجود یتوضع سلولی و بررسی مخابرات چهارم نسل و سوم نسل نوین هايسرویس و هاسیستم انواع شناسایی 

 آتی مخابرات سلولی در کشور  توسعه برنامه و

 3 سلولی هايشبکه از استفاده تطبیقی مطالعاتG/4G کههاي شبسایر زیرسیستم و توزیع انتقال، تولید، حوزه در 
  کشورها سایر صنعت برق هوشمند

 مخابراتی نیازمندي تعیین QoS ات دبرق بر اساس مستن صنعت در مختلف هايحوزه ارتباطات براي شده تعیین
 موجود

 3هاي شبکه از استفاده معایب و مزایا استخراجG/4G کشور برق صنعت مختلف هايحوزه در 

 برق صنعت در چهارم و سوم نسل سلولی هايشبکه امنیت سایبري مالحظات تعیین 

 مختلف هاينیازمندي تامین چگونگی بررسی QoS اپراتورهاي و هاپروتکل توسط برق هاي مختلف صنعتحوزه 
  برداران صنعت برقبهره و اپراتورها بین SLA قرارداد تنظیم براي سلولی

  دات پروژه:تنمس

 اول گزارش مرحله 

 دوم گزارش مرحله 

 سوم گزارش مرحله 

 چهارم   گزارش مرحله 

 پنجم گزارش مرحله 

 ششم گزارش مرحله 

  گزارش نهایی پروژه 
   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
409 

 

 

  عنوان پروژه: 
  (زنجیره بلوکی) در صنعت برقپژوهی تکنولوژي بالکچین آینده

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات  واحد مجري:
  PCOPN33  کد پروژه:  محمدرضا جبارپور ستاري  مدیر پروژه:

  محسن ظهیر جوزدانی، صوفیا آهیج، شیدا سیدفرشی، فروغ صدیقی، الهه حبیبی همکاران:

  پروژه: چکیده

صلی  هدف سی کاربردهاي بالکچین    پروژه،  این از انجام ا سی فناوري بالکچین و مفاهیم مرتبط با آن، برر مطالعه و برر
در باشد.  میسازي این فناوري در ایران بخصوص در بخش صنعت برق    سنجی و نیازسنجی پیاده  در صنعت برق و امکان 

با دیگر مفاهیم ن     باط آن  هاي مختلف، و تعدادي از   وین، کاربردهاي آن در حوزه  مرحله اول پروژه، مفهوم بالکچین، ارت
ــنعت          ترمهم ین کاربردهاي واقعی موجود مورد مطالعه قرار گرفتند. در مرحله دوم پروژه نحوه بکارگیري بالکچین در صـ

ها  شهاي زیرساختی آن مورد بررسی قرار گرفت. مرحله سوم به بررسی چال    برق دنیا مورد بررسی قرار گرفته و نیازمندي 
شته      و امکان سـنجی اسـتفاده از این فناوري در صـنعت برق ایران و ارائه راهکارهایی براي حل این موانع، اختصـاص دا

  است.
  

  :نتایجچکیده 
ــی مزایا و معایب بالکچین، کاربردهاي آن در حوزه ــی قرار گرفتند. در این پروژه عالوه بر بررس هاي مختلف مورد بررس

ها موجود در هر  بندي و نمونهدسته  IEEE 2030کاربردهاي بالکچین در صنعت برق براساس استاندارد شبکه هوشمند      
هاي مختلف صنعت برق طراحی و تدوین شد.   دسته مورد بررسی قرارگرفتند. ماتریس ارزش افزوده بالکچین براي حوزه  

ستفاده از فناوري بالکچین قابل حل هستند، بجز    گرفته اکثر چالشهاي صورت  با بررسی  هاي مطرح در صنعت برق با ا
راج سازي بالکچین استخ  هاي مورد نیاز براي پیادهگام باشند. افزاري سخت  دیجد زاتیتجههایی که نیازمند مواد و چالش

  شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
ضعیت کنونی   سی قرار گرفته و بالکچین عالوه بر این، و شدند. بالکچین در ایران مورد برر سازي  یادهپ هاي موجود بیان 

هاي اساسی از لحاظ فنی و غیرفنی، زیرساختی، حقوقی، فقهی و    بالکچین در ایران و بخصوص در صنعت برق با چالش  
ي صنعت برق ایران مورد بررسی   هاي کلیدراه چالشها و به همفرهنگی، اقتصادي و حکومتی روبرو است که این چالش  

اي  هقرار گرفتند. در نهایت، مراحل ایجاد بستر بالکچین جهت استفاده در صنعت برق، فهرست اقدامات براي رفع چالش    
  هاي صنعت برق ارائه و پیشنهاد گردید.سازي بالکچین و فهرست اقدامات مبتنی بر بالکچین براي رفع چالشپیاده
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  دات پروژه:تنمس
  در قالب سه گزارش تحت عناوین زیر ارائه شده است: پروژه
 مرتبط با آن یديکل یمو مفاه ینمفهوم بالکچ یبررس -1
 یادر صنعت برق دن ینو کاربردهاي بالکچ یاها، مزاچالش -2
  یراندر صنعت برق ا یناستفاده از بالکچ یبررس -3
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  عنوان پروژه:
سعه نرم  یدتول يمتدولوژ ینتدو  سپار  یندهايافزار و فرآو تو  یعزه توزدر حو گیريیلو تحو یدخر ي،برون 

  یرانصنعت برق ا
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات  واحد مجري:
  PCOPN31  کد پروژه:  الهه حبیبی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

  پروژه: چکیده
سی  ستفاده  معناي به افزارنرم مهند صول  از ا سی  ا صول  ارائه و تولید براي مهند  طمینان،ا قابل کیفیت، با افزارينرم مح

  ساخت ايبر مند و دقیقنظام روش یک افزارنرم مهندسی دیگر، عبارت به. باشدمی کارآمد و توسعه قابل صرفه،بهمقرون
 است افزارنرم مهندسی هايفعالیت از ايمجموعه افزارنرم توسعه فرآیند .نمایدمی ارائه کیفیت با افزارينرم محصول یک
ــول یک عمر چرخه مدیریت  هدف  با  که  ــعه فرآیندهاي از هدف. گرددمی ریزيبرنامه و طراحی افزاري،نرم محصـ  توسـ
ستاندارد  دهی،سازمان  افزارنرم سازي    و نمودن ا ستند شخص  چارچوب یک در هافعالیت مجموعه م شد می م  بدین تا با

ــول یک عمر یابد. چرخه بهبود افزارنرم تولید کیفیت و ســرعت ترتیب ــه در توانمی را افزارينرم محص ــ فاز س  لیاص
ستخراج  تعریف، سنجی، امکان( ریزيبرنامه ستند  آزمون، سازي، پیاده طراحی،( اجرا ،)هانیازمندي تحلیل و ا  و )سازي م

  نمود. بنديتقسیم پشتیبانی) و کارگیري (استقرار، نگهداريبه
عه نرم  يبرا يمتعدد  هاي يمتدولوژ  ــ ــتخراج  یفی،و ک یکنترل ید پروژه از د یزيرافزار وجود دارد. برنامه  توسـ نحوه اسـ

در   يهســتند که به نحو یاز جمله مراحل یابی،و ارز يآزمون، نگهدار ســازي،یادهپ ی،و طراح یلکاربر، تحل هايیازمندين
سعه نرم  هاييمتدولوژ یتمام شترك م  یو چگونگ یبافزار با تفاوت در ترتتو شند یاجرا، م  یکتخاب ان ی. در حالت کلبا

ستگ  يمتدولوژ س    يبه حوزه کار یب ستم سازمان،   يیگرپروژه و موارد د یرزمان و بودجه پروژه، تجربه مد ي،افزارنرم ی
ص روش نظام ي،دارد. متدولوژ سئول  یصمند کردن تخ سعه   دفبا ه يافزارپروژه نرم یمدر ت هایتکارها و م ار با افزنرمتو

  شده، است. یبینیششده و بودجه پ یینتع بنديزمانبرنامه و   یکبا  ییکاربران نها یازهاين ینتأم يباال برا یفیتک
ــ یاصــل که بوم ینبر ا یتبا عنا ــدن بس ــ يافزارهاصــنعت برق از جمله نرم يافزارهااز نرم یاريش و  عیتوز یوناتوماس

ستور کار وزارت ن  يهاداده یریتمد شنهادي قرار دارد، پروژه پ یروکنتور در د س  ی برق  صنعت  يافزارهانرم یاجمال یبا برر
صدد ارائه و تدو  ستاندا  يمتدلوژ یندر  سعه و پ  يبرا ردجامع و ا سپ  یندهايفرآ ینتدو ینو همچن سازي یادهتو  ي،اربرون 

   .باشدیحوزه م ینا يافزارهانرم گیريیلو تحو یدخر
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  :نتایجچکیده 
ه از سـ  افزارهاي حوزه توزیعافزار براي نرمسـازي و انتخاب متدولوژي تولید و توسـعه نرم  بومیپروژه، این از انجام  هدف

سازمان و متدولوژي بعد نرم شد.  میهاي موجود افزار،  سی در    با ستا، در مرحله اول پروژه، تمرکز بر تحقیق و برر در این را
هاي تولید و توســعه   ها و مدلمرحله دوم پروژه شــناختی بر انواع متدلوژي  .وزه توزیع بوده اســت افزارهاي حزمینه نرم

صاص دارد. در مرحله چهارم متدولوژي بومی براي        نرم ستانداردهاي این حوزه اخت سوم به معرفی ا شته و مرحله  افزار دا
سعه نرم  ساس کتابخانه تولید و تو ستفاده از        ي از قطعافزارهاي حوزه توزیع بر ا ست. مرحله پنجم با ا شده ا شنهاد  ات پی
ــت ــده  گیري نرمآمده در مراحل اول تا چهارم، به تدوین فرآیند تحویلاطالعات بدس ــگاه نیرو پرداخته ش افزار در پژوهش

یري گسپاري، خرید، تحویلافزارهاي حوزه توزیع در چهار فرآیند بروناست. مرحله ششم پروژه متدولوژي بومی براي نرم  
ست.    شتیبانی را ارائه کرده ا سعه نرم  و پ هاي ار، گامافزبدین منظور، در تدوین متدولوژي هر فرآیند و همچنین فرآیند تو

  زیر انجام شده است:
  

  هاي اصلی آنها و فعالیتبررسی فرآیند، ویژگی .1
شگاه ن نقش با توجه به  یسازمان  یارهايمع یمقدارده .2 ش   در هر فرآیند نقش ( یروپژوه شگاه نیرو تعیین  ده پژوه

  )است
   کتابخانهاز نسل اول تا سوم و چابک  هاييقطعات متدولوژ تعیین .3
ــاس  ها ها و نیازمندي   یت موقع یینتع .4 ــت  بر اسـ ــازمان  یارهاي  مع یرو مقاد  آمده اطالعات بدسـ (در برخی از  یسـ

 شد)باها متفاوت میها و نیازمنديفرآیندها، وابسته به حوزه آن فرآیند، موقعیت
 در هر فرآیند يمتدولوژ ینتدو .5
  

  دات پروژه:تنمس
 :ژوهشی ، گروه پ»صنعت برق یعحوزه توز يفزارهاانرم یریتیو مد یفیک ی،فن هايیازمندين ییشناسا« مرحله اول

 .1397فناوري اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، 
 :گروه پژوهشی فناوري اطالعات »هاي چابکمتدولوژيهاي اول تا سوم و هاي نسلشناخت متدولوژي « مرحله دوم ،

 .1397و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، 
 :گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات، »افزارنرم یمهندس یاتچرخه ح يشناخت استانداردها« مرحله سوم ،

 .1397پژوهشگاه نیرو، 
 :ناوري ، گروه پژوهشی ف»صنعت نیروي برق یعحوزه توز يافزارهاتدوین متدولوژي تولید و توسعه نرم « مرحله چهارم

 .1398اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، 
 :گروه پژوهشی فناوري اطالعات و »یروافزار در پژوهشگاه نو آزمون نرم گیريیلتحو یندتدوین فرآ « مرحله پنجم ،

 .1397ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، 
 :یعحوزه توز افزارها درنرم یبانیو پشت گیريیلتحو ید،خر ي،سپاربرون یندهايدر فرآ يتدوین متدولوژ « مرحله ششم 

 .1398، گروه پژوهشی فناوري اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، »یران صنعت برق ا
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 عنوان پروژه:

ستخراج پارامترهاي مهم با توجه   یزیکیف یتامن يهاي نوین برقرارمطالعه و بررسی روش  خطوط برق و ا
 یرانشبکه برق ا یعبه شرایط اقلیمی و فنی در سطوح انتقال و فوق توز

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  فناوري اطالعات و ارتباطات گروه پژوهشی   واحد مجري:
 PCMPN20  کد پروژه:  یحیی سلیمی خلیق  مدیر پروژه:

  یحیی سلیمی خلیق، یلدا مهدوي همکاران:

  پروژه: چکیده
 پذیرد، به وسیله خطوط انتقال و توزیع به دستکنندگان برق صورت مینظر به اینکه تولید برق در نقاط دور از مصرف

 یشنترل و پاک یستمس یکبه  یازن یعتوزانتقال و فوق يهاشبکه یترسد و با توجه به عظمت و اهممصرف کنندگان می
 ،یسک امنیت خطوطمناسب به منظور کاهش ر يهااز روش یکی. ودشیباال همواره احساس م ینانو درجه اطم یفیتبا ک

صرفه در هبمقرون یحلراه سیمیب ياست. شبکه سنسورها یاز حوادث احتمال گیريیشمداوم شبکه به منظور پ یشپا
 یامکانات ینترمهماز  یکی. رودیخطا به شمار م يشکارسازو آ یريگو نظارت، کنترل، اندازه یشپا یلاز قب ییکاربردها

وجود آمده از معضالت ب یشگیريپ کنند،یفراهم م سیمیب يشبکه سنسورها یلکنترل از راه دور از قب هايیستمس هک
 چون ي(به عنوان مثال برخورد خطوط برق با شاخ و برگ درختان و ...) و عمد يعمد یرو غ یعیوقوع حوادث طب یلبدل

. طبق آمار ارائه شده ستا و یا پیشگیري از اتفاقات بعدي هاجهت کاهش اثرات آن یعو اقدام سر يسرقت و خرابکار
و  ییبرد. با توجه به تنوع آب و هوا عامل بروز حوادث در شبکه برق نام ترینیبه عنوان اصل یطیاز عوامل مح توانیم

 یطیآمده، عوامل مح یشگذشته پ يهاسال یط یعط انتقال و فوق توزخطو يکه در مناطق مختلف کشور برا یمشکالت
 یبه حدس توانیدر سطح کشور م يجو يفاکتورها ی. با مشاهده پراکندگشودیم بنديدسته یگروه اصل 9در  یاصل
  .یافتپارامترها در شبکه برق دست  یناز ا یحوادث ناش یاز پراکندگ ییابتدا

ــی روشمطالعه و «هدف از پروژه  ــتخراج پارامترهاي مهم با  یزیکیف یتامن يهاي نوین برقراربررسـ خطوط برق و اسـ
پذیري این اســت که با بررســی امکان» یرانشــبکه برق ا یعتوجه به شــرایط اقلیمی و فنی در ســطوح انتقال و فوق توز

ضعیت پارامترهاي فیزیکی خطوط برق در مناطق مختلف عالوه ب       پیاده ستم پایش و سی سرق سازي  ت و ر جلوگیري از 
شرایط آب و    تخریب اجزاي دکل شکالت فنی تهدید کننده امنیت خطوط به دلیل  ها یا خطوط، به طور همزمان بتوان م

  هوایی خاص و حوادث غیرمترقبه مناطق مختلف کشور را تا حدود زیادي کاهش داد.
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  :نتایجچکیده 
شکالت تهد  پروژه ینابخش اول در  شبکه برق برا    ییخطوط برق و راهکارها یتکننده امن یدم ضر در   يکه در حال حا

ستفاده م  یشنظارت و پا س  شوند یا طوط و بر خ یتبر امن ارتکه به منظور نظ يقرار گرفت. محصوالت تجار  یمورد برر
شرکت    يهادکل سط  ست معرف     یو داخل یخارج يهابرق تو شده ا که   یمرتبط يهاپروژه یتو در نها ید؛گرد یساخته 

  خصوص اجرا شده است مورد بحث قرار گرفت.  ینمختلف در ا یتوسط موسسات پژوهش
  
اده خطوط اســتف یتمربوط به امن یفن يپارامترها یشو پا یريگجهت اندازه یمختلف ياز ســنســورها هایســتمســ ینا در

از  یمختلف یباتاه از ترکمحل نصــب دســتگ ینها و همچنپارامتر ینهر کدام از ا یتاهم یزاناســت. بســته به م یدهگرد
  يســنســور يهاگره ینا یهتغذ ینجهت تام یمختلف يهاروش ینبهره گرفت.  همچن توانیم یشها جهت پاســنســور

  منطقه و خط قابل انتخاب هستند.  یطخود را دارا هستند و بسته به شرا یبو معا یاکه هر کدام مزا یدهاستفاده گرد
ارتباط،  يابر یازتوان مورد ن ینطورانتقال داده، فاصــله از مراکز کنترل و هم يبه بســترها یدســترســ یایی،جغراف موقعیت

  انتقال اطالعات سنسورها را به دنبال دارد.  يرا برا یمتنوع مخابرات هايياستفاده از تکنولوژ
ها  ســنســور  یاییافجغر یاز ســنســور و با توجه به گســتردگ   یادياز تعداد ز یافتیحجم اطالعات در یلبه دل همچنین

 یجادو ا یريگگزارش یندفرا ینطورو هم یافتیبر اســاس اطالعات در گیريیمو تصــم يســازفشــرده یل،تحل ي،آورجمع
ــ ینا یریتی،مد  يها پنل  ــتمسـ  یلیحلت هاي یتممورد نظر مجهز به الگور  یفن هاي بلیت با قا   ییافزارها نرم یازمند  ن ها یسـ

  . باشندیمختلف م
ستم س  سازي پیاده ضع  یشپا ی شار قو  یتو س   يبه منظور اطالع از پارامترها يخطوط ف سا  یتمنکننده ا یدو مهم تهد یا

سابقه خراب    ساس با  شکل تاث  یجادبا احتمال ا یاو  یخطوط در مناطق ح سزا  یرم   هايیاز خطاها و قطع یريدر جلوگ ییب
  ناخواسته در شبکه برق دارد. 

س  یقتحق ینا يبخش بعد در شرا  یبه برر شد.     ییآب و هوا یطحوادث و  شور پرداخته  ساس نق  برنقاط مختلف ک شه  ا
ــ بندي وزشپهنه ــلول  ید،باد، تابش خورش ــش مخابرات س  اطالعات ین) و همچنیلموبا ي(اپراتورها یمناطق تحت پوش

 ياگانه برق منطقه16مناطق  یکبه تفک توانیشــده در بخش  قبل م یمترســبندي پهنه يهاو نقشــه یهواشــناســ 
  مشخص کرد.   یمناطق به طور کل ینخطوط را در ا یتوضع یشپا يو مناسب برا یازمورد ن هايیرسیستمز

ست از آنجائ  سترس   یلومترک ینبا دقت چند یاییاطالعات موجود از نظر جغراف یکهالزم به ذکر ا س   در د ست الزم ا ت تا ا
ضع ط شرای  یلبه دل تواندیکه م یژهبه خواص و ییاجرا يهادر پروژه س  یاپروژه  ينقطه اجرا یمو سات تا  يهاو کارخانه ی

  شود.  در نظر  گرفته یتوضع  یشپا یستم س  يو اجرا یمنطقه متفاوت باشد توجه شود و در طراح   یاطراف آن با روند کل
 یینعت یروش ارتباط یه وها، تغذمجموعه ســنســور یبجهت ترک ییهاپروژه یاییمناطق از نظر جغراف يبندپس از دســته

  شد.
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  دات پروژه:تنمس
سی روش «گزارش فنی مرحله اول:  - سایر        برر صنعت برق، در ایران و  سطوح مختلف  ضعیت خطوط در  هاي پایش و

  PCMPN20/T01، »هاکشور
سیستم پایش وضعیت خطوط به منظور تامین امنیت    بررسی کلیه زیرسیستم   «گزارش فنی مرحله دوم:  - هاي مرتبط با 

  PCMPN20/T02، »فیزیکی
ــوم:  - - ــرا  یازمورد ن هايیرپروژهز بنديیتو اولو یینتع «گزارش فنی مرحله س ــاس ش ناطق م یمیو اقل یفن یطبر اس

  PCMPN20/T03، » مختلف کشور
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پژوهشی گروه هاي پایان یافته پروژه
  هاي الکتریکی دوارماشین
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  عنوان پروژه:

  در شبکه برق کشور یارچرخ ط يسازهایرهذخ ياستفاده از فناور یسنجامکان 
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  وارد یکیالکتر يهاینماشگروه پژوهشی   واحد مجري:
 PEMPN16  کد پروژه:  مقدم یزيعز ینحس  مدیر پروژه:

  یرينص یالدم یار،احمد دان ی،فراهان یممر یا،ن یديسع ینمحمد حس همکاران:

  پروژه: چکیده
باشد. فرکانس مییکی از مسائل اصلی کیفیت توان در یک شبکۀ قدرت پایداري فرکانس و تثبیت آن در محدودة مجاز 

با وجود روشهاي متداول باشد. میبارهاي متصل به آن شبکه قدرت تحت تاثیر اثر متقابل دینامیک حاکم بر ژنراتورها و 
ر خطی در ي غیهاي مصرفی و وجود دینامیکهاثانویه و..)، به دلیل ماهیت اغتشاشی بار ، کنترل فرکانس (کنترل اولیه

این پروژه با هدف رصد این فن آوري و ارزیابی باشد. میسیستم وجود نوسانات دائمی در فرکانس امري اجتناب ناپذیر 
ي تکنولوژي ذخیره ساز فالیویل جهت کاربرد کنترل فرکانس در شبکۀ برق کشور برداربهرهفنی و اقتصادي نصب و 

  انجام گردیده است. 
اعم از  ي مختلف صنعت برقهادر مرحلۀ اول این پروژه اصول عملکرد ذخیره ساز فالیویل و کاربردهاي آن در حوزه

منابع تغذیۀ اضطراري و ... بررسی گردیده است. همچنین  ، ي حمل و نقل، انرژي نوهاجبرانسازهاي کیفیت توان، سیستم
ي صنعتی ذخیره ساز فالیویل و مشخصات محصول آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.  هاي نمونههادر این مرحله سازنده

فیت بهینۀ ذخیره ساز فالیویل و هزینه یابی چرخۀ عمر این تکنولوژي در مقایسه با در مراحل دوم وسوم پروژه تعیین ظر
، ي الزمهاي متداول جبرانسازي فرکانس مورد ارزیابی قرار گرفته است. براي این منظور پس از انجام بررسیهاروش

شدة  اساس مدل دینامیکی ساده شبکۀ استان خوزستان به عنوان شبکۀ نمونه شناسایی و مدلسازي گردیده. در ادامه بر
شبکۀ خوزستان و مدل تجمیع شدة در حوزة فرکانس تخمین مدل مرتبۀ دوم پاسخ سطح (توابع هدف تعریف شده ) با 

)  محاسبه گردیده است. در این مرحلۀ عالوه بر آنالیز حساسیت 1DOEاستفاده از روش طراحی مبتنی بر آزمایش (
) و روش الگوریتم ژنتیک 2RSMفرکانس شبکه، با ترکیب روش متدولوژي پاسخ سطح (بر پاسخ  تاثیرگذارپارامترهاي 

ظرفیت بهینه ذخیره ساز فالیویل محاسبه گردیده است. در مرحلۀ نهایی بر اساس ظرفیت بهینۀ محاسبه شده، بر اساس 
و چرخان و ذخیره ساز فالیویل محاسبات هزینه ایی رزر ، GAMS افزارنرمساعته و با اسفتاده از  24یک برنامه تولید 

بصورت مجزا و در حالت استفاده ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان بر اساس ارزیابی اقتصادي انجام گرفته، 

                                                   
١ Design of experiments 
٢ Response surface methodology 
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ي در حل مسالۀ نوسانات فرکانس شبکه  برداربهرهسازي این محصول و میمشخصات فنی ذخیره ساز فالیویل جهت بو
  ارائه گردیده است. 

 چکیدة نتایج: 
تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیره ساز فالیویل براي شبکۀ برق خوزستان و مقایسۀ چرخۀ عمر ذخیره ساز فالیویل  با رزرو 

 چرخان 
  

 مستندات پروژه:

سنجی فنی و اقتصادي کاربرد این امکان ساز فالیویل و گزارشآوري ذخیرهدو جلد گزارش شامل گزارش رصد فن 
 تکنولوژي در شبکۀ پایلوت استان خوزستان.
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 عنوان پروژه:
  ایجاد مرکز جامع پایش وضعیت آنالین ژنراتورهاي نیروگاهی سنجیامکان

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ماشینهاي الکتریکی دوارگروه پژوهشی   واحد مجري:
  PEMPN20  کد پروژه:  ایمان صادقی محلی  مدیر پروژه:

   همکاران:

  پروژه: چکیده
ین مزایاي ایجاد مراکز جامع پایش وضعیت آنالین، ایجاد یک بانک اطالعات قدرتمند از اطالعات عملکردي ترمهم

  ژنراتور با هدف تشخیص دقیق عیب و انجام تعمیرات هدف دار (با مشخص شدن زمان تعمیر و نوع تعمیر) است.
   

  
  ساختار سیستم پایش وضعیت آنالین ژنراتور تک ماشینه متعلق به شرکت زیمنس:  1شکل 

  
یی نظیر هاي کشور با چالشهاي جامع پایش وضعیت در نیروگاههاي سیستمسازپیادهعلی رغم دارا بودن چنین مزایایی، 

ست. لذا در طی انجام این تامین هزینه نصب تجهیزات، عدم وجود پایگاه داده و نبود نیروي انسانی متخصص مواجه ا
ي نیروگاهی بررسی و برآورد نسبتا دقیقی از هاپیش روي ایجاد مراکز جامع پایش وضعیت ژنراتور هاپروژه کلیه چالش

ي هایتین فعالترمهمي کشور انجام پذیرفت. هادر نیروگاه هاي مختلف این سیستمهافایده و هزینه استفاده از ساختار
  وارد زیر است : انجام شده مطابق م

ي افزاررمن) و هاي کشور : بررسی امکانات سخت افزاري (تجهیزات، حسگرهابررسی وضعیت پایش ژنراتور در نیروگاه -1
 ي نیروگاهی مختلف حرارتی و برقآبیهاي تحلیل داده  و تشخیص عیب) از طریق مکاتبه و بازدید از واحدهاافزارنرم(

 نیروگاهی انجام پذیرفت.و مصاحبه با کارشناسان خبره 
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   هابرآورد هزینه نصب تجهیزات پایش آنالین وضعیت ژنراتور (اندازه گري تخلیه جزیی و ارتعاشات) در نیروگاه -2

 ي تک ماشینه، چند ماشینه هاي پایش وضعیت در ساختارهامحاسبه فایده و هزینه ناشی از استفاده از سیستم -3

 ي یک سیستم جامع پایش وضعیت مرکزي.زانداراهفنی و اقتصادي  سنجیامکان -4

  :نتایجچکیده 
ار ي کشور در مرحله جنینی (تک ماشینه ) قرهافناوري پایش وضعیت آنالین توربین و ژنراتور در سطح نیروگاه -

 دارند.
ي هاین و اصلی ترین چالش مربوط به  محدودیتترمهمعلی رغم اقتصادي بودن فناوري فوق، در شرایط فعلی  -

  است. هااقتصادي صنعت برق جهت سرمایه گزاري و نصب تجهیزات فوق در نیروگاهمالی و 

  ندات پروژه:تمس
  ي ها، گروه پژوهشی ماشین»بررسی وضعیت فعلی فناوري پایش آنالین ژنراتور نیروگاهی در کشور « گزارش

 الکتریکی، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیرو
  گروه »ي نیروگاهی هاي یک سیستم پایش وضعیت آنالین ژنراتوراندازراهفنی و اقتصادي  سنجیامکان« گزارش ،

 ي الکتریکی، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیروهاپژوهشی ماشین
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 عنوان پروژه: 
 هاي الکتریکی سازي ماشیني مدلسازي، تحلیل، طراحی و بهینههارصد وضعیت روش

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  وارد ي الکتریکیهاگروه پژوهشی ماشین  واحد مجري:
 PEMPN15  کد پروژه:  مهدي  علی احمدي   مدیر پروژه:

  رضا نصیري زرندي، علیرضا قائم پناه  همکاران:

   پروژه: چکیده
هاي الکتریکی و مطالعه آخرین سازي، تحلیل و طراحی ماشینهاي مختلف مدلهدف از این پروژه، رصد وضعیت روش

سازي هاي ترکیبی در مدلهاي تحلیلی، عددي و نیز روشدر این زمینه است. روشدستاوردهاي حاصل شده 
ازي سهاي الکتریکی در مراحل اول تا چهارم این پروژه مورد بررسی قرار گرفتند. مدلالکترومغناطیسی و حرارتی ماشین

پنجم  ها در مراحلاین ماشین سازي درهاي مختلف بهینههاي الکتریکی و همچنین روشو تحلیل نویز صوتی در ماشین
له هاي الکتریکی نیز در مرحسازي و تحلیل ماشینهاي تجاري مورد استفاده در مدلافزارنرمو ششم پروژه مطالعه شدند. 

  هشتم این پروژه مطالعه و بررسی شدند. 
  

  :نتایجچکیده 
 سازي، تحلیل،ادامه تحقیقات در زمینه مدلهاي مختلف انجام شده در پروژه حاضر، موارد زیر جهت با توجه به فعالیت

  گردد: هاي الکتریکی پیشنهاد میسازي ماشینطراحی و بهینه
هاي الکتریکی امري ضروري است. هاي تحلیلی جهت ارائه مدلی دقیق و سریع از ماشینتوسعه استفاده از روش –الف 

ت که در سازي اسالکتریکی، یک روش مناسب در مدلهاي روش مدار معادل مغناطیسی و تهیه شبکه رلوکتانسی ماشین
سازي دلافزار مرو، توسعه نرمکنار دقت مناسب، در مقایسه با روش المان محدود، از سرعت باالیی نیز برخوردار است. از این

برنامه تحقیقاتی  عنوان یکهاي الکتریکی با استفاده از روش شبکه رلوکتانسی و مبتنی بر مدار معادل مغناطیسی، بهماشین
  گردد. بلند مدت پیشنهاد می

هاي تحقیقاتی در این زمینه در کنار فراهم هاي الکتریکی، انجام فعالیتبا توجه به اهمیت نویز صوتی در ماشین -ب
  گردد. مدت پیشنهاد مینمودن تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط، به عنوان یک برنامه تحقیقاتی میان

هاي الکتریکی به روش شبکه پارامترهاي فشرده در کنار فراهم سازي حرارتی ماشیندر زمینه مدلفعالیت تحقیقاتی  -ج
دت مسازي، به عنوان یک برنامه تحقیقاتی میاننمودن تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط جهت تایید نتایج حاصل از مدل

  شود. پیشنهاد می
، ي عملکرديهابراي تست هاي مجهز در کنار این قطبهاي تحقیقاتی  تخصصی و ایجاد آزمایشگاهاایجاد قطب -د

   :باشدزیر ضروري می يهاحرارتی در زمینهو  ،نویز، سازگاري، محیطی
  ي القاییهاماشین -
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  ي مغناطیس دائمهاماشین -
  ي رلکتانسیهاماشین -
  ي خطیهاماشین -
  ي بسیار زیادهاسرعتي الکتریکی با هاماشین -
  ي باالهاتوان و ولتاژي الکتریکی در هاماشین -
  

  دات پروژه:تنمس
  ي زیر تدوین شدند: هادر این پروژه، گزارش

  ي الکتریکی هاسازي و تحلیل الکترومغناطیسی ماشینمبانی تئوري روش مدار معادل مغناطیسی در مدل -1
  ي الکتریکیهاالکترومغناطیسی ماشینسازي و تحلیل استفاده از روش نگاشت کانفورمال در مدل -2
  ي الکتریکی هاسازي و تحلیل ماشیناستفاده از روش مبتنی بر سري فوریه در مدل -3
  ي الکتریکی هاسازي و تحلیل ماشینپیچ در مدلاستفاده از روش تابع سیم -4
  ي الکتریکی هاسازي و تحلیل ماشیناستفاده از روش المان مرزي در مدل -5
  ي الکتریکی هاسازي و تحلیل ماشیناستفاده از روش المان محدود در مدل -6
  یکی ي الکترهاسازي و تحلیل ماشیناستفاده از مدل بار، روش تصاویر، روش بازسازي میدان، و المان طیفی در مدل -7
  هاي الکتریکی سازي و تحلیل ماشینهاي ترکیبی در مدلاستفاده از روش -8
  هاي الکتریکی حرارتی در ماشین تحلیل -9

  هاي الکتریکی سازي و تحلیل نویز صوتی در ماشینمدل -10
  هاي الکتریکیسازي ماشینبهینه -11
  هاي الکتریکیافزارهاي طراحی و تحلیل ماشیننرم -12
 بندي و ارائه پیشنهاداتجمع -13

  



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
425 

 

 

 عنوان پروژه:
  الکتریکی حمل و نقلي هاي الکتریکی در  سیستمهاکاربرد ماشین

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ي الکتریکی دوارهاماشینگروه پژوهشی   واحد مجري:
  PEMPN13  کد پروژه:  رضا نصیري زرندي  مدیر پروژه:

   مهناز ابراهیمی، بابک دیانتی، فربد پروین، مهسا زرینی فرهمند همکاران:

  پروژه: چکیده
 یلی،از اتمام سوخت فس یناش يهایو نگران هایندههوا، انتشار آال یمعضل آلودگ زیست،یطمانند حفظ مح یامروزه عوامل 

ــت تا ا  یبازار فعل ــار قرار داده اس ــتفاده کمتر از    ینخودرو را تحت فش ــدن و اس ــمت هر چه پاك تر ش ــنعت را به س ص
  سوق دهد. یلیفس يهاسوخت

ست  يراهکارها یانامروزه در م آنچه شخص ب یابیمختلف جهت د ست پ  شده، مورد ه اهداف م شرفت توجه قرارگرفته ا  ی
ه سمت   ب يخودروساز  يهااز کشورها و شرکت   یاريبس  روین ا است. از  یبرق یهنقل یلوسا  ینهو صنعت در زم  يتکنولوژ

ضــرورت   . اندحوزه انجام داده یندر ا یو اقدامات نددر حال حرکت هســت  یبرق يخودروها یداز تول یتو حما یزيربرنامه
ــ در این پروژهکه  یدموجب گرد ینهزم ینمطالعه در ا ــایی   یبه بررس ــناس ــایل نقلفن يپارامترها یقدقو ش یه ی انواع وس

شده و       شهري، و قطارهاي برقی پرداخته  سنگین  سبک و  الکتریکی از جمله خودروهاي برقی دوچرخ، خودروهاي برقی 
وسـایل برقی به عنوان سـامانه پیشـرانه مورد بررسـی قرار گیرد.     ي الکتریکی در هرکدام از این هارصـد فناوري ماشـین  

  مورد بررسی قرار گرفت. یخودرو برق ییبهبود کارآ يدر راستا یااجرا شده در دن يهاو پروژه هایاستس ینهمچن
شان م   انجام مطالعات س  یمحرکه خودرو برق سامانه  يکه اجزا دهندیشده ن سازان      یارب شگران و خودرو موردتوجه پژوه

ــت ز ــامانهز ینکه ا یراقرارگرفته اس ــتا یآن گام يو بهبود اجزا کندیعنوان قلب خودرو عمل م به یرس  يبزرگ در راس
  است.  بهبود کارایی وسایل حمل و نقل الکتریکی

مورد استفاده  قدرت-ونیکالکتر يهامتوجه موتور و مبدل پروژه ینتمرکز ا ی،خودرو برق یشرانهپ یت سامانهتوجه به اهم با
 ياز سو یبرق یهنقل یلشده جهت ارتقا وساارائه يهااجراشده، برنامه یجهان يهایاستو س هاخودرو ینا یشرانهپ سامانهدر 

   .شده استحوزه  یندر ا یرانکشور ا دعملکر یبررس ینو همچن یونقل برقحمل یلسازنده وسا يهاکشورها و شرکت
  

  :نتایجچکیده 
ي پیشرانه در انواع خودروهاي برقی، نتایج زیر حاصل   هابا توجه به مطالعات و رصد فناوري صورت پذیرفته درباره سامانه   

  شده است:
خودروهاي دورگه با وجود اینکه مزایاي بسیاري نظیر مصرف سوخت پایین تر و آالیندگی کمتر را به ارمغان  -1

اما نه تنها همان ساختار پیچیده خودروي احتراقی را حفظ کرده است، بلکه با اضافه شدن  سامانه آورد، می
پیشران الکتریکی، بر پیچیدگی آن افزوده شده است. وابستگی به سوخت فسیلی همچنان در این ساختار وجود 

ي اي احتراقی، بازدید دورهدارد و آالیندگی آن نیز (اگرچه کمتر) همچنان قابل توجه است. مشابه یک خودرو
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فنی قطعات همچنان امري ضروري است.  سامانه انتقال قدرت به دلیل وجود دو پیشرانه پیچیده تر است و تعداد 
میکاهد. با در نظر گرفتن موارد اشاره شده، این چنین به نظر نگارنده میاز بازده کلی  سامانه  هازیاد چرخ دنده

یک راه حل موقتی و محافظه کارانه براي پاسخ به مالحظات اقتصادي و زیست  رسد که خودروي دورگه صرفاً
  ي فسیلی است.هامحیطی ناشی از سوخت

اي ساده است؛ هزینه نگهداري بسیار پایینی دارد و چنانچه منبع تولید انرژي باالدست آن خودروي برقی  سامانه -2
است. برخی دیگر از مزایاي آن که تا حدودي شخصی (برق شبکه) پاك و تجدید پذیر باشد، آالیندگی آن صفر 

  است، بی صدا بودن، راحتی شارژ کردن آن در خانه و جذابیت رانندگی (شتاب گیري سریع و...) است.اي و سلیقه
  

هاي تشکیل دهنده آن است. امروزه طراحی دقیق یک خودرو برقی نیازمند بررسی و تحلیل تمام زیر  سامانه -3
است  هشد قسیمته چهارزیر  سامانه اصلی از جمله بدنه، نیرو محرکه، ذخیره انرژي و جانبی یک خودرو برقی ب

شناسایی و بررسی گردد. قسمت مهم  هابایست عوامل تاثیرگذار بر طراحی آنمیکه براي به کار گیري هریک 
و حساس در زیر  سامانه نیرو محرکه، طراحی موتور الکتریکی است. مبحث طراحی موتور الکتریکی در دو روش 

  کالسیک و نوین قابل انجام است.
  

از  باشند ومیموتورهاي آهنرباي دائم با آهنرباي داخلی داراي بهترین عملکرد از نظر چگالی گشتاور و بازده  -4
باشند. موتورهاي القایی نیز با توجه به استحکام میاینرو بیشترین کاربرد را در خودروهاي الکتریکی سبک دارا 

باال و ساختارهاي شناخته شده کماکان در برخی از خودروهاي الکتریکی مانند خودروهاي شرکت تسال مورد 
 و کاهش هزینه، موتورهاي سنکرون رلوکتانس با آهنرباي گیرند. اما با توجه به نیاز به بازده باالمیاستفاده قرار 

نکرون . موتورهاي سانددائم و موتورهاي سوئیچ رلوکتانس در مقاالت جدید بیشترین توجه را به خود جلب نموده
یمرلوکتانس تقویت شده با آهنرباي از یک سو با توجه به کاهش حجم آهنربا داراي هزینه ساخت کمتري 

باشند. موتورهاي میویی دیگر داراي داراي چگالی گشتاور و بازدهی در حد موتورهاي آهنرباي دائم باشند و از س
باشند اما به دلیل مشکالتی که در ریپل گشتاور و کنترل میسوئیچ رلوکتانس نیز داراي کمترین هزینه ساخت 

 . اندآنها وجود دارد، هنوز به مرحله کاربرد نرسیده
  

خودروهاي سنگین نیز استحکام مکانیکی و ارزان بودن قیمت از بیشترین اهمیت برخوردار  در موتورهاي محرکه -5
است و از اینرو موتورهاي القایی بیشترین کاربرد را در این صنعت دارند. اگرچه موتورهاي آهنرباي دائم هم با 

ند، افزایش بار شارژ شدن طی نمای را با یک هاي تمام برقی که باید فواصل بین ایستگاههاتوجه به نیاز به اتوبوس
 یافته است.

 اندآن پرداخته مصرفی آهنرباي کاهش و دائم مغناطیس سنکرون يهاسازي موتورینهبه به هاپروژه از بسیاري -6
 چگالی افزایش ینچنهم موتورو بازده بهبود مصرفی، آهنرباي کاهش انتظار توانیم که در صورت یافتن نتیجه،

 صنایع در القایی يهاموتور که دهدیم نشان هابررسی .داشت را موتو حجم به توان نسبت افزایش با توان
 برقی يهااتوبوس در و %63نظامی يهاخودرو در ،  %89سهم داراي جرثقیل و لودر مانند سنگین يهاخودرو

 يهاموتور در نویز کاهش و لرزش بهبود سنکرون، يهاموتور سریع پیشرفت بایستمی وجود،ینا با .است 25%
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در این راستا نیز چندین پروژه  گرفت که نظر در را ندارند یمتقگران دائم يآهنربا به نیاز که رلوکتانس سوئیچ
 موتورهاي انواع بین در که گرفت نتیجه توانیم ،شدهانجام هايیسهمقا و هابه پروژه توجه اجرا شده است. با

  .اندداشته را کاربرد بیشترین سنکرون و القایی موتورهاي برقی، ونقلحمل وسایل در کاررفتهبه الکتریکی
  
تاژ کم ي با ولهااز دیدگاه سامانه کنترل و درایو و سطح ولتاژ، دو روش کلی وجود داد که یکی استفاده از باتري -7

با یکدیگر و افزایش ولتاژ آنها و  هابا آنها و دیگري سري ساختن باتري dcبه  dcو سپس سري ساختن مبدل 
معموالً با چرخش  هاي خنک سازي نیز مالحظه گردید که مبدلهاباشد. از نظر سامانهمی dcبه  dcحذف مبدل 

 هاي این مبدلهاگردند تا حجم آنها کاهش و چگالی توان آنها افزایش یابد. بازده سوئیچمیسیال خنک سازي 
توان با استفاده از اینورترهاي میافزایش داد. همچنین  IGBTو  Mosfetترکیبی از توان با استفاده میرا نیز 

توان با میچند سطحی، از مزایایی مانند افزایش بازده و کاهش احتمال آسیب به سامانه بهره جست. همچنین، 
شی ي ناهاو خرابی ي دیگر سنسور موقعیت را از مدار کنترل حذف نمود تا هزینههااستفاده از رویتگرها و روش

  از سنسور کاهش یابند.
  

 هايتیحما در راستاي گسترش استفاده از وسایل نقلیه برقی، هاتوسط دولت اتخاذ شده هايیاستازجمله س -8
 .است یدهگرد گروه از خودروها این خرید مردم جهت یبو ترغ یقها است که موجب تشوآن نقدي غیر و ينقد
 امکان ي،اجاده و ساالنه عوارض پرداخت از معافیت خرید، یارانه تخصیص شامل هایتحما این از یبرخ

 ممنوعیت يامکان تردد در روزها ینچنرایگان و استفاده از خطوط ویژه اتوبوس و هم گبه پارکین یدسترس
  .استفاده از خودرو است

  
 صوتی، اهمیت کاربرد وسایل شهرهایی چون تهران براي رفع مشکالتی از قبیل آلودگی هوا و آلودگیدر کالن -9

ها به عنوان بزرگترین وسایل حمل و نقل تولیدکننده حمل و نقل برقی امري انکارناپذیر است. موتورسیکلت
توان با به کارگیري خودرو و موتورسیکلت برقی یا هیبریدي تا آلودگی صوتی، در شهر تهران معرفی شدند؛ می

  اي شهر تهران فائق آمد. حدي بر مسئله آلودگی صوتی و آلودگی هو
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  دات پروژه:تنمس
ریکی ي الکتهاموتور ي حمل و نقل الکتریکی دو چرخ و معرفیهاشناسایی ساختارهاي مختلف سیستم      "گزارش  -1

    "هااستفاده شده در آن
ي هایستم س  ي الکتریکی و درایو) و منابع تغذیه درهاشناسایی و ارزیابی عملکرد سیستم محرکه (ماشین      "گزارش  -2

  ")هاي برقی و مگ لوهاالکتریکی  ریلی (قطار
ساختار     "گزارش  -3 سایی  ستم  هاشنا سی سنگ  هاي مختلف  سبک و  ي  هاورو معرفی موت یني حمل و نقل الکتریکی 

   " هاالکتریکی استفاده شده در آن
  يها) در خودرویوکنترل و درا و مدار یکیالکتر يهاین(ماش یکیالکتر يهامحرکه يفناور یترصد وضع   "گزارش  -4

    "و دوچرخه) یکلتدو چرخ ( موتور س یکیالکتر
  يها) در خودرویوو مدار کنترل و درا یکیالکتر يهاین(ماش  یکیالکتر يهامحرکه يفناور یترصد وضع   "گزارش  -5

   "ي شهر ینسبک و سنگ یکیالکتر
 يهایستم) در سیوو مدار کنترل و درا یکیالکتر يهاین(ماش یکیالکتر يهامحرکه يفناور یترصد وضع "گزارش  -6

  ")هاو مگ لو یبرق يها(قطار یلیر  یکیالکتر
س  "گزارش  -7 ست س  یبرر شور  يهایا   يهامحرکه يبرا هاصورت گرفته در آن  يهايمختلف و هدف گذار يهاک

   "یکی حمل و نقل الکتر يهایستممورد استفاده در س یکیالکتر
سا    "گزارش  -8 ستخراج اولو  ییشنا شور در حوزه محرکه  یقاتیتحق يهایتو ا ستم س  یکیالکتر يهاک حمل و  يهای

   " ادامه کار يبرا یشنهادو ارائه پ  یکینقل الکتر
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هاي پایان یافته گروه پژوهشی پروژه
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  عنوان پروژه: 
هاي بعدي/ساخت افزایشی و فناوريهاي چاپ سهآینده پژوهی نقش، کاربرد و جایگاه مواد و فناوري

  AM/3DP/PMپودري در تامین نیازهاي صنعت برق 
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی متالورژي  واحد مجري:
 PMTPN35  کد پروژه:  دکتر مصطفی امیرجان  مدیر پروژه:

  سعیده نقدعلی همکاران:

  پروژه: چکیده
سعه از جمله صنعت برق و انرژي رو به توبعدي/ ساخت افزایشی در صنایع مختلف هاي چاپ سهگستره بکارگیري فناوري
هاي مختلف فناوري گذرد رشد چشمگیري در زمینهدهه از ظهور آن می هاي نوین که حدود سهاست. این حوزه از فناوري

هاي ساخت متداول (فرایندهاي کاهشی)، برخالف روشداشته و حوزه برق و انرژي نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
سازي سریع هستند که بر اساس فرایند پایین به هاي  نوظهور نمونهاي از فناوريدسته (AM)خت افزایشی فرایندهاي سا

ها یستموري را در سهاي نوینی که بهرهبکارگیري فناورينمایند. اي، اجسام را ایجادمیباال و با افزودن مواد به صورت الیه
گذاري کم و با سرعت باال فراهم نماید همواره ي خاص را با سرمایههاافزایش داده و امکان ساخت قطعات با پیچیدگی

هاي مختلف  تولید، توزیع و انتقال چه در مورد مورد توجه بوده است. گستردگی صنعت برق و انرژي شامل  بخش
اي هاین فناوري هاي پاك، نیازمند بکارگیريهاي موجود و چه در زمینه مواد و فرایندهاي جدید تولید از جمله انرژيروش

الن هاي کگذاريهاي بزرگ مطرح در حوزه برق و انرژي نیز با سرمایههاي مختلف است؛ کما اینکه شرکتنوین در بخش
هاي بر فناوري هاي مبتنیاي در این زمینه مشغول فعالیت هستند. تنوع روشکنندهپا به این عرصه گذاشته و با سرعت خیره

تواند پاسخگوي تنوع و گستردگی نیازهاي صنعت ی از نقطه نظر مواد و روش ساخت، میبعدي/ساخت افزایشچاپ سه
اي ههاي مختلفی در زمینه ساخت تجهیزات بر پایه روشبرق و انرژي به قطعات مختلف باشد. در این راستا، فعالیت

هاي ل کلیدي در بکارگیري فناوريمختلف تولید در کشور صورت گرفته است که در مراحل اولیه و  توسعه قرار دارد. عوام
ها و نیز تامین مواد مورد نظر است که توجه به مجموع این عوامل مذکور بحث شناخت دقیق از مشخصات، نیازمندي

این  سنجی بکارگیريهاي مختلف این صنعت و امکاندستیابی به هدف نهایی را ممکن ساخته و شناخت دقیق بخش
  رسد.ا ضروري به نظر میها براي تامین نیازهفناوري

  
  :نتایجچکیده 

بعدي/ ساخت افزایشی در تهیه مواد و قطعات مختلف مورد استفاده در صنعت برق و هاي چاپ سهاستفاده از فناوري
. ها خورشیدي و ... گزارش شده استانرژي شامل مواد و قطعات مغناطیسی، قطعات موتور الکتریکی، اجزاي توربین، پنل

هاي نوین، بحث تامین مواد و آلیاژها مورد نیاز است که بدون توجه حائز اهمیت در بکارگیري کلیه فناوري یکی از نکات
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ا هجدي به این موضوع، عمال بکارگیري فناوري ممکن نیست. با توجه به وضعیت کشور از دیدگاه سیاسی و محدودیت
 آید. از جمله، تامین موادبکارگیري فناوري به شمار میهاي در تامین مواد مختلف مورد نظر، این بحث نیز جزء اولویت

شود بسیار اهمیت داشته و بعدي/ساخت افزایشی ماده اولیه محسوب میهاي چاپ سهپودري که در بسیاري از فناوري
هاي خشر بهاي مبتنی بر آن دتواند گلوگاه فرایند بشمار آید. توجه اینکه، در حال حاضر نیز از مواد پودري و فناوريمی

دهی اجزاي قطعات داغ، قطعات مختلف مورد استفاده در موتورهاي الکتریکی، مختلف صنعت برق از جمله در پوشش
شود که در این بخش نیز فعالیت منسجم و قابل قبولی در کشور اجزاي مغناطیسی، اتصاالت الکتریکی و ... استفاده می

یز در بسیاري از مواقع با مشکل مواجه بوده و در این زمینه نیز خال احساس صورت نپذیرفته و تامین مواد وقطعات موجود ن
 شود.می

هاي مختلف موجود در چاپ بر این اساس، مساله موجود شناخت کامل زنجیره فرایندي و فناوري شامل شناخت روش
هاي ريمورد نیاز با فناوسنجی تامین قطعات هاي صنعت برق، امکانبعدي/ ساخت افزایشی، شناخت دقیق نیازمنديسه

مذکور و نیز توجه به تامین مواد مورد نیاز به ویژه مواد، آلیاژها و قطعات پودري که در شرایط فعلی صنعت برق نیز مورد 
 باشد. نیاز است، می

 وهاي پودري، فرایندهاي مربوطه، به بررسی پژوهی حاضر، ضمن معرفی فناوري ساخت افزایشی/فناوريمطالعه آینده
 هاي فعال داخلی،شناخت کاربردهاي این فناوري در سطوح مختلف به ویژه صنعت برق پرداخته و در خصوص شرکت

ها و نیز درخت فناوري مربوط به قطعات مختلف دهد. همچنین، سطح فناوريخارجی و بازار مربوطه اطالعاتی را ارائه می
اي هدر قالب پرسشنامه طراحی شده ارائه و جمع بندي جهت برنامه ارائه شده است. در پایان، نتایج نظرسنجی از متخصصان

  آتی صورت گرفته است.
 

  دات پروژه:تنمس
 PMTPN35/T01کد  –گزارش فاز اول (شناخت) 

 PMTPN35/T02کد  -گزارش جامع (نهایی)
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 عنوان پروژه: 

  AlCoCrFeNi پرآنتروپی آلیاژ یابی مشخصه و ساخت
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی متالورژي  واحد مجري:
  PMTPN33  کد پروژه:  علی شفیعی محمدآبادي  مدیر پروژه:

  ثمین رجبی، مصطفی امیرجان همکاران:

  پروژه: چکیده
 سال 12 تقریبا عمر با فلزي آلیاژهاي از جدید بسیار گروه High Entropy Alloys (HEAs) یا پرآنتروپی آلیاژهاي

 از هایینمونه عنوان به. شوندمی ساخته مساوي اتمی درصد با آلیاژي عنصر 5 حداقل کردن ترکیب با که باشندمی
  شیمیایی ترکیب کانتور با آلیاژ و یا CuAlNiCoCrFeSi آلیاژ مانند مواردي به توانمی پرآنتروپی آلیاژهاي

CoCrFeMnNi  آلیاژها ینا باشد،می باال بسیار آلیاژها از دسته این در شدن مخلوط آنتروپی آنکه دلیل به. نمود اشاره 
 تشکیل هاآن ساختار در فلزيبین ترکیب گونه معموال هیچ و گیرندمی شکل فاز تک جامد محلول یک صورت به معموال

 مقایسه در فردي به منحصر بسیار خوردگی و مکانیکی خواص داراي آلیاژها از دسته این تا شودمی سبب امر این. شودنمی
ي هاي اخیر توجه زیادي به این دسته از آلیاژهاهمین امر سبب شده است تا در سال. باشند معمولی آلیاژهاي از بسیاري با

  فلزي شود. 
 که توجه بسیاري از تحقیقات در زمینه آلیاژهاي پرآنتروپی باشدمی پرآنتروپی آلیاژهاي از نمونه یک AlCoCrFeNi آلیاژ

تواند شامل یک محلول جامد تک فاز را به خود جلب نموده است. بسته به مقدار درصد عناصر در آلیاژ، ساختار آلیاژ می
باشد. بنابراین بسته به  Al3Ni، فاز سیگما و یا فاز NiAlساده و یا متشکل از ترکیبات بین فلزي متفاوتی مانند فاز 

ن طیفی وسیعی از ریزساختارها و همچنین خواص فیزیکی و مکانیکی را از توامحدوده ترکیب شیمیایی در این آلیاژ می
باشد که داراي خواص می AlCoCrFeNiاین آلیاژ انتظار داشت. هدف نهایی این تحقیق پیدا کردن آلیاژي در گروه 

  مشابه و یا بهتر در مقایسه با آلیاژهاي مورد استفاده در صنعت نیروگاهی باشد. 
ط به آزمایشات و نتایج به دست آمده بر روي یک آلیاژ پرآنتروپی غنی از کبالت در سیستم آلیاژي گزارش حاضر مربو
AlCoCrFeNi در گروه متالورژي پژوهشگاه نیرو صورت گرفته است. 98و  97باشد که طی سالهاي می  

  
  :نتایجچکیده 

طراحی شدند. مطالعات ریزساختاري نشان  JmatPro افزارنرمسه آلیاژ غنی از آهن، غنی از کبالت و غنی از کروم توسط 
ي تا حدودي با نتایج تجربی مطابقت دارد. از میان سه آلیاژ طراحی شده تست فشار بر روي دو آلیاژ سازشبیهداد که نتایج 

غنی از کروم و آلیاژ غنی از کبالت صورت گرفت و به علت تردي زیاد آلیاژ غنی از آهن هیچ گونه آزمایش مکانیکی بر 
که نمونه غنی از کبالت به صورت همزمان شکل  روي آلیاژ غنی از آهن صورت نگرفت. نتایج آزمایش فشار نشان داد
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پذیري و استحکام بهتري در مقایسه با نمونه غنی از کروم دارد. لذا این آلیاژ براي مراحل بعدي تحقیق مورد استفاده قرار 
رسی قرار ) آلومینیم مورد بر14,3) و کمتر (20,3گرفت. در ادامه تحقیق دو آلیاژ دیگر غنی از کبالت با مقادیر بیشتر (

یابد و با افزایش درصد آلومینیم میدهد که با کاهش درصد آلومینیم شکل پذیري آلیاژ بهبود میگرفت. نتایج نشان 
 17,3یابد. با مقایسه نتایج آزمون فشار براي سه آلیاژ غنی از کبالت مشخص شد که آلیاژ داراي میاستحکام آلیاژ بهبود 

باشد. لذا این آلیاژ براي انجام میان داراي شکل پذیري و استحکام مناسبی درصد اتمی آلومینیم به صورت همزم
  ي اکسیداسیون و آزمایش کشش در مرحله بعد انتخاب گردید.هاآزمایش

  توان موارد زیر را بیان نمود:میي خواص مکانیکی و اکسیداسیون هابا توجه به نتایج آزمایش
درصد)، اما با این حال خواص کششی  4باشد (در حدود میهر چند که شکل پذیري آلیاژ در دماي اتاق بسیار کم  -

(استحکام تسلیم و استحکام نهایی) و شکل پذیري آلیاژ در دماي اتاق کامال قابل مقایسه با خواص کششی سوپرآلیاژهاي 
  . باشدمیغنی از کبالت و در بعضی از موارد حتی بهتر 

درجه سانتیگراد (استحکام تسلیم و استحکام نهایی) قابل مقایسه با خواص کششی  650خواص کششی آلیاژ در دماي  -
درصد) در مقایسه با سوپر آلیاژهاي غنی از  6باشد، اما مقدار شکل پذیري آلیاژ (حدود میسوپرآلیاژهاي غنی از کبالت 

  باشد. میکبالت پایین تر 
زشی ي شد و آلیاژ خواص خگیراندازهگسیختگی) در یک شرایط دمایی و تنشی براي آلیاژ -(تنش خواص خزشی آلیاژ -

توان به شکل پذیري بسیار پایین میبسیار ضعیفی (کمتر از یک ساعت) از خود نشان داد. خواص خزشی ضعیف آلیاژ را 
  آلیاژ نسبت داد. 

درجه سانتیگراد مقاومت  800مشاهده شد که آلیاژ تا دماي در حدود  ي شد وگیراندازهدما  4خواص اکسیداسیون آلیاژ در  -
درجه سانتیگراد مقدار اکسیداسیون آلیاژ از  1000و  900دهد. اما در دماي میبه اکسیداسیون بسیار خوبی از خود نشان 

حد سوپر آلیاژهاي تجاري درجه سانتیگراد در  1000کند. نرخ اکسیداسیون آلیاژ در دماي مییک رابطه پارابولیک تبعیت 
  باشد. میپایه کبالت و قابل قبول 

توان آلیاژ میباشد و نمیبا توجه به خواص بسیار ضعیف خزشی آلیاژ، آلیاژ قابل استفاده در کاربردهاي دماي باال ن -
آید که با کاهش میطراحی شده را جایگزین آلیاژهاي تجاري مورد استفاده در دماهاي باال در نظر گرفت. هر چند به نظر 

  مقدار آلومینیم در آلیاژ بتوان خواص شکل پذیري آلیاژ را بهبود بخشید.
 

  دات پروژه:تنمس
  pdfو  wordي هاگزارش نهایی شامل نسخه

  فایل پاورپونت مربوط به مراحل دوم و سوم
  چکیده فارسی pdfو  wordي هانسخه
  چکیده انگلیسی pdfو  wordي هانسخه
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  عنوان پروژه: 

  هاي ایرانحذف اکسیدهاي نیتروژن در نیروگاهنگاري آینده
  

  پژوهشگاه نیرو                   کارفرما:  زیست محیطگروه پژوهشی   واحد مجري:
 PEVPN17  کد پروژه:  عبداله مصطفایی  مدیر پروژه:

  سمانه کمیلی  :رهمکا

  پروژه: چکیده
، بر مبناي NOxهاي مهم واحدهاي نیروگاهی، اکسیدهاي نیتروژن هستند. انتخاب فناوري مناسب کاهش یکی از آالینده

ا  ههاي موجود و مقایسه آنها به همراه  وضعیت فعلی انتشار اکسیدهاي نیتروژن در نیروگاهشناخت دقیق از کلیه فناوري
) در 1395ارزیابی گردید. انتشار اکسیدهاي نیتروژن بر مبناي آخرین اطالعات موجود بر اساس نوع واحد نیروگاهی (سال 

هاي بخار دارند با اینکه از لحاظ سهم در تولید برق رتبه دوم را نیروگاه NOxبیشترین میزان آالیندگی شکل آمده است. 
ل هاي سیک) از میزان انتشار اکسیدهاي نیتروژن را در اختیار دارند. نیروگاه% 17صی و خصو % 39(دولتی  %56را دارند اما 

ا هستند ههاي بخار خصوصی در رتبه سوم آالیندهترکیبی خصوصی، رتبه دوم تولید اکسیدهاي نیتروژن را دارند. نیروگاه
  اند. سهم داشتههاي توربین گازي در میزان انتشار اکسیدهاي نیتروژن و بعد از آن نیروگاه

  
هاي بخار باید هواي اضافی را کاهش دهند. با توجه به ضریب نشر هاي این پژوهش، تقریبا همه نیروگاهبا توجه به داده

باال و هواي اضافی زیاد و همچنین عمر باالي واحدهاي بخار در بازه زمانی مشخص، بهبود شرایط احتراق انجام گردد. 
براي  SNCRو  SCRهاي بخار،اولویت نصب واحدهاي یب نشر براي واحدهاي بزرگتر نیروگاهبا توجه به باال بودن ضر

بخاري دولتی
39%

بخاري خصوصی
17%

 توربین گازي دولتی
1%

ی توربین گازي خصوص
13%

سیکل ترکیبی دولتی
6%

سیکل ترکیبی 
خصوصی

24%
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این نوع نیروگاه است. چون اگر با باالترین راندمان، شرایط احتراق بهبود یابد باز هم ضریب نشر اکسیدهاي نیتروژن باالتر 
ط هاي سیکل ترکیبی و توربین گازي با بهبود شرایهاز حد استاندارد خواهد بود. براي کاهش اکسیدهاي نیتروژن در نیروگا

هاي بعد از رسید و واحدهاي کمی عالوه بر بهبود احتراق باید روش NOxتوان به حدود استاندارد  انتشار احتراق می
  احتراق را براي کاهش اکسیدهاي نیتروژن را استفاده کنند. 

 
  :نتایجچکیده 

ها را در سازي و عملیاتی شدن و این روشمیها براي بواکسیدهاي نیتروژن، تالشهاي متعدد کاهش با توجه به روش
  بندي شدند. چهار اقدام اصلی دسته

 NOxاقدام اول: تدوین اهمیت و جایگاه کاهش انتشار 
  اصالح استاندارد  میزان انتشارNOx  ... با توجه به نوع تکنولوژي، طول عمر و  
 ي کاهش انتشار هاآموزش اصول احتراق و روشNOx  به کارشناسان 
 مقدار  ي هاصحت سنجی و اعتبار سنجی دادهNOx  گزارش شده 
 تر کردن استاندارد تدوین شده در مرحله قبل سختگیرانه 

 اثرگذار در کاهش اکسیدهاي نیتروژن يافزارنرماقدام دوم: اقدامات 
 ي محفظه احتراقسازشبیه  
  بهینه سازي شرایط احتراق و بهبود راندمان 
  مشخص شدن جایگاهFGR  در مقدار کاهشNOx 
 ي خارج  از سرویسهاسنجی کاهش هواي اضافی و مشعلارزیابی و امکان 
 ارزیابی دقیق تعویض سوخت و اثرات آن بر روي میزان اکسیدهاي نیتروژن 
 بهبود سیستم سوخت رسان و کنترلر هوا ارتقاء و 
 ي و مدلسازي فرآیند سازشبیهSCR   
 ي و مدلسازي فرآیند سازشبیهSNCR در بویلرها 
  طراحی اولیه فرآیندSCR هاي حرارتی در نیروگاه 
  طراحی اولیه فرآیندSNCR در بویلرها 
  طراحی سیستم ترکیبیSCR   وSNCR  
 هاي حذف همزمان چند آالیندهسنجی استفاده از تکنولوژيامکان 
 هاي تلفیقی براي کاهش اکسیدهاي نیتروژنی استفاده از روشسنجامکان 
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  اقدام سوم: تالشها براي ساخت پایلوت نیمه صنعتی و حمایت ازاقدامات صنعتی
  حمایت از ساخت مشعلLNB در مقیاس پایلوت  
  حمایت از ساخت مشعلLNB نیروگاهی در مقیاس 
 به نوع هاحمایت از توسعه مشعلULNB  
 بومی شده يهاارتقاء مشعل  
  ساخت مشعلDLN در مقیاس پایلوت  
  ساخت مشعلDLN تجاري در مقیاس  
  ارتقاء به نوعUDLN  
 و تجهیزات مورد نیاز براي ایجاد احتراق مرحله اي حمایت ازساخت قطعات 
  سنتز و ساخت کاتالیستSCR در دماي باال و پایین 
  شکل دهی کاتالیستSCR 
  موجود (یانگستروم یا الیه نشانی کاتالیست بر روي تجهیزاتHRSG(  
  سنتز و ساخت یک واحد نیمه صنعتیSCR 
  ارتقاء کاتالیستSCR  
  بهبود فرآیندSCR 

  زمایشگاهیآ مطالعات بنیادي و اقدام چهارم: تالشها براي
 ساخت کاتالیست فرآیند احتراق کاتالیستی 
 احتراق کاتالیستی براي استفاده در واحدهاي نیروگاهی 
  صنعتی و دستیابی به دانش فنی تکنولوژي اشعه الکترونیساخت طرح نیمه  
 کسب دانش فنی تکنولوژي پالسما 
  ترکیب  تکنولوژي پالسما باSCR 
 کسب دانش فنی ترکیب اکسیداسیون و جذب فیزیکی اکسیدهاي نیتروژن 
 تحقیقات در زمینه راکتورهاي بیولوژیکی کاهش اکسیدهاي نیتروژن 
 

  ندات پروژه:تمس
 » گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژي و محیط »ي حذف اکسیدهاي نیتروژن هاريپایش فناو ،

 زیست، پژوهشگاه نیرو.
  »گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژي و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.» ایران هاينیروگاه ، 
  »گروه پژوهشی محیط » هاي ایرانپیشنهاد فناوري مناسب براي حذف اکسیدهاي نیتروژن در نیروگاه ،

 زیست، پژوهشکده انرژي و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.
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  »گروه پژوهشی محیط » نیتروژن اکسیدهاي کاهش جهت جدید نیروگاههاي نصب و طراحی در مالحظات ،
 زیست، پژوهشکده انرژي و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

  »گروه پژوهشی محیط زیست، »نیتروژن  اکسیدهاي حذف هايفناوري سازي بومی جهت در پیشنهادها ،
 پژوهشکده انرژي و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.
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 عنوان پروژه: 

با هدف درس آموزي و ارائه  1395مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن 
  ي سیاستیهاتوصیه

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه مدیریت و علوم اجتماعی  واحد مجري:
  PSSPN01  کد پروژه:  اشرف السادات پسندیده  مدیر پروژه:

مریم کیقبادي، علی جنادله، محمدحســن مصــدقی، بهروز احمدي حدید، ایرج پورکیوانی، مهســا صــدیقی،  داتیس خواجه ئیان،  همکاران:
  مسعود قاراخانی، مریم محمودي، نجمه السادات طاهري تخته چوبی، الهه فرمد، علی ذوالقدر

  پروژه: چکیده
 راتیتاث ،دهیپد نیا هاسال نیا یط در باشد.می زگردیار و رگردوغباستان خوزستان بیش از یک دهه است که گرفتار پدیده 

بخشهاي مختلف زندگی مردم نظیر سالمت و بهداشت، کیفیت آموزش و... داشته است. از طرفی اثرات مخرب بر  یمختلف
ین ااین پدیده بر زیرساختهاي حیاتی استان از جمله شبکه برق نیز طی سالهاي گذشته مساله ساز شده است. اوج 

رخ داد بطوریکه در آن مقطع زمانی طوفان گرد و غبار همراه با رطوبت موجود در هوا، سبب  1395اثرگذاري، در بهمن 
ایجاد پدیده اتصال کوتاه در شبکه برق استان و قطعی برق گسترده شد. متعاقب قطعی برق و اختالالت رخ ده در پی آن 

 الشعاعخصوصاً اهواز در بازه زمانی مذکور تحت ،شهرستان استان خوزستان 11زندگی روزمره  در سایر زیرساختهاي حیاتی،
تجارب کشور در پی وقوع حوادثی نظیر حادثه قطعی برق استان خوزستان، کاربست راهکارهاي  .این وضعیت قرار گرفت

ي و یادگیري از آن کوتاه مدت براي حذف پیامدهاي فوري حادثه است. اما مسیر دوم در پی وقوع یک حادثه، درس آموز
و بازخورد به فرایند مدیریت است. در این مسیر، حادثه از جوانب مختلف مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته و با یک 

یمتوانند در هدایت موثرتر سیستم تاثیرگذار باشند پیشنهاد مییی که هاتحلیل چند بعدي، مجموعه سیاستها و برنامه
چنانکه اشاره شد تصمیمات اتخاذ شده پس از حادثه خوزستان مبتنی بر رویکرد فنی و مهندسی بود. درحالیکه شوند. 

گرفت.  پژوهشگاه میضرورت دارد در راستاي یک چارچوب جامع، تحلیل حادثه و سپس اتخاذ سیاستهاي مناسب انجام 
ع مطالعه جام "را با عنوان اي وزارت نیرو با درك ضرورت انجام این امر، مطالعهنیرو به عنوان بازوي سیاست پژوهی 

هاي با هدف درس آموزي و ارائه توصیه 1395حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن 
 در گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو آغاز نمود. آنچه در این مطالعه هدف قرار گرفت تحلیل "سیاستی

ي مختلف در بخش علل موثر بر ایجاد حادثه و همچنین پیامدهاي مختلف ناشی از حادثه است. لذا تالش هاحادثه از جنبه
نگریسته شود. همچنین از آنجا که پس از بحران قطعی  1395شد فراتر از یک نگاه تک بعدي به حادثه قطعی برق بهمن 

در استان شکل گرفت، یک حادثه تکنولوژیک در شبکه برق که  ي مختلفی از سوي مردمهابرق، اعتراضات و واکنش
را به همراه آورد  و این امر بررسی و تحلیل ابعاد اي متاثر از شرایط زیست محیطی منطقه بود تبعات اجتماعی گسترده

م در خشهاي مهاجتماعی حادثه را با توجه به ماموریت گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو به عنوان یکی از ب
 نمود.  میرویکرد جامع تحلیلی حادثه ضروري 
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  :نتایجچکیده 
  بکارگیري رویکرد یکپارچه ارزیابی حوادث اقلیمیPDSIA 3 در ارتباط با حادثه خوزستان  
 با توجه به نتایج تحلیل حادثه خوزستان در ابعاد مختلفاي ایجاد دانش یکپارچه بر اساس رویکرد چند رشته  
  تحلیل ابعاد اجتماعی حادثه خوزستان لذا تحلیل حادثه فراتر از رویکرد فنی 
  ارائه راهکارهاي جامع به منظور بازیابی بلند مدت و ارتقاي تاب آوري جامعه در استان خوزستان  

  
  دات پروژه:تنمس

نظري ارزیابی حوادث اقلیمی با رویکرد اجتماعی و تعیین چارچوب مطالعه حادثه قطعی برق  مبانی بررسی .1
  1395استان خوزستان در بهمن 

   1395توصیف و شناسایی جامع تأثیرات حادثه قطعی برق استان خوزستان در بهمن  .2
  محیطیهاي زیستبررسی تجارب سایر کشورها در خصوص حوادث قطعی برق بر اثر پدیده .3
  1395ارزیابی و تحلیل ابعاد اجتماعی حادثه قطعی برق خوزستان در بهمن ماه  .4
  در استان خوزستان  1395ارائه راهکارها و تدابیر سیاستی در راستاي تحلیل جامع حادثه قطعی برق بهمن  .5
 خوزستان استان در برق قطعی حادثه جامع مطالعه« پروژه  نتایج ي ترویج و انتشارهاگزارش تفصیلی فعالیت .6

  »سیاستی  يهاتوصیه ارائه و آموزي درس هدف با 1395 بهمن در
 
  
 

 

 

 

  

  

  

                                                   
٣ Post disaster social impact assessment 



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
447 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 پژوهشی گروههاي پایان یافته پروژه
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  عنوان پروژه:

ي مانیتورینگ و پایش وضعیت هانظارت و اجراي سیستم ،تدوین مبانی سند راهبردي در خصوص طرح
 کابلهاي فشارقوي و متوسط

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی مطالعات فشار قوي  واحد مجري:
  PHVPN30  کد پروژه:  حمید جهانگیر  مدیر پروژه:

       میثم رحمتیان، رویا فوالدي، احمد مرادنوري همکاران:

  پروژه: چکیده

هاي فشـارقوي و  هاي مانیتورینگ براي کابلدر این پروژه، سـند راهبردي در خصـوص طرح، نظارت و اجراي سـیسـتم    
سط با در نظر گرفتن جایگاه فعلی فناوري  شور، تعیین کمبودها و عقب      هايمتو ضعیت و مانیتورینگ در دنیا و ک پایش و

ــتقرار دانش فنی و بوماندگی ــه راه بلند مدت در جهت اس ــاخت تجهیزات، میهاي داخلی و تدوین نقش ــازي فرآیند س س
  تدوین و نگارش شده است. در این راستا مراحل ذیل براي دستیابی به اهداف پروژه تعریف و ارائه گردید:

سند راهبردي   -1 ستم   تدوین مبانی  سی ضعیت کابل هاطرح، نظارت و اجراي  شارق ي مانیتورینگ و پایش و وي و هاي ف
سابقه      سی  شامل برر سط  صب و         متو شکالت مرتبط با ن سی م شور و همچنین برر ضوعی پروژه در داخل و خارج از ک مو

  با توجه به تجربیات جهانی گزارش شده در این خصوص هااجراي آن
ایی فن شناس  ي فشارقوي و متوسط شامل    هاي مانیتورینگ و پایش وضعیت کابل هاهوشمندي فناوري اجرا سیستم    -2

  هاو آینده پژوهشی در خصوص روند تکاملی این الگوریتم هاکابلنیتورینگ اهاي جدید و در حال توسعه مآوري
اي هتوسعه، راهبردهاي توسعه در داخل کشور، سیاست، اهداف کالن ازاندچشمشامل تدوین  تدوین ارکان جهت ساز -3

  کالن توسعه فناوري
  ءاقدامات قابل اجراو تعیین  تدوین اهداف خرد (کمی . کیفی)شامل  تدوین برنامه اقدامات و سیاستها -4
 اجراي بنديزماني و ریزبرنامه، ي اجراییهاتدوین پروژهشــامل  تدوین ره نگاشــت (نقشــه راه) و برنامه عملیاتی  -5

سیم کار ملی ها، پروژه ست     تق سیا شبرد  سیم ره ها و برنامهو تعیین وظایف هر نهاد در پی   ها کوتاه مدت و بلند مدت و تر
  نگاشت

ــاخصشــامل  تدوین برنامه ارزیابی و به روزرســانی -6  و تدوین مکانیزم ارزیابی، ي عملکردي و اثربخشــیهاتدوین ش
  و به روزرسانیساختار نظارت مشخص نمودن 
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  :نتایجچکیده 
محور   7پروژه در حوزه فنی و  58محور و  8ساله با مجموع  10استخراج و ارائه ره نگاشت سند در غالب برنامه  -

میلیارد ریال جهت انجام آنها مورد نیاز است.   270در حدود اي پروژه در حوزه غیر فنی که مجموعا بودجه 24و 
شت  صنعت داخلی، ع سازي چنین برنامه رود که در نتیجه پیادهسند، انتظار می  با توجه به برنامه ره نگا الوه اي 

ــور و بهبود کارآیی و مدیریت بهتر دارایی در بخش کابل           ه ها قدرت، قادر ب    خودکفایی و تامین نیاز داخل کشـ
ستم      سی صادرات تکنولوژي و  سا   رقابت با تجهیزات نوین دنیا و  شورهاي هم سایر   یه وهاي مانیتورینگ به ک

 کشورها را دارا باشد.

  ندات پروژه:تمس
 یک جلد گزارش نهایی 
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    عنوان پروژه:
ــاخت نمونه تحق ــتگاه پرتابل اندازه یقاتیس ــباع تجه یمنحن یريگدس ــار قو یزاتاش ــته ه يدارا يفش س

  تا سطح ولتاژ انتقال یسیمغناط
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه مطالعات فشارقوي  واحد مجري:
  PHVPN30  کد پروژه:  روزبه بهزادي  مدیر پروژه:

  نیا گردرودباريیاسین ذبیحی همکاران:

  پروژه: چکیده
سته تجه     یکی صات مهم ه شخ سلف غ  یزاتاز م سی با  ست که تاث   یینقطه زانو یرمغناطی شباع آنها س د یمهم یرا  یر برر

از آن اســت که   یبرق حاک يهاپســت یزاتاز حوادث موجود در تجه یدهرســ يهاشــبکه دارد. گزارش ياضــافه ولتاژها
شباع م         ياز راکتورها یاريبس  ی در اثر مالموارد مشکالت احت  یباشند و بررس  یشنت نصب شده در کشور فاقد مشخصه ا

ضافه  شتن بدون  ها،ولتاژتنش ا شباع و ه  یمنحن دراختیاردا سترزیس ا شبکه قدرت، تجه ی ستناد نم  یزات  شد یقابل ا در  .  با
ستگاه نمونه ساخت  این پروژه، هدف،  ست آزمونگر بوده تحقیقاتی د ستفاده از  که  ا  یین وولتاژ پا AC یهمنبع تغذ یکبا ا

سته مغناط  یک یینقطه زانو بتواند ر،یفرکانس متغ با اعمال ولتاژ با سی ه در   سترزیس یه یمنحن ینو همچن یخط یرغ ی
ست آورد.   آزمونفرکانس  ستفاده از فن   را به د ستگاه باا ستفاده   شده ساخته قدرت  یکالکترون آورياین د ست و با ا از  ا

  کند.هیسترزیس هسته آنها را محاسبه میافزار رابط کاربري، ولتاژ زانویی اشباع رآکتور و ترانسفورماتور و منحنی نرم
  

  :نتایجچکیده 
              به نقطه زانویی و منحنی ــ قدرت براي محاسـ ــفورماتورهاي  جام آزمون رآکتورها و ترانسـ امکان ان

  شدههیسترزیس آنها به کمک دستگاه پرتابل ساخته
 ــنعتی امکان ــاخت ص ــعه و س ــتگاه پرتابل اندازه پذیر بودن توس ــباع دس ــتهگیري منحنی اش هاي  هس

 مغناطیسی موجود در تجهیزات شبکه قدرت

  
  دات پروژه:تنمس
  

 سازي و ساختگزارشات فنی طراحی و شبیه 
 

  



 

 

 
  

 

 

 

  



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

پژوهشی  گروههاي پایان یافته پروژه
 مواد غیرفلزي
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 عنوان پروژه: 

 برق صنعت در هاکامپوزیت استفاده توسعه راه نقشه و راهبردي سند تدوین

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  پژوهشی مواد غیر فلزيگروه   واحد مجري:
 PCPPN32  کد پروژه:  فاطمه دبیر  مدیر پروژه:

  
  پریسا فخري -فرزاد غالمی -رضا اسالمی -نسترن ریاحی نوري همکاران:

. تولید قطعات باشدکنندگان عمده مواد کامپوزیتی یکی از مصرفپتانسیل این را دارد که صنعت برق  پروژه: چکیده
کامپوزیتی بسیار سبک، با سختی و استحکام باال براي تحمل بار ناشی از خطوط انتقال فشار قوي از جمله موارد بسیار 
موفق در صنعت برق بوده است. امروزه تیرها و بازوهاي عرضی کامپوزیتی در بسیاري از نقاط دنیا در خطوط توزیع و 

ته در تجهیزات به کار رفها در توسعه استفاده از کامپوزیت اند.شان دادهانتقال کاربرد پیدا کرده و نتایج خوبی را نیز ن
برداري، هاي نصب، بهرهتواند منجر به ارتقاء کیفیت تجهیزات و کاهش هزینهمی هاي مختلف صنعت برق کشوربخش

  ها شود. نگهداري و تعمیرات آن
ست او نقشه راه امري ضروري  دوین سند راهبرديتت برق، ها در صنعدر این راستا و به منظور توسعه استفاده کامپوزیت

ها شناسایی کرده و آن ،شودبرق می کارآیی شبکه بهبود ها سببتجهیزاتی را که کامپوزیت کردن آن از دسته تا بتوان آن
مراه ه و نیز بتوان روش اکتساب دانش و فناوري این تجهیزات کامپوزیتی را به کرد بنديرا به صورت منطقی دسته

  .ردهاي فنی و تکنیکی با توجه به معیارها تعیین کملزومات و نیازمندي
 برق در قالب موارد زیر صورت صنعت در هاکامپوزیت استفاده توسعه راه نقشه و راهبردي هاي مراحل مختلف سندگزارش
  گرفت:

  
 ها در صنعت برقمبانی سند توسعه استفاده کامپوزیت 
 صنعت برق  ها درهوشمندي کامپوزیت 
 برق صنعت در هاسند توسعه استفاده کامپوزیت سازجهت ارکان تدوین 
 برق صنعت در هاهاي سند توسعه استفاده کامپوزیتو سیاست اقدامات برنامه تدوین 
 برق صنعت ها درکامپوزیت سند توسعه استفاده عملیاتی برنامه و نگاشتره تدوین 
 در صنعت برق هایتسند توسعه استفاده کامپوز یو به روزرسان یابیبرنامه ارز ینتدو 

  
  :نتایجچکیده 
 هاي مختلف صنعت برق شناسایی شد.هاي کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی در بخشکاربرد مواد و پوشش 
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 ها نهاي صورت گرفته توسط آگیريوضعیت کشورهاي مختلف و پیشرفته در زمینه فناوري کامپوزیت و جهت
 براي آینده بررسی شد. 

 ها در صنعت هاي کالن توسعه استفاده کامپوزیتانداز، اهداف، راهبردها و سیاستساز شامل چشمارکان جهت
 برق تدوین شد.

  باشد:اقدام شناسایی شد که به شرح زیر می 3در  ها در صنعت برقدار توسعه استفاده کامپوزیتهاي اولویتحوزه 

هاي کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی مورد استفاده در تجهیزات اخت و بهبود خواص مواد و پوششتوسعه دانش فنی س )1
 هاي حرارتینیروگاه

هاي کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی مورد استفاده در تجهیزات توسعه دانش فنی ساخت و بهبود خواص مواد و پوشش )2
 هاي تجدیدپذیرنیروگاه

هاي کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی مورد استفاده در تجهیزات مواد و پوششتوسعه دانش فنی ساخت و بهبود خواص  )3
 خط و پست

   ترسیم و همچنین 1398-1408ساله ( 10هاي اجرایی در بازه زمانی نقشه راه اقدامات فنی و غیرفنی و پروژه (
  ها تعیین شد. ریزي آنو بودجه بنديزمانهاي اجرایی و متولیان پروژه

   ها و معیارهاي شناسایی شده معین گردید. روند ارزیابی و بازنگري سند براساس شاخص 

 
  دات پروژه:تنمس

 فاز  6هاي مکتوب هر گزارش 
  در  "هاهاي حرارتی با استفاده از نانوکامپوزیتبررسی افزایش بازدهی نیروگاه"یک مقاله کنفرانسی با عنوان

 صنعت برقششمین کنفرانس ملی فناوري نانو در 
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 عنوان پروژه: 
 سازي و انتقال سوخت هیدروژنهاي نوین ذخیرهروشتدوین سند راهبردي و نقشه راه 

  
  معاونت پژوهشی  کارفرما:  گروه پژوهشی مواد غیر فلزي  واحد مجري:
 PCPPN34  کد پروژه:  روزبه سیاوش موخر-فاطمه دبیر  مدیر پروژه:

  کاظم ثابت بکتی -پوریا عباس زاده -اشکان سزا -رخساره اکبرزاده -ندا رویایی -نسترن ریاحی نوري همکاران:

 پروژه: چکیده
سمی است که با سوزاندن آن، تنها بخار آب به محیط گاز هیدروژن یک سوخت تجدیدپذیر پاك، بسیار فراوان و غیر 

سازي البته با وجود مزایاي فراوانی که هیدروژن دارد، ذخیره دارد. نیبنز يمعادل با سه برابر انرژ ينرژشود و ازیست وارد می
  باشد. و انتقال ایمن و مؤثر آن یک چالش کلیدي می

سازي به کمک گاز فشرده تواند به سه طریق گاز فشرده، مایع و یا حالت جامد انجام گیرد. ذخیرهسازي هیدروژن میذخیره
 به سازيرو خواهد بود. همچنین ذخیرهبهچگالی حجمی و خطر ترکیدن مخزن رو با مشکالتی همچون محدود بودن

درصد اتالف روزانه وجود  3الی  2نیازمند مصرف باالي انرژي براي سرد کردن بوده و نیز بر اثر تبخیر میزان  مایع صورت
شود، توصیه هاي فلزي مییدریدساختار سبک به خصوص هخواهد داشت. لذا استفاده از حالت جامد که شامل مواد نانو

  گردیده است.
 الانتق هايیا روش خطوط لوله و قیاز طر دروژنیه وستهیروش انتقال پنیز، به طور کلی  دروژنیانتقال ه يهاروش

 باشد.یم وستهیناپ
پذیر است هدف از تدوین این نقشه راه دستیابی به پتانسیل استفاده از هیدروژن به عنوان یک حامل انرژي پاك و تجدید

 سازي و انتقال هیدروژن به منظور تسهیلهاي نوین ذخیرهین ماموریت این نقشه راه، معرفی و شناسایی فناوريترمهمو 
هاي نوین در راستاي ذخیره سازي و انتقال هیدروژن وژن است. توسعه فناوريخلق زیربناي جدید انرژي کشور بر پایه هیدر

به  کند. اقتصاد پایه هیدروژن  براي ایران منافع فراوانی رازمینه گذر از اقتصاد پایه نفتی به اقتصاد هیدروژنی را فراهم می
ود ي فسیلی موجهاسازي سوختو ذخیره ین نکته افزایش منابع انرژي ایرانترمهمدنبال خواهد داشت. در این خصوص، 

  هاي آینده خواهد بود. زیست طی سال گویی به نیازهاي مردم در حوزه انرژي، اقتصاد و محیطاست که نتیجه آن پاسخ
سازي و انتقال سوخت هیدروژن در قالب هاي نوین ذخیرهروش راه نقشه و راهبردي هاي مراحل مختلف سندگزارش

  گرفت:موارد زیر صورت 
  

 یدروژنیسوخت ه ي و انتقالسازرهیذخ نینو هايروشتوسعه سند  یمبان 
  سازي و انتقال سوخت هیدروژنی ذخیره نینو هايهوشمندي روش 
 یدروژنیو انتقال سوخت ه يسازرهیذخ نینو هايروش توسعه سازجهت ارکان تدوین 
 یدروژنیسوخت ه ي و انتقالسازرهیذخ نینو هايروشتوسعه هاي و سیاست اقدامات برنامه تدوین 
 یدروژنیو انتقال سوخت ه يسازرهیذخ نینو هايروشتوسعه  عملیاتی برنامه و نگاشتره تدوین 
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 یدروژنیو انتقال سوخت ه سازيیرهذخ یننو هايروشسند توسعه  یو به روزرسان یابیبرنامه ارز ینتدو 
  
  
 

 
  :نتایجچکیده 
 انتقال سوخت هیدروژن، وضعیت کشورهاي مختلف و پیشرفته در زمینه هیدروژن سازي و هاي ذخیرهانواع روش

 ها براي آینده بررسی شد. هاي صورت گرفته توسط آنگیريو جهت
 سازي و انتقال ذخیره هاييفناورهاي کالن توسعه انداز، اهداف، راهبردها و سیاستساز شامل چشمارکان جهت

 سوخت هیدروژن تدوین شد.
  اقدام شناسایی شد که به شرح  5در  دروژنیو انتقال سوخت ه يسازرهیذخهاي دار فناوريهاي اولویتحوزه

 باشد:زیر می
 به روش گاز فشرده یدروژنسوخت ه سازيیرهدستیابی به دانش فنی ذخ -1

 یعبه روش ما یدروژنسوخت ه سازيیرهدستیابی به دانش فنی ذخ -2

 بر مواد یبه روش مبتن یدروژنسوخت ه سازيیرهدستیابی به دانش فنی ذخ -3

  یدروژندستیابی به دانش فنی انتقال سوخت ه -4

  یدروژنبرق مازاد به گاز ه یلو تبد سازيیرهذخ يتوسعه فناور -5
   ترسیم و همچنین 1398-1408ساله ( 10هاي اجرایی در بازه زمانی نقشه راه اقدامات فنی و غیرفنی و پروژه (

  ها تعیین شد. ریزي آنو بودجه بنديزمانهاي اجرایی و روژهمتولیان پ
   ها و معیارهاي شناسایی شده معین گردید. روند ارزیابی و بازنگري سند براساس شاخص 

 
  دات پروژه:تنمس

  فاز 6گزارشات مکتوب هر 
  نس ، ششمین کنفرا"سازي و انتقال سوخت هیدروژنهاي نوین ذخیرهفناوري"یک مقاله کنفرانسی با عنوان

 ملی فناوري نانو در صنعت برق 
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  عنوان پروژه:
 انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی راه نقشه و راهبردي سند

  
  نیروپژوهشگاه   کارفرما:  گروه پژوهشی مواد غیرفلزي  واحد مجري:
  PCPPN36  کد پروژه:  سارا محسنی  مدیر پروژه:

دي بیرامی، آقاي دکتر اشکان ذولریاستین، خانم مهندس هاخانم دکتر نسترن ریاحی نوري، آقاي دکتر حسین کوهانی، آقاي دکتر همکاران:
  مریم زرین خامه فروش

  پروژه: چکیده
ابل ق خسارات آمدن وارد به منجر که باشدمی انرژي و برق صنعت در عمده مشکالت از یکی غیرفلزي مواد فرسودگی

 و ادهم رفت هدر بر عالوه صنایع در فرسودگی. شودمی صنعت این مختلف هايقسمت تجهیزات و تاسیسات در توجه
 را خود تخریبی اثرات محیطی زیست و انسانی هايآسیب آوردن وارد با و گرددمی نیز اقتصادي زیان و ضرر سبب انرژي

 صحیح کارگیريبه موجب هاهزینه این در جوییصرفه و فرسودگی هنگفت هايهزینه از آگاهی افزایش. کندمی برابر چند
 زا آگاهی داشتن با خوردگی و فرسودگی مشکالت از بسیاري رو این از. گرددمی هاهزینه کاهش و موجود هايفناوري
  .شودمی رفع مهندسی سیستم نگهداشت و تعمیر بازرسی، فرسودگی، مدیریت

 فرسودگی مشکالت حل يالزمه شده، ایجاد خسارات و هاخرابی در آن توجه قابل نقش و پدیده این اهمیت به توجه با
  .باشدیم انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی راه نقشه و راهبردي سند تدوین برق، درصنعت غیرفلزي مواد

انرژي در قالب موارد زیر  و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی راه نقشه و راهبردي ي مراحل مختلف سندهاگزارش
  صورت گرفت:
 انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی مطالعات محدوده و موضوع ابعاد تبیین 
 انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی مدیریت و شناسایی فناوري هوشمندي 
 انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی ساز جهت ارکان تدوین 
 انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی اقدامات و برنامه تدوین 
 انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی عملیاتی برنامه و نگاشتره تدوین 
 انرژي و برق صنعت در غیرفلزي مواد فرسودگی روزرسانی به و ارزیابی برنامه تدوین  
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  :نتایجچکیده 
  در فاز اول پروژه نتایج زیر حاصل شد:

  سطح تحلیل سند فرسودگی مواد غیرفلزي در صنعت برق و انرژي کشور ما ملی با افق زمانی میان مدت و در
 باشد.میحوزه علم و دانش 

 ي: فناوري موجود، مناسب، پیشرفته، مرحله رشد چرخه عمر فناوري هاهمچنین سند تدوین شده داراي ویژگی
 باشد. می

درخت  یمبر آنها (ترس یعوامل فرسودگ یردر صنعت برق و تاث يکاربرد یرفلزيمواد و قطعات غدر فاز دوم پروژه، انواع 
ارائه  و یتورینگو مون یشپا يروشها با استفاده از یفرسودگ یریتمدشناسایی شد و همچنین  در سه حوزه) يفناور

  ی صورت گرفت. از فرسودگ یشگیريجهت پ یننو يراهکارها
یزات ي پایش و پیشگیري فرسودگی مواد و تجههااز و اهداف کالن با تاکید بر بهره گیري از فناورياندتدوین بیانیه چشم

تقال ي تولید، انهاو ایمنی شبکه ي تعمیر و نگهداريهاو هزینه هاغیرفلزي، افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش خاموشی
  و توزیع در سطح ملی با رویکرد صادرات در فاز سوم پروژه انجام شد.

در نهایت در فاز چهارم، پنجم و ششم، در ابتدا مرحله توسعه فناوري با عنوان مرحله توسعه و موتور محرك کارآفرینی 
دانش، کارآفرینی، جهت دهی به سیستم، مشروعیت  در هفت کارکرد توسعه دانش، انتشار هاشناسایی و سپس چالش

  شد.  ، اقدامات فنی و غیرفنی تدوینهابخشی، تامین و تسهیل منابع و شکل دهی به بازار بررسی شد. با تعیین چالش
ي با ي کاربردهااقدامات فنی سند فرسودگی مواد غیرفلزي در صنعت برق با توجه به اهداف کالن تعیین شده و حوزه

  باشند:مییت شناسایی شدند که به شرح ذیل اولو
 افزودنی مواد و هابازدارنده پوشش،( فرسودگی از حفاظت هايروش کارگیري به فناوري توسعه( 
 برق صنعت در فلزي غیر تجهیزات و مواد عمر تخمین ارزیابی فناوري توسعه 
 برق صنعت غیرفلزي مواد هايپوشش و قطعات مونیتورینگ و پایش نوین هايفناوري توسعه 
 نعتص در کاربردي غیرفلزي تجهیزات در فرسودگی به مقاوم جایگزین مواد انتخاب و طراحی فناوري توسعه 

 برق
 رقب صنعت غیرفلزي تجهیزات و مواد زیستی فرسودگی مدیریت و شناسایی نوین يهافناوري توسعه 

) ترسیم و 1398-1408ساله ( 10ي اجرایی در بازه زمانی هادر فاز پنجم سند، نقشه راه اقدامات فنی و غیرفنی و پروژه
  و بودجه ریزي آنها تعیین شد.  بنديزماني اجرایی و هاهمچنین متولیان پروژه

 و معیارهاي شناسایی شده در فاز ششم پروژه معین گردید.  هاروند ارزیابی و بازنگري سند براساس شاخص

  دات پروژه:تنمس
  فاز 6گزارشات مکتوب هر 
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 عنوان پروژه:
  دستورالعمل استفاده از مقره بتن پلیمري در صنعت برق 

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  گروه پژوهشی مواد غیرفلزي  واحد مجري:
 PCPPN37  کد پروژه:  حسام فالح آرانی  مدیر پروژه:

دوست، مهندس علی مهدیخانی، نوري، مهندس مجید رضایی، مهندس داود محمدي، مهندس بهنام علمدکتر نسترن ریاحی همکاران:
  مهندس سمیه نوبري، مهندس نازنین صادقی، مهندس حسین کوهانی

  پروژه: چکیده
 چشمگیرکاربرد فراوانی. روندمی شمار به مهم اجزا از یکی هاو انتقال، مقره عیقدرت و خطوط توز هايدر بحث شبکه

 علیرغم جهیزت این. است برق درشبکه تجهیزات این اهمیت دهندهنشان الکتریکی انرژي توزیع و انتقال درتولید، هامقره
عداد زیاد و ت در پایداري خط به دلیل نقش حساس در هزینه احداث خط وتجهیزات  سایرنسبت به  ترسهم قیمتی پایین

 هااز مقره يگرینوع داي، پرسالنی و کامپوزیتی هستند. هاي بیرونی عموما از نوع شیشهمقره. است همواره مورد توجه بوده
 نییپا دیتول نهیاست که هز یدر واقع کامپوزیت يمریاست. بتن پل يمریمورد توجه قرار گرفته، مقره بتن پل اربسی امروزه که

بتن وزه مواد امر .شودفرآیند می محیطنداشته و در دماي  ازیباال ن يبه دما دیتول يداشته و بر خالف شیشه و پرسالن، برا
ده در موسسۀ کار انجام شو  ي الکتریکی توسعه پیدا کرده استهاآمیزي براي استفاده در ساخت مقرهپلیمري بطور موفقیت

ن پرسالن شده ان جانشیهاي تولید این محصول به عنوتحقیقات الکتریکی در آمریکا باعث توسعه فرموالسیون و تکنیک
یزیکی، هاي فدر پروژه حاضر، پس از بررسی دقیق فرموالسیون و شناخت ماهیت ساختاري مقره بتن پلیمري، آزمون .است

مقره  ها بر رويي از این محصول ارائه گردید. نتایج هریک از این آزمونبرداربهرهمکانیکی و الکتریکی الزم االجرا جهت 
 نییعمل تعدستورال"ده در پژوهشگاه نیرو گزارش شد. همچنین در انتها، دستورالعملی تحت عنوان بتن پلیمري ساخته ش

جهت ثبت در شرکت توانیر  "خط ییاتکا لوولتیک 33و  20 يمریمقره بتن پل هايو آزمون یفن یابیارز يارهایالزامات، مع
ر تجهیزات و توجه به معیارهاي فنی موثر بتدوین شد. نظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فنی و کنترل کیفیت 

نیروي برق،  هاي توزیعها، این سند تنظیم و در کمیته تخصصی متشکل از کارشناسان پژوهشگاه نیرو، شرکتعملکرد آن
کیلوولت  33و  20هاي بتن پلیمري سازندگان و مشاورین طرح شده است. گیرندگان سند موظفند در هنگام خرید مقره

هاي هوایی توزیع برق، آن را در پیوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل مورد استفاده در شبکهاتکایی خط 
بررسی و ارزیابی، بر اساس این دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارائه شده، نسبت به ارزیابی پیشنهادات اقدام 

  کنند.
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  نتایج:چکیده 
 20 هاي مقره بتن پلیمريدستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون"تدوین دستورالعمل  -1

 "کیلوولت اتکایی خط 33و 
 ي سرامیکی، کامپوزیتی و پلیمريهامطالعه و بررسی استاندارهاي مقره -2
 مطالعه و بررسی انواع و مزایاي استفاده از مقره بتن پلیمري  -3
 الکتریکی مورد استفاده در مقره بتن پلیمري ي موادي،هامطالعه و بررسی آزمون -4
 ي مورد استفاده براي مقره بتن پلیمريهامطالعه و بررسی معیارهاي پذیرش آزمون -5

 ندات پروژه:تمس

  :گزارش فاز اول ؛ کد گزارشPTPN37/T01 
  :گزارش فاز دوم ؛ کد گزارشPTPN37/T02 
  :گزارش فاز دوم ؛ کد گزارشPTPN37/T03 
 " کیلوولت اتکایی  33و  20هاي مقره بتن پلیمري عیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزموندستورالعمل ت

 "خط 
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 عنوان پروژه:

 و ضد گرد و غبار یزساخت نانوپوشش و رنگ ابر آبگر یبه دانش فن یابیدست 
  

  معاونت پژوهشی  کارفرما:  مواد غیر فلزيگروه پژوهشی   واحد مجري:
  PCPPN35  کد پروژه:  نیاستیذوالراشکان   مدیر پروژه:

  
  شیوا نوازنی-يمشهد یرجب زهرا -یخانیمهد یعل -یآبادچ ییرضا دیمج -ينور یاحینسترن ر-اشکان ذوالریاستین همکاران:

   پروژه: چکیده
 یکیترالک يهاو مقره یقیعا زاتیتجه يکه منجر به نشست ذرات گرد و غبار بر رو زگردهایهجوم ر ریبا توجه به بحران اخ

یش از ب ي آبگریز و ضد گرد و غبار در صنعت برقهااهمیت پوشش ،کشور گشته یو اختالل در عملکرد شبکه برق رسان
لیکون از نانو ذرات سیلیکا در زمینه سی هابا هدف بهبود خواص و عملکرد این پوشش پروژهدر این  است.پیش افزایش یافته

 هایتواند نشست آلودگمی هاپوشش نیا بکارگیريي سرامیکی استفاده شد. های مقرهدهپوششرابر (نانو کامپوزیت) براي 
 کایلیذرات س ووجود نان نیچنکاهش دهد. هم يریرا بطور چشمگ هاو اختالل در عملکرد آن یکیالکتر زاتیتجه يبر رو
یمشده و طول عمر پوشش را بهبود  یو استحکام کشش یسخت رینظ یکیخواص مکان شیباعث افزا هاپوشش نیدر ا

 شیب شیاز افزا يریمنجر به جلوگ ،يزیو آب گر یشوندگ زیخود تم تیبهبود خاص زیطول عمر پوشش و ن شیدهد. افزا
با  نیشود. بنابرامی یکونیلیس يهاپوشش یبازده شیافزا وکاهش اتالف برق  س،یسرو یدر ط ینشت انیاز حد جر

د و غبار بر برق در اثر نشست گر یقطع کا،یلیشده با نانو ذرات س تیرابر تقو کونیلیس زیآب گر يهااستفاده از پوشش
 یکیسرام يهاحذف مقره يبه جاپروژه  نیبا انجام ا نیچنرسد. هممیبه حداقل  ،ینشت انیجر شیو افزا زاتیتجه يرو

 ریااز گرد و غبار و س یحذف اثرات نامطلوب ناش يبرا یتینانو کامپوز يمریپل يهاپوشش نیتوان از امیمورد استفاده، 
  استفاده کرد. یطیمح يهایآلودگ

ي آبگریز سیلیکون رابر و نانو ذرات سیلیکا مورد بررسی قرار گرفتند هاپارامترهاي مهم در ساخت پوشش پروژه، در ادامه
مراجع و استانداردهاي موجود، طراحی  مورد نظر با توجه به يهاو متغیرهاي ساخت پوشش تعیین شدند. همچنین آزمایش

ي آزمایشی بر اساس طراحی هامشخص شد. با ساخت نمونه هاي استاندارد اندازه گیري خواص نانوپوششهاشده و روش
درصد وزنی سیلیکا به عنوان بهترین  3، نمونه کامپوزیتی با هاي انجام شده و بهینه سازي پارامترهاي ساخت آنهاآزمایش

اخته شد و عملکرد این نانو پوشش از نظر شیمیایی، ریزساختاري، فازي، خواص فیزیکی، خواص الکتریکی، نمونه شن
 ي ذکر شده، بهبود خواصهاخواص مکانیکی، پیرسازي و آب گریزي مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با انجام آزمایش

ي فشار هاي محیطی(تست پایلوت) در پستهاآزمونثابت شده و براي  لیکا،ي آب گریز در حضور نانو ذرات سیهاپوشش
ي پوشش داده شده هاماه از آغاز تست، عملکرد مقره 9ی انجام شد. با گذشت دهپوششقوي صنعت برق (پست مشیریه) 

  بوده است. دییمورد تا
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  :نتایجچکیده 
 ت برقصنع یقیعا زاتیاستفاده در تجه يبا خواص مطلوب برا زیشونده و آب گر زیساخت نانو پوشش خود تم  
 بیدر شرایط کاري و مقاومت بهتر در برابر تخر هاافزایش طول عمر پوشش يبرا کایلیاز نانو ذرات س استفاده 

  یطیمح
 یکونیلیي سهاپوشش یسخت يدرصد 30 بهبود  
 یکونیلیس يهاپوشش یاستحکام کشش يدرصد 46 شیافزا  
 یکونیلیس يهاپوشش یاستحکام پارگ يدرصد 50 شیافزا   
   آب گریزي پوشش و بهبود خاصیت خود تمیز شوندگی  يدرصد 26افزایش  
  

  دات پروژه:تنمس
 فاز مختلف : 5هاي مکتوب گزارش 

  فاز اول: مطالعاتی                  
  فاز دوم: تدارکات                  
  فاز سوم: طراحی                  
  فاز چهارم: اجرا                  

  فاز پنجم: تست                  
 
 ي مشیریه تهران و رضوان مشهدهاساخت نمونه پایلوت و اجراي پایلوت در پست 
 ط و پست خ یقیعا یزاتو تجه یکیالکتر يهامقره يساخت نانوپوشش بر رو "تهیه تقاضا نامه اختراع با عنوان

 "یزگردهامقابله با ر يبرا یافتهبا خواص ارتقا 
  اده از مواد ي ابرآبگریز سیلیکونی با استفهاسنتز نانوذرات افزودنی براي پوشش"با عنوان یک مقاله کنفرانسی

 در ششمین کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق "ارزان قیمت
  يحاو یکونیلیبا مواد س وتونین لویک 70 یکیسرام يهاو آزمون مقره یدهپوشش"یک مقاله کنفرانسی با عنوان 

 در هفتمین کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق "کایلینانو ذرات س
  منتخب  يهاتپس یقیعا زاتیتجه يبر رو یکونیلینانوپوشش س لوتیپا ياجرا"یک مقاله کنفرانسی با عنوان

 در هفتمین کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق "یدانیعملکرد م جینتا یتهران و مشهد و بررس
  
  یک مقالهISI  با عنوان" Two-component room temperature vulcanized silicone rubber 

(RTV2) properties modification: Effect of aluminum three hydrate and nanosilica 
additions on the microstructure, electrical and mechanical properties " ارسال شده 
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  یک مقالهISI  با عنوان" The Effect of Silica Nanoparticles on the Surface 
Microstructure and Hydrophobicity of Silicone Rubber " ارسال شده 

  
  یک مقالهISI  با عنوان" Investigation of Microstructure and Mechanical Properties 

of Silica-Reinforced RTV Nanocomposite Coatings" ارسال شده 
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مرکز توسعه هاي پایان یافته پروژه
 یراتو تعم يبرداربهره يفناور

یروگاهین  
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  عنوان پروژه:

  طرح تدوین دستورالعمل ارزیابی صالحیت پیمانکاران تعمیرات نیروگاه حرارتی 
  

مرکز توسعه فناوري نگهداري و تعمیرات   مجري:واحد 
  شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی  کارفرما:  نیروگاهی

  NPPOPN01  کد پروژه:  مسعود صادقیان  مدیر پروژه:

  یفراهان يسربند یممحمد ابراه محمد حسین افضل، منوچهر توکلی گرگري، سبحان ایزد پناه، ، بابک گلکار، صادقیان  همکاران:

  خالصه پروژه:
 تیصالح یبایدستورالعمل ارز هیبا هدف ته یبرق حرارت يروین دیتول یشرکت مادر تخصصاین پروژه بر اساس درخواست  
 ییاجرا يهامشاوران ناظر بر پروژه يبندو رتبه تیصالح صیدستورالعمل تشخ ی وحرارت روگاهین راتیتعم مانکارانیپ

ي، نگهداري و تعمیرات واحدهاي نیروگاهی قرار برداربهرهی در دستور کار مرکز توسعه فناوري روگاهین یاساس راتیتعم
  )توسابان (پارس يآب و انرژ يسازنهیو به یابیباز يهاستمیتوسعه س شرکتگرفت. این پروژه از سوي مرکز به شرکت 

 برون سپاري گردید.
شناسی اسناد ارزیابی صالحیت پیمانکاران تعمیرات بخش تولید نیروي برق حرارتی انجام در این پروژه، در ابتدا آسیب 

ها در داخل و وضعیت فعلی تعیین صالحیت پیمانکاران تعمیرات نیروگاه الزمات قانونی حاکم بر موضوعگردید. در ادامه 
 يهاشرکت تیالحص نییدستورالعمل تعي صورت گرفته هابر اساس بررسی یافته بررسی گردید.و در چندین کشور توسعه

 یشی ارایه و با اعمالاندی تدوین گردید. نتایج به دست آمده طی چندین جلسه همروگاهین یاساس راتیخدمات تعم
  اصالحات، دستورالعمل مذکور نهایی و در اختیار شرکت نیروي برق حرارتی قرار گرفت.

 

   :نتایجچکیده 
یه و ی به همراه اسناد مرتبط اجرایی زیر ته حرارت یروگاهن یراتتعم یمانکارانپ یتصالح  یابیدستورالعمل ارز در این پروژه 

  در اختیار متولیان ذیربط قرار گرفت :
  یروگاهین یاساس  راتیخدمات تعم يهاشرکت تیصالح نییدستورالعمل تع .1
   يگاز و يبخار يهاروگاهیساسی نتعمیرات ا يهاصالحیت شرکت تشخیص يهاپرسشنامه .2
  یحرارت روگاهین یاساس راتیتعم مانکارانیمحاسبه امتیازات ارزیابی صالحیت پ دفترچه .3
 یروگاهین یاساس راتیتعم ییاجرا يهامشاوران ناظر بر پروژه يبندو رتبه تیصالح صیدستورالعمل تشخ .4

 در صنعت برق
  

  ندات پروژه:تمس

 "یروگاهین یاساس  راتیخدمات تعم يهاشرکت تیصالح نییدستورالعمل تع"گزارش  .1
 یاساس راتیتعم ییاجرا يهامشاوران ناظر بر پروژه يبندو رتبه تیصالح صیدستورالعمل تشخ"گزارش  .2

"در صنعت برق یروگاهین
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توسعه مرکز هاي پایان یافته پروژه
 هاي باديفناوري توربین
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  عنوان پروژه:
      ي از انرژي باد کشوربرداربهرهبازنگري سند راهبردي و نقشه راه  

                                                     
  نیروپژوهشگاه   کارفرما:  هاي باديمرکز توسعه فناوري توربین  واحد مجري:
  NPWTPN01  کد پروژه:  ثریا رستمی  مدیر پروژه:

  عباس بحري -حمیدرضا الري -خانم مهندس نسیم مهرفرزام -خانم مهندس آرزو حسنخانی -ثریا رستمی همکاران:

  پروژه: چکیده
شه راه     "پیرو انجام پروژه  سند راهبردي و نق شور برداربهرهتدوین  سال   "ي از انرژي باد در ک صویب آن در   و  94در  ت

  یرد. اي مورد بازبینی قرار گ، مقرر شد نتایج و دستاوردهاي پروژه مطابق با تغییرات شرایط کشور به صورت دوره95سال 
بر اساس مطالعات صورت گرفته و مذاکرات و صالحدید اعضاي محترم کمته راهبري پروژه، مقرر شد سند         97در سال  

سند تقسیم گردد     هاد در کشور به تفکیک حوزه ي از انرژي بابرداربهرهو نقشه راه   سه نقشه راه و    هان حوزه. ایي زیر به 
  (اسناد سه گانه) عبارتند از:

 هاي بادي نیروگاهیتوسعه فناوري توربین -1
 هاي بادي کوچکتوسعه فناوري توربین -2
 برداري از انرژي باد کشورهاي فنی، اقتصادي و قانونی بهرهسازي زیرساختآماده -3

  پروژه حاضر با هدف انجام بازنگري در این سند در قالب چهار گزارش تخصصی تعریف و اجرا شده است. 
ــت  یقیمطالعات تطب یاجمال يدر گزارش فاز اول، بازنگر ــناد باالدس ــاز یو اس آمار و اطالعات جداول و  يو به هنگام س

ســاس بر ا يدرخت فناور یقو تطب ییرتغ ینمچنکوچک ؛ ه يباد هايینســند تورب یدگاهگزارش از د یتتقوو  نمودارها
  اسناد؛ یکتفک

س  یلو تکم یتدر گزارش فاز دوم، تقو ست اهداف و  سه گانه بر      هادر حوزهو راهبردها و اقدامات  هایا سناد  ي تخصصی ا
  ؛اساس تغییر شرایط داخلی و خارجی

  ؛ها مجدد پروژه يبندو بودجه یسنجزمان یقو تدق ي راه اسناد سه گانههاتهیه نقشهدر گزارش فاز سوم، 
  گزارش چهارم با توجه به ماهیت آن با بازنگري جزئی همراه بوده است.

  :نتایجچکیده 
سعه فناوري    سناد مرتبط با تو سند مجزا با عناوین      برداربهرهي هاتهیه ا سه  شور در قالب  سعه  ت "ي از انرژي باد در ک و

سع  "، "هاي بادي نیروگاهیفناوري توربین ساخت   آماده "و  "هاي بادي کوچکه فناوري توربینتو ی، هاي فنسازي زیر
صادي و قانونی بهره  شور اقت ست    ، ؛ و تدوین و تدقیق اهداف بلند مدت، میان مدت و خرد"برداري از انرژي باد ک ها و سیا

ــم ــناد با توجه به چش ــاس مطالعات تطبیقی و انداز و حوزهراهبردها و اقدامات هر یک از اس ــلی فناوري و بر اس هاي اص
  بررسی اسناد باالدستی. 



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
474 

 

 

بندي  و بودجه بنديزمانهاي مربوط به اسناد و ارائه  گانه باد کشور و معرفی پروژه هاي راه اسناد سه  در نهایت ارائه نقشه 
 ها.مناسب براي هریک از پروژه

  ندات پروژه:تمس
  يدرخت فناور میفناورانه و ترس يهاحوزه ییو شناسا ییربنایالعات زمط يبازنگر« گزارش اول با عنوان.« 
  هاي کالنبازنگري ارکان جهت ساز و تدقیق سیاست« گزارش دوم با عنوان.«                                                            
  ی اتیعمل يهابرنامه فیها و بازتعرره نگاشت يبازنگر« گزارش سوم با عنوان.« 
  روزرسانیبرنامه ارزیابی و به يبازنگر«گزارش چهارم با عنوان.« 
 .کتابچه اسناد سه گانه 

   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
475 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

  

توسعه مرکز هاي پایان یافته پروژه
 هاي هوشمند برق و انرژيفناوري شبکه
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  عنوان پروژه: 
  طرح فهام (ICT)نظارت فنی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 

  
شبکه     واحد مجري: سعه فناوري  شمند  مرکز تو هاي هو

  پژوهشگاه نیرو   کارفرما:  انرژي برق و

 PSPPN10  کد پروژه:  مهرنوش عابدي  مدیر پروژه:
  مهرنوش عابدي -لیال عبدي -شیدا سیدفرشی همکاران:

  
  پروژه: چکیده

از زمان شروع اجراي طرح فهام در کشور، دانش فنی و اسناد با ارزشی در زمینه طرح مذکور به دست آمده است و براي        
ا روزرسانی این دانش فنی و تهیه اسناد مرتبط بادامه طرح تا هوشمندسازي کلیه مشترکین، راه طوالنی در پیش است. به    

باشد. در همین راستا و با توجه به توسعه روزافزون    این طرح ملی می طرح، متناسب با مراحل توسعه از ضروریات توسعه    
این طرح، مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه طرح فهام به منظور مدیریت طرح، رفع اشکاالت، مدیریت دانش و مستندسازي 

زي و ...  ســااندیشــی، انتقال تجربیات، آموزش، فرهنگشــده، برگزاري جلســات منظم به منظور هم تجربیات کســب
  هاي فنی زیر مجموعه را تشکیل داده است. کمیته

هاي فنی موردنیاز طرح به فراخور موضوع و نظارت فنی بر عملکرد  شده به این دبیرخانه برگزاري کمیته از وظایف محول
ستا کارگروه تخصصی فناوري اطالعات و ارتباط    ها و عملکرد مشاوران طرح می این کمیته   (ICT)ات باشد. در همین را

ستورالعمل            سناد و د سی ا ست که برر شده ا شکیل  فهام از وظایف این کارگروه  ICTهاي مرتبط با حوزه طرح فهام ت
باشـــد. هدف کلی از پروژه حاضـــر ارایه خدمات نظارت فنی بر عملکرد کمیته مذکور و مشـــاور طرح در خصـــوص  می

ــوعات مرتبط به حوزه  ــتورالعمل ICTموضـ ــناد و دسـ ــده درباره نرم(مانند اسـ افزارهاي مرکز داده هاي فنی تدوین شـ
(MDM)  .فهام) بوده است  

ــتم ســخت فهام از  کز دادهامر ــیس ــترك به منظور  هب يافزارو نرم يافزارس همراه تجهیزات جانبی و یک زیرســاخت مش
فت داده   یا ند برق    در ــم یل داده  ، هاي کنتورهاي هوشـ یه و تحل یت    ، ذخیره وها تجز ها مدیر هاي  و فراهم کردن رابط آن

  هستند: افزاري اصلی زیربخش نرمدو  دارايکز امراند.  این توزیع، تشکیل شدههاي ها براي شرکتدسترسی به داده
 )4HES( گیريسیستم مدیریت ارتباطات اندازه

 )5MDM(ي گیراندازه العاتسیستم مدیریت و ذخیره اط
ــات   ــخصـ مات فنی نرم براي تعیین مشـ هاي فوق و الزا ند   افزار ــ لذکر، سـ  FRD (FAHAM Requirementsا

Documents)  :در دو بخش زیر تهیه و تدوین شده است  
FRD Package 1: MDM Requirements 

FRD Package 2: HES Requirements 

                                                   
٤ Head End System 
٥ Meter Data Management 



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
478 

 

 

طرح فهام به منظور دریافت نظرات متخصصین و    ICTهاي تخصصی   الذکر در کارگروهبررسی ویرایش اولیه اسناد فوق  
سط توانیر از جمله فعالیت  شده   هاي مهمی میذینفعان با هدف نهایی نمودن و ابالغ آنها تو شد که در این پروژه انجام   با

  است. 
  :نتایجچکیده 

طرح فهام  (ICT)ت شده به دبیرخانه طرح فهام، کارگروه تخصصی فناوري اطالعات و ارتباطادر راستاي وظایف محول
  فهام از وظایف این کارگروه بوده است.  ICTهاي مرتبط با حوزه تشکیل شد که بررسی اسناد و دستورالعمل

، کارگروه تخصصی متشکل از اعضا و ذینفعان HESو  MDMبه منظور بررسی، بحث و تبادل نظر در خصوص اسناد 
طرح فهام ارسال شد و این اسناد مورد مطالعه اعضاي  ICTتشکیل شد. در ابتدا این اسناد براي کلیه اعضاي کارگروه 

  محترم کارگروه قرار گرفت.
ث و تبادل و بح HESو   MDMطرح فهام به منظور ارائه و بررسی اسناد  ICTپیرو آن، جلسات کارگروه تخصصی 

  کنندگان برگزار گردید.نظر در خصوص اسناد و بررسی نقطه نظرات شرکت
پس از برگزاري این سلسله جلسات، شرکت مشاور (موننکو)، نقطه نظرات، اصالحات و موارد ذکر شده در جلسات مذکور 

  هام ارسال نمودند.اعمال کرده و ویرایش جدید این اسناد را براي دبیرخانه طرح ف HESو  MDMرا در اسناد 
طرح فهام اسناد جدید را مورد بررسی قرار دادند و سپس جلساتی را با مشاور به منظور نهایی نمودن اسناد  ICTکمیته 

MDM  وHES  .برگزار کردند و مواردي که هنوز اصالح نشده بود را نیز به شرکت مشاور متذکر شدند  
هاي پیمانکار هاي توزیع و شرکتسط شرکت مشاور، این اسناد براي شرکتپس از تهیه ویرایش نهایی اسناد فوق الذکر تو

هاي ارسال گردید. حسب دستور مجري محترم طرح فهام نسبت به در دستور کار قرار گرفتن ابالغ این اسناد، از شرکت
بیرخانه طرح مذکور خواسته شد که نکات و نظرات خود را در مورد اسناد ظرف مدت محدود و بصورت مکتوب براي د

  فهام ارسال نمایند. 
و سپس تهیه و اصالح چک  HESو  MDMافزارهاي گیري در خصوص آزمون نرممنظور تصمیمدر مرحله پایانی، به

  لیست آزمون، جلساتی با حضور نمایندگان کارفرما، نمایندگان مشاور و نمایندگان پژوهشگاه برگزار گردید.
، شرکت مشاور (موننکو)، چک لیست آزمون را با توجه به اسناد HESو  MDMرهاي افزابه منظور آزمون عملکردي نرم

MDM  وHES  تهیه کرد. این چک لیست در جلساتی با حضور کارفرما، ناظر و مشاور مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت
  گردید. در مراکز داده فهام، استفاده HESو  MDMافزارهاي و سپس از این چک لیست براي آزمون نرم

، تهیه شده توسط شرکت فراب، ماموریت یک روزه به شهر HESو  MDMافزارهاي به منظور آزمون عملکردي نرم
اي با حضور نمایندگان شرکت توزیع زنجان، نماینده توانیر، نمایندگان شرکت زنجان انجام گرفت. در این ماموریت جلسه

  گاه برگزار گردید. فراب، نمایندگان شرکت موننکو و نمایندگان پژوهش
پذیرفت.  صورت هاسامانه این امنیت تست اقداماتی نیز پیرامون ، HES و MDM هايسامانه خصوص آزمون در

هاي پایگاه افزاري،نرم هايسامانه ارزیابی و تست کیفیت ایریانا سندي مبتنی بر پیشنهاد و امنیت ازمایشگاه شرکت
  باشد.است که این سند به پیوست گزارش پروژه میارائه نموده MDMارتباطی  هايپروتکل و عملیاتی-اطالعاتی

  ندات پروژه:تمس
   :نظارت فنی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  «گزارش مراحل اول، دوم و چهارم پروژه(ICT) طرح فهام « ،

  .1398، پژوهشگاه نیرو،فناوري اطالعات و ارتباطات پژوهشی گروه
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 فناوري مرکزهاي پایان یافته پروژه
 مدیریت بارهاي سرمایشی
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  عنوان پروژه:
 در تجهیزات تهویه مطبوع بازده پر الکتروموتورهاي بگارگیري و تولید سنجیامکان مطالعات انجام

  
مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی   واحد مجري:

  پیشرفته
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  NPCLPN05  کد پروژه:  ایمان صادقی محلی  مدیر پروژه:

  سهیل اربابی، علیرضا محبی فرید همکاران:

  پروژه: چکیده
اده از ی انرژي با استفجویصرفهدر مصرف انرژي در پیک تابستان دارند. اي تهویه مطبوع سهم قابل توجهي هاسیستم

با الکتروموتورهاي پر مصرف فعلی اهمیت بسیاري  هاتوسعه فناوري و ساخت الکتروموتورهاي پر بازده و جایگزینی آن
دم وجود اطالعات فنی و آماري مناسب از الکتروموتورهاي ین مسائلی که در این خصوص وجود دارد عترمهمدارد.  یکی از 

  از نظر توان مصرفی، میزان مصرف انرژي و بازده است.  هاي تهویه مطبوع نظیر تعداد، فراوانی آنهامرتبط با سیستم
  

  
  : دیاگرام عملکرد کولرهاي گازي اسپلیت 1شکل 

ندي       یازم که یکی از مهترین ن جایی به  ها از آن کارگیري              ي مربوط  ید و ب ناوري تول خه ف یل چر یاتی تکم مه عمل نا بر
صورت گرفته در حوزه انرژي و دیماند جویصرفه مقدار سنجی  امکانپربازده، الکتروموتورهاي  صرف  ی  ست در این م  ی ا
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ی  جویهصرفي تهویه مطبوع با هدف محاسبه هاپروژه استخراج اطالعات فنی و آماري الکتروموتورهاي مربوط به سیستم
  شود. در نهایت محاسبات هزینه فایده براي سناریوهاي مختلف محاسبه شده است.  میصورت گرفته انجام 

  

  : انواع کمپرسورهاي مورد استفاده در تجهیزات تهویه مطبوع 2شکل 

  

  :نتایجچکیده 
 ي تهویه مطبوع هاي انواع سیسستمبنددسته 
 ي داخلی تولیدکننده (یا مونتاژ کار) هاشناسایی شرکت 
 در تجهیزات مختلف تهویه  هابرآورد آماري تعداد کمپرســورهاي وارد شــده و مشــخصــات فنی الکتروموتورهاي آن

 مطبوع
    صات فنی الکتروموتور شخ ستم   هاگردآوري و تدوین م سی ستفاده در هاي مرتبط با تجهیزات    ي تهویه مطبوع مورد ا

 اژ، جریان مصرفی، ضریب قدرت و بازده)  داخل کشور (توان، ولت
 ي انرژيوربهرهي گازي اسپلیت به عنوان تجهیز اولویت دار جهت ارتقاء هاانتخاب کولر 
  فایده اجراي راهکارهاي پیشنهاد شده –انجام مطالعات هزینه 
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  کیلو وات 1گازي اسپلیت با رنج توانی  ی انرژي و دیماند ناشی از جایگزینی سالیانه یک میلیون کولرجویصرفه: میزان  1جدول 
  
 

هزینه اجراي 
طرح (میلیارد 

  تومان)

ی دیماند جویصرفه
  (میلیارد تومان )

ی جویصرفه
دیماند 

)MW(  

  فناوري جایگزین

325  4381  337  
کمپرسورهاي داراي 
الکتروموتور القایی 

VS  
کمپرسورهاي داراي   607  7500  1040

  BLDCالکتروموتور 
 

  ریال در نظر گرفته شده است. 130000 ، دالر براي انجام محاسبات مبناي قیمت

  ندات پروژه:تمس
، مرکز  »فایده تولید و بکارگیري الکتروموتورهاي پر بازده در تجهیزات تهویه مطبوع       -انجام مطالعات هزینه    «  -

 توسعه فناوري بارهاي سرمایشی و تهویه مطبوع، پژوهشگاه نیرو
 ي مختلف که به پیوست گزارش اورده شده است. هاشرکت مکاتبات صورت پذیرفته با -
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توسعه سند هاي پایان یافته پروژه
هاي تولید همزمان فناوري سیستم

 برق، حرارت، برودت و آب شیرین
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  عنوان پروژه:
 پژوهش در توسعه نقشه راه فناوري تولید همزمان برق و آب در حوزه وزارت نیروتحقیق و 

  
هاي تولید سند توسعه فناوري سیستم  مجري: واحد

  همزمان برق، حرارت، برودت و آب شیرین
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PGTPN03  کد پروژه:  مهدي آقاامینی  مدیر پروژه:

  دهکرديعلی جعفریان  مسعود آسایش، همکاران:

  پروژه: چکیده
و  و قابلیت اطمینان باال در تامین آب هاي انرژي فسیلی، کاهش آالیندگیوربهرهتولید همزمان برق و آب سبب افزایش 

  گردد.میبرق پایدار 
 هاي گازي در چرخه تولید برق در سطح کشور، بکارگیري آنهابا عنایت به وجود تعداد و ظرفیت باالیی از انواع توربین

ي هاي تولید همزمان، افزایش راندمان انرژي باالیی را در بر خواهد داشت. براي این هدف مطالعه فنی توربینهادر سامانه
ي مورد نظر الزم و ضروري است تا با ارائه مدل هاو همچنین بازار مصرف تولید همزمان در محل هاموجود و ارزیابی آن

اهداف  حاصل گردد. براي دست یابی به این هابی براي بکارگیري این توربینمناس سنجیامکاناقتصادي در کشور -فنی
یري از همه گو مراکز پژوهشی و صنعتی کشور و به منظور بهره هافناوري و در راستاي گسترش و تقویت ارتباط دستگاه

  گردد.ین پروژه تعریف میا ، ي موجود داخلی در جهت ترویج و توسعه فناوري تولید همزمانهاو توانمندي هاظرفیت
 ي گازيهاي ذکرشده از جمله انتقال توربینهاي مناسب بکارگیري واحدهاو روش هاباتوجه به موارد مذکور ارائه راهکار

ي به شکل سیکل برداربهره، CWPنیروگاه به مناطق ساحلی جنوب و ایجاد سامانه تولید همزمان برق و آب شیرین 
  محور کاري این پروژه خواهدبود. ، و ... CCHPتولید همزمان برق و حرارت و برودت  ، CCترکیبی

  توان در موارد زیر خالصه کرد:ي مهم طرح مزبور را میهااهداف و کاربرد
معرفی و تعیین مشخصات واحدهاي فعلی از منظر پراکندگی واحدها و میزان تولید هریک، وضعیت فنی و سازنده  -

 هاآن

 هاتوسط سازنده هاوند تغییرات تکنولوژي واحدبررسی ر -

 در شبکه هانقش و جایگاه واحد -

 (جابجایی، ارتقاء، بازتوانی، جایگزینی) هاي محتمل براي کارکرد واحدهاتعیین سناریو -

 :نتایجچکیده 
 شرفتهمدرن و پیي هاارتقاء توان و راندمان و همچنین ارتقاء سطح کنترلی ناوگان مزبور با استفاده از سیستم -

 هاسازي تجهیزات بکاررفته در توربینتمدید عمر ناوگان با استفاده از نوسازي و بهینه -
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 گرددهایی که منجر به ایجاد و توسعه زنجیره اشتغال و تأمین قطعات از بازار داخل میتعریف زیر پروژه -

سی امکان بهره  - سوخت گاز ترش در م برداري از توربینبرر سوختی جنوب   هاي مزبور با  ناطق نزدیک به منابع 
 کشور

  هاي مورد اشارهحل مشکل زیست محیطی نیروگاه -

  دات پروژه:تنمس
  

سانی "گزارش اول پروژه:  -1 سی  و برق و آب همزمان تولید سند  بروزر ، "فراخوان ارائه و منتخب يهاروش برر
 1397 ، تیرماهPGTPN03/T01,T02,T06,T07کد گزارش: 

 1397 ماه، آذرPGTPN03/T03,T04,T05,T08، کد گزارش: "گزارش نهایی پروژه"گزارش دوم پروژه:  -2
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  عنوان پروژه:

س      صوص برر شاوره در خ صب و بهره    ینو تدو یم سناد و مدارك مربوط به ن  يگاز یروگاهطرح ن يبردارا
  زاهدان

  
 ي تولیدهاسند توسعه فناوري سیستم  واحد مجري:

  حرارت و برود وآب شیرین کنهمزمان برق 
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PGTPN09  کد پروژه:  سینا سالمی  مدیر پروژه:

  ---- همکاران:

   پروژه: چکیده

س   هایتفعال سه فاز برر سناد و مدارك و تع  یدر  س  یینا  یازهاين بینییشواحد، و پ یازمورد ن یآت هايیستم الزامات واحد، 
ــت يهاآموزش بینییش(پ يبرداربهره ــت و انجام موارد درخواسـ ــده اسـ از فازها با توجه به  یکدر هر  یالزم) انجام شـ

  گزارش شده است. ینارائه شده در ا ایجشده توسط کارفرما منجر به نت یناطالعات تام

دارك  و م محترم، تالش شده است با در نظر داشتن اطالعات ياطالعات توسط کارفرما  ینو تام یافتتوجه به روند در با
اطالعات مربوط به  یندر منابع در دسترس و همچن 6 یمفر ینشده و استفاده از اطالعات موجود در رابطه با تورب  یافتدر
حداکثر اطالعات  اند،کردهیصدق م  یزن ینتورب ین) که در رابطه با اGE( یکشرکت جنرال الکتر  یديتول هايیمفر یرسا 

ص     شرح تف ستفاده مطابق با  ض  ینخدمات قرارداد تام یلیقابل ا س  یزها ناز بخش یگردد. در بع سناد و   ی(مانند بخش برر ا
س  ياجرا ییاتاز جز یقمدارك) با توجه به عدم اطالع دق ست که      رو ارائه راهکا تریقعم یکار امکان برر شته ا وجود ندا

     گزارش وجود دارد.  یروزرسانخصوص امکان به یندر ا یداطالعات جد یافتدر صورت در

ست  صات تورب    یندر نخ شخ س  یقمرتبط از طر یجانب یزاتگاز و تجه ینمرحله، م شده و       یبرر ستخراج  سناد مربوطه ا ا
  شده است. یسهمقا یبا حالت طراح يآن در حالت حداکثر يکارکرد یطشرا

س    یازکه ن ياز موارد یگرد یکی ست تا مدارك آن برر صوص تدو  ینشده و الزامات مربوطه در ا  یا ، الزامات گردد ینخ
شد یم يو نگهدار یرمربوط به تعم نسخه   ینشده توسط شرکت مپنا، اول    یطراح MGT40 ینکه تورب ین. با توجه به ابا

سخه اول  ن ینو الزامات مربوط به تورب یداتتا تمه است  يشده، ضرور   یشرکت طراح  یناست که توسط ا   ینتورب یناز ا
ــ یدبا یداتتمه ینآن اعمال گردد. ا يو نگهدار یرتعم يهادر برنامه ــتمل بر انجام بازرس ــ هايیمش ــاص  یژهو و یاختص

 ینه ا. لذا در ادامشودیگاز در نظر گرفته م ینتورب یمطرح در طراح يهانسخه اول باشد که عموماً توسط شرکت ینتورب
گاز (اعم از شــرکت   نیتورب یســطح اول در طراح يهاتجارب شــرکت ینو همچن MGT40 ینتورب یگزارش با بررســ

س  ی)، اقدام به ارائه برنامه اختصاص  یمنسو ز یکژنرال الکتر ست. همچن   MGT40 یننسخه اول تورب  یبازر با  ینشده ا
ــ ــ یبررس ،  MGT40 ینتورب يالگو ینبه عنوان تورب Frame 6 ینعملکرد تورب یخچهتار ینو همچن یمدارك مهندس
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ئه ل    ــتاقدام به ارا ــ   یبه منظور کاهش حداقل    یدکی قطعات   یسـ ــترس پذ  یشو افزا یزمان خاموشـ  ینتورب یريدر دسـ
MGT40 .شده است  

ساده است و با هدف    یکلگاز در س  یندستگاه تورب  9 يزاهدان در حال حاضر دارا  یروگاهن ینکهبا توجه به ا ین،بر ا عالوه
س  MGT40واحد  یلتبد یسنج امکان س   یکلاز  س  یوهايسنار  یبی،ترک یکلساده به  ست. ب  یدهگرد یمختلف برر  ینه اا

در   يبردارو سوخت مورد بهره  یتسا  یطزاهدان بر اساس اطالعات موجود، شرا   یروگاهن یتوضع  ییمنظور پس از شناسا  
  شده است. یمعرف یشنهاديپ یويسنار یوها،سنار یفن یسهلحاظ شده و ضمن مقا يافزارنرم سازيیهشب

س  ینکهنظر به ا همچنین، ستم ارتقاء  سازندگان تورب  یشکنترل به منظور بهبود پا ی  نیو حفاظت موتور همواره مورد توجه 
  شود.یم یمعرف یقابزار دق یزاتو ارتقا تجه یشپا یستمگزارش در دو بخش ارتقا س ینموضوع در ا ینگاز بوده است، ا

  :نتایجچکیده 
 یدانجام مطالعات اتصال به شبکه براساس طرح جد  
 11/63به ترانس  نیازkV یوهر دو سنار يبرا یازبا توان مورد ن  
 ترانس ییجانما يبرا یازمورد ن فضاي  
 63توسعه پست  امکانkV   
 در  یازمورد ن فضايCCB کنترل و  یزاتتجه يبراLV  
 ینامیکیترمود یکلس یلتحل  
 مطالعات اتصال به شبکه  
 یبررس UTILITY یجانب هايیستمو س  
 اجرا يفضا یو بررس ییجانما  

 
  پروژه:دات تنمس

  گزارش نهایی
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هاي پایان یافته سند راهبردي پروژه
هاي مرتبط با طراحی توسعه فناوري

  شهرهاشبکه توزیع کالن
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    عنوان پروژه:

  شهرهاهاي مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنبازنگري سند راهبردي توسعه فناوري
  

هاي مرتبط با طراحی سند راهبردي توسعه فناوري  مجري: واحد
  شهرهاشبکه توزیع کالن

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  NPDCPN01  پروژه:کد   تارا خیامیم   مدیر پروژه:
  پرور، محمدرضا جعفري، فرهاد زندرضويمصطفی گودرزي، بیتا نوع همکاران:

  پروژه: چکیده
 عنوان اب "شهرهاکالن عیشبکه توز یهاي مرتبط با طراحتوسعه فناوري يسند راهبرد يبازنگر"پروژه  از مرحله اولین در
روزرسانی درخت بهبخش  سه در ، شهرهاکالن عیشبکه توز یمرتبط با طراح يهايفناور يمطالعات هوشمند یروزرسانبه

ا ایجاد ارتباط ساختارمند و مستمر دانشی بو  شناخت تغییرات اسناد باالدستی در موارد مرتبطفناوري،  پژوهی، آیندهدانش
  روزرسانی و پژوهش صورت گرفته است.به اسناد مرتبط

ــند  ــتاي نظرات کمیته فنی پروژه، پس از بازنگري درخت دانش س در مرحله اول فرآیند بازنگري، در مرحله دوم، در راس
ساس راهبردها و اقدامات مورد بازبینی قرار گرفتند. به منظور         شده و بر این ا سند خارج  ستور کار این  رویکرد بازار از د

ــند آغاز           و به بازبینی راهبردها و اقدامات و در نهایت         بازبینی راهبردها و اقدامات، این فرآیند از بازبینی اهداف کالن سـ
  ها در این مرحله ختم شده است.عناوین پروژه

در مرحله ســوم از این پروژه، برنامه عملیاتی و نقشــه راه ســند مورد بازنگري قرار گرفت. این برنامه عملیاتی شــامل    
سئول و تعیین زمان      سایی نهادهاي م س و بودجه مورد نیاز پروژه شنا ریزي عملیاتی، با ت. در گام بعدي فرآیند برنامهها ا

هاي مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنشهرها نگاشت توسعه فناوريتوجه به زمان مورد نیاز تکمیل هریک از اقدامات، ره
ساختن  بندي شده و در نهایت در راستاي روشن    طرح دسته  3ها در قالب در ادامه این پروژه .ساله ترسیم شد    10در بازه 

ها و اقدامات سند مورد تدوین و بازبینی  هاي خرد و کالن مورد نیاز بر اساس اهداف، اولویت فرآیند ارزیابی سند، شاخص  
  است.قرار گرفته

  
  :نتایجچکیده 

هاي مرتبط با طراحی شبکه توزیع بندي فناوريهاي فناورانه با ترسیم درخت فناوري، به تقسیمدر بخش شناسایی حوزه
روزرسانی مفاد این سند و بهبود خته شد، و در ادامه توضیحات کامل مربوط به هر فناوري ارائه گردید. درراستاي بهپردا

هاي شبکه و ایجاد کسب و کارها و ها و پایهزیباسازي مبلمان پستهایی از قبیل ساختار درخت فناوري آن، بخش
-Dها چون فناوريبندي دستهبه هر دو زیر شاخه این درخت اضافه شده و تغییراتی در هاي جانبی (اینترنتی)، سرویس
Facts پژوهی این پروژه، ابتدا روند توسعه برخی از آینده گردد. در بخشدر راستاي کارایی بیشتر این سند اعمال می
رسی قرار گرفته است، سپس شهرها در هشت کشور مختلف مورد برهاي توزیع کالنهاي مرتبط با شبکهفناوري
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دهنده ، نشانCHP ،LVDCهاي هوشمند، ترانسفورماتور حالت جامد، میکرو ها، پستسازهاي انرژي، ریزشبکهذخیره
است. پژوهی سند اصلی مورد بررسی قرار نگرفته است، مطالعه شدهکه در قسمت آینده خطا در شبکه و شبکه هوشمند

ردي که در بخش آینده پژوهی به آنان پرداخته شد در حضور شبکه هوشمند نیز کاربرد بیشتر موا الزم به ذکر است که،
  داشته و در عین حال ماهیت و کاربرد جداگانه نیز دارند.

سناد و سیاست        ن  اند و یا در آن زماهایی که در سند اصلی مورد بررسی قرار نگرفته   در ادامه در راستاي بروزرسانی سند، ا
کاري و همچنین ایجاد ارتباط ساختارمند در بخشی دیگر براي پرهیز از موازي اند.مورد بررسی قرار گرفتهاند وجود نداشته

سعه فناوري              شه راه تو سند راهبردي و نق شگاه نیرو،  شده در پژوه شی تدوین  سناد پژوه شی با دیگر ا ستمر دان هاي و م
شبکه  سناد مقا   ي توزیع کالنمرتبط با طراحی  شده    شهرها با دیگر ا سنجی  سه و تطابق  سناد  اندی . بدین منظور تمامی ا

ساتی جهت تعیین            سناد جل شده و بین مجریان ا ستخراج  شتراکات، ا سی قرار گرفت تا ا شده در پژوهشگاه مورد برر تهیه 
ناد هاي دیگر اســـها با پروژهگیري شـــد که بعضـــی از پروژهتکلیف این اشـــتراکات انجام پذیرد. در پایان چنین نتیجه

صمیم گرفته    شانی دارند و ت سوي دیگر با توجه به تغییرات        همپو سند انجام پذیرند. از  سط کدامین  شد که کدامیک تو
شد که در گزارش مرحله دوم به آنها پرداخته       ضافه خواهد  سند ا شی و نظرات کمیته راهبري تعدادي پروژه به  درخت دان

  خواهد شد.
ستاي پژوهش  صورت گرف صحبت ها و در را سند،    هاي  سات متعدد با ناظر محترم پروژه در زمینه اهداف کالن  ته در جل

ــترك"هدف  ــده و عنوان هدف  "بهبود کیفیت برق تحویلی به مش ــافه ش ــهر حفظ"به این اهداف اض ه ب "يمبلمان ش
ند س  تغییر یافته است. الزم به ذکر است که براي افزایش پایایی شبکه برق یک    "شهرها بهبود مبلمان شهري در کالن "

ــند کالن به طور مجزا در حال انجام می ــد، بنابراین س ــمت اقدامات و راهبردها به آن نخواهد پرداخت.  باش ــهر در قس ش
درپایان با اضافه شدن یک هدف به اهداف کالن سند بازنگري و براساس این اهداف، راهبردها تدوین شدند. از آنجایی       

ساس نظرات کمیته فنی و ناظر محترم پرو  شده    که برا سند خارج  ستور کار  گري اند، در بازنژه مباحث بازار تجهیزات از د
باشد بلکه براساس نتایج به دست آمده از جذابیت    سند، راهبردها براساس شرایط عرضه و تقاضاي تجهیزات در بازار نمی     

هاي گري قرار گرفته، فعالیتهاي سند مورد بازن اند. پس از آن اقدامات و پروژهها و اهداف کالن سند تدوین شده  فناوري
) این روند را از دید کمی به 1اسـت. شـکل(  تري توجه شـده ها از دید کالنمربوط به رویکرد بازار حذف شـده و به پروژه 

  کشد.تصویر می
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  ): خالصه فرآیند بازنگري سند از دید کمی1شکل (

هاي فعالیت نهادها در صنعت برق ایران آورده شد   بر فلسفه نگاشت نهادي و حوزه  اي مقدمهدر گزارش مرحله سوم ابتدا  
س از پ شده پیشنهاد گردید.  ها بر اساس نگاشت نهادي مشخص   متولیان و مجریانی براي انجام اقدامات یا پروژهو سپس  

ــدند. زمان و بودجه مورد نیاز آن دســته از  بندي مربوط به اقدامات و پروژهبندي و بودجهاین مرحله زمان ها مشــخص ش
هاي تعریف شده ذیل آن اقدام تعیین شد.   هاي اجرایی شکسته شدند بر اساس زمان و بودجه پروژه    اقداماتی که به پروژه

شده براي انجام  سند مبلغ    کلیه فعالیت در کل بودجه تخمین زده  شنهادي  ست آمد. در    26،424هاي پی میلیون تومان بد
هاي ورينگاشت توسعه فنا  ریزي عملیاتی، با توجه به زمان مورد نیاز تکمیل هریک از اقدامات، رهگام بعدي فرآیند برنامه

باشد که از نظر  امل دو مرحله مینگاشت ش  این ره .ساله ترسیم شد    10مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنشهرها در بازه   
شامل می    5زمانی هر کدام  شد سال از این بازه را  هاي مربوط به ه براي اجراي اقدامات و پروژهگردند. مبلغ تخمین زده 

شد. در ادامه این پروژه میلیون تومان می 15،294و  11،129هر مرحله به ترتیب  سته  3ها در قالب با شده و  طرح د بندي 
ها و هاي خرد و کالن مورد نیاز بر اساس اهداف، اولویت در راستاي روشن ساختن فرآیند ارزیابی سند، شاخص      در نهایت

ها در پایان سازي فرآیند تعریف و تدوین پروژه است. جهت تکمیل و شفاف  اقدامات سند مورد تدوین و بازبینی قرار گرفته 
  است.هاي پیشنهادي آورده شدهي هرکدام از عنوان پروژهاي براهاي یک صفحهگزارش مرحله سوم، تعریف پروژه

 
  دات پروژه:تنمس

 گزارش مراحل اول، دوم و سوم



















ها پروژه

اقدامات

راهبردها

کالن اهداف

سند جدید سند قدیم
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 و يسند راهبردهاي پایان یافته پروژه
 یننو يهاينقشه راه توسعه فناور

در مناطق با  یقیعا يفشارقو یزاتتجه
 خاص یماقل
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 عنوان پروژه: 

 ي سیلیکونی در خطوط منتخب فوق توزیع و انتقال استان هرمزگانهاتخمین عمر مقره
  

و نقشه راه توسعه  يسند راهبرد  واحد مجري:
 يفشار قو یزاتتجه یننو يهايفناور

  خاص یمدر مناطق با اقل یقیعا

  اي هرمزگانشرکت برق منطقه  کارفرما:

 CTBN01  کد پروژه:  محمد گودرزي  مدیر پروژه:

  دوست، محمدرضاعرب بافرانی، حمید جهانگیر، پرستو حسینیانمجید رضایی، بهنام علم همکاران:

  پروژه: چکیده
سال  ستفاده از مقره در   مناطق با آلودگی باال گسترش یافته  هاي پلیمري در خطوط انتقال نیرو به خصوص در هاي اخیر ا

ــلی ــت. اصـ ــبک آنها، مقاومت آنها در برابر تخریب و پایداري آنها در              هاي مقره ترین مزیت اسـ هاي کامپوزیتی وزن سـ
ست. محیط سبت به مقره این مقره هاي آلوده ا ستعد تخریب      ها ن شت زمان م سرامیکی عمر کمتري دارند و با گذ هاي 

محیطی همچون تابش خورشید، باران اسیدي، کرونا، تخیله باند خشک و اثرات حرارتی ناشی از     شیمیاي ناشی از عوامل  
ش آنها می صوص آبگریزي آن را تحت تاثیر قرار می   نبا سایش به مرور زمان کارایی مقره و بخ حتی   دهد ود. این گونه فر

سارات جبران ناپذیري گردد.   می شی و خ ضعیت و تخمین عمر مقره  بنابراین ارزیابی تواند موجب خامو به  هاي پلیمريو
  منظور جلوگیري از این خسارات مهم است.

سپس مقره    ابتدا از خطوط منتخب نمونه این پروژهدر  ست  شده ا هاي موادي، مکانیکی و آزمون هاي نمونه موردبرداري 
ست الکتریکی  ستفاده از نتایج آزمون ، قرار گرفته ا شاخص در مرحله بعد با ا ست و      هاي ها  شده ا ستخراج  تخمین عمر ا

  شده است و عمر مفید باقیمانده تخمین زده شده است.هاي عمرسنجی رسم منحنی
  

  :نتایجچکیده 
 هاي تعمیر و نگهداري خطوط و مدیریت شبکه سازي هزینهبهینه 
 هاي سیلیکون رابرهاي  ارزیابی وضعیت مقرهتهیه چک لیست 
  ــعیت و قابلیت اطمینان نمونه مقره ــی وض هاي ســیلیکونی آزمون در خطوط انتقال و فوق توزیع منتخب  بررس

 اي هرمزگان و تخمین عمر مفید آنها مناطق تحت پوشش شرکت برق منطقه
 هاي با عمر زیاد هاي احتمالی ناخواسته در شبکهکاهش حوادث و رخداد خاموشی 
 ي سیلیکون رابريهاو تعیین وضعیت براي سایر مقره تعمیم روش کلی تخمین عمر مفید  
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  دات پروژه:تنمس
  بررسی آخرین دستاوردها، انتخاب  خطوط و دریافت اطالعات  "گزارش مرحله اول تحت عنوان" 
  هاي سیلیکون رابري، انجام آزمونهاي آزمایشگاهی مقرههابرداشت نمونه "گزارش مرحله دوم تحت عنوان" 
 تجزیه و تحلیل نهایی"وم تحت عنوان گزارش مرحله س" 
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هاي پایان یافته سند راهبردي و پروژه
هاي نقشه راه توسعه نظام و فناوري

برداري، نگهداري و تعمیرات نوین بهره
 هانیروگاه
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  عنوان پروژه:

  طرح تدوین دستورالعمل ارزیابی صالحیت پیمانکاران تعمیرات نیروگاه حرارت
  

و نقشه راه توسعه نظام و  يسند راهبرد  واحد مجري:
و  ينگهدار ي،برداربهره یننو هاييفناور

  هاتعمیرات نیروگاه
  شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی  کارفرما:

مسعود صادقیان/محمد ابراهیم سربندي   مدیر پروژه:
   فراهانی

  کد پروژه:
NPPOPN01  

  محمد حسین افضل، منوچهر توکلی گرگري، سبحان ایزد پناه، ، بابک گلکار، صادقیان  همکاران:

  پروژه: چکیده
 تیصالح یبایدستورالعمل ارز هیبا هدف ته یبرق حرارت يروین دیتول یشرکت مادر تخصصاین پروژه بر اساس درخواست  
 ییاجرا يهامشاوران ناظر بر پروژه يبندو رتبه تیصالح صیدستورالعمل تشخ ی وحرارت روگاهین راتیتعم مانکارانیپ

ي، نگهداري و تعمیرات واحدهاي نیروگاهی قرار برداربهرهی در دستور کار مرکز توسعه فناوري روگاهین یاساس راتیتعم
  )توسابان (پارس يآب و انرژ يسازنهیو به یابیباز يهاستمیتوسعه س شرکتگرفت. این پروژه از سوي مرکز به شرکت 

 برون سپاري گردید.
ی صالحیت پیمانکاران تعمیرات بخش تولید نیروي برق حرارتی انجام شناسی اسناد ارزیابدر این پروژه، در ابتدا آسیب 

ها در داخل و وضعیت فعلی تعیین صالحیت پیمانکاران تعمیرات نیروگاه الزمات قانونی حاکم بر موضوعگردید. در ادامه 
 يهاشرکت تیالحص نییدستورالعمل تعي صورت گرفته هایافته بررسی گردید. بر اساس بررسیو در چندین کشور توسعه

 یشی ارایه و با اعمالاندی تدوین گردید. نتایج به دست آمده طی چندین جلسه همروگاهین یاساس راتیخدمات تعم
 اصالحات، دستورالعمل مذکور نهایی و در اختیار شرکت نیروي برق حرارتی قرار گرفت.

  
   :نتایجچکیده 

یه و ی به همراه اسناد مرتبط اجرایی زیر ته حرارت یروگاهن یراتتعم یمانکارانپ یتصالح  یابیدستورالعمل ارز در این پروژه 
  در اختیار متولیان ذیربط قرار گرفت :

  یروگاهین یاساس  راتیخدمات تعم يهاشرکت تیصالح نییدستورالعمل تع .1
   يگاز و يبخار يهاروگاهیتعمیرات اساسی ن يهاصالحیت شرکت تشخیص يهاپرسشنامه .2
  یحرارت روگاهین یاساس راتیتعم مانکارانیمحاسبه امتیازات ارزیابی صالحیت پ دفترچه .3
در  یروگاهین یاساس راتیتعم ییاجرا يهامشاوران ناظر بر پروژه يبندو رتبه تیصالح صیدستورالعمل تشخ .4

 صنعت برق
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  ندات پروژه:تمس
 "یروگاهین یاساس  راتیخدمات تعم يهاشرکت تیصالح نییدستورالعمل تع"گزارش  .1
 یاساس راتیتعم ییاجرا يهامشاوران ناظر بر پروژه يبندو رتبه تیصالح صیدستورالعمل تشخ"گزارش  .2

  "در صنعت برق یروگاهین
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هاي پایان یافته طرح احداث پروژه
هاي نوین با هدف تراز برج فناوري

 انرژي صفر
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  عنوان پروژه:
ــمع    ــتفاده از شـ هاي نوین برق   آوريهاي انرژي در برج فن تدوین دانش فنی طراحی، اجرا و آزمون اسـ

  حرارتی
  

هاي نوین با هدف طرح احداث برج فناوري  مجري:واحد 
  تراز انرژي صفر

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

   PCTPN01-1کیفی:   کد پروژه:  امیر اکبري گرکانی  مدیر پروژه:

سفري،         همکاران: سپیده  سحر مختاري جوزانی، مهتاب محمدي،  ضا رهنورد، بهاره حیدري،  صغر ذکاوتی، علیر امیر اکبري گرکانی، علی ا
  محمد فرید نیک شعار

  پروژه: چکیده
ي زمین گرماییست هاي زمینی یک روش مناسب استفاده از انرژيهاي انرژي تجهیز شده با مبدلهاتکنیک استفاده از شمع

ي الزم در مصارف صنعتی، ذخیره انرژي، هاي سوختی، تامین قسمتی از انرژيهااستفاده از آن کاهش مصرف انرژيکه 
تامین توامان گرمایش و سرمایش در کاربردهاي صنعتی و کاهش آلودگی و انتشار دي اکسیدکربن را به دنبال دارد. 

 ي رایج یک شمعهاپی سازه قرار گرفته و عالوه بر المان ي انرژي در واقع نوعی شمع سازه اي هستند که در زیرهاشمع
، انرژي هایی نیز میشوند که در داخل بدنه شمع قرار گرفته و بوسیله گردش سیال در درون این لولههاسازه اي، شامل لوله

  گرمایی زمین توسط سیال جذب و منتقل میشود. 
حد واسط جهت استفاده از المان اربر سازه و هم به عنوان یک به عنوان عضو بهم ي انرژي دو هدف را هاواقع شمع در

 یدانش بوم یرانبار در ا یناول يتا برا شد تالشمرحله،  6در طی . در این پروژه، تامین میکنندانرژي زمین گرمایی 
ر و شتیب یفن ياهیلبا انجام تحل یرو،پژوهشگاه ن ياستفاده در ساختمان فن آور يبرا هاشمع یناجرا و آزمون ا ی،طراح

 یلی ورو، با انجام مطالعات تحل ینگردد. از ا یجادا ییاجرا یات، کتب و مقاالت مرتبط و تجربهانامه یناستناد به آئ یزن
   شد.ارائه  های این شمعو اجرا و آزمون عمل یروش طراح عددي،

  
د و مطالعات صورت  یصحت سنج یگر،د يکشورها درمشابه اجرا شده  يهاارائه شده با توجه به نمونه یدها ین،همچن

  ارائه شد. یروپژوهشگاه ن ياجرا در ساختمان فن آور يو برا یقگرفته بر آن اساس تدق
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  :نتایجچکیده 

 یک مطالعه جامع بر روي متون فنی مرتبط انجام شد. -

 ي انرژي ارائه شد.هاروش تحلیلی براي بررسی رفتار ترمومکانیکی شمع 4 -

 ي انرژي ارائه شد.هاعددي سه بعدي شمعروش مدلسازي  -

 ي انرژي ارائه شد.هاراهنماي طراحی، اجرا و آزمون شمع -
  

  دات پروژه:تنمس

 گزارش فنی 6 -
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 استفاده ازطرح هاي پایان یافته پروژه
فناوري نانو در مواد و تجهیزات 

 هانیروگاه
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 عنوان پروژه: 
 یروگاهیخنک کننده ن یاالتاستفاده از نانوس يدستورالعمل برا ینتدو
  

نانو در مواد و  يطرح استفاده از فناور  مجري: واحد
  هایروگاهن یزاتتجه

  فناوريمعاونت   کارفرما:

  PNTPN14  کد پروژه:  نیاستیاشکان ذوالر  مدیر پروژه:

  سروش جوادي پور –اشکان جعفري  –مهدیه اسدالهی  -ينور یاحینسترن ر-اشکان ذوالریاستین همکاران:

  پروژه: چکیده

تفاده از با انتقال گرما روبرو است، اس یکه به نوع یستمیهر س یو بطور کل ینیروگاه عیصنا يهاچالش نیترمهماز  یکی
 ینقش اساس هاي تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهوربهرهاست که در افزایش  نهیو به شرفتهیخنک کننده پ يهاستمیس

نده خنک کن يهاستمیازه سکاهش اند ها،روگاهیدر ن یآب مصرف ریچشمگموجب کاهش  يدارد. بهبود راندمان خنک کار
ننده کخنک الیس انیجر ازیمورد ن یکاهش دب قیاز طر روگاهین یها و کاهش مصرف داخلکم شدن بار پمپ نیو همچن

  .شودیم
 راتییبا تغ هاگزارش شده است که اساس عمده آن هاستمیس نینرخ انتقال حرارت در ا شیافزا يبرا يادیز يهاروش  
و  یدر طراح رییراهکار مهم بدون تغ کی انیم نیخنک کننده همراه است. در ا ستمیس یدر طراح يو ساختار يادیبن

انتقال  يهاطیخنک کننده است. در مح االتیحرارت س قالانت بیخنک کننده، بهبود ضر يهاستمیس يهاساختار سازه
 ایضد رسوب و  باتیترک رینظ یمرسوم يهایافزودن يکه دارا خیضد  هیپا ای یآب هیپا االتیحرارت معموالً از س

 مککهستند که با  ینییپا اریل حرارت بسانتقا بیضر يدارا االتیس نی. اشودیهستند استفاده م یخوردگ يهابازدارنده
 بیرض شیافزا يبرا هیراهکار اول کی کروذراتیم يحاو االتیاستفاده از س دهیمختلف قابل ارتقا است. ا يهایافزودن

لوله  یدگیشدن  ذرات، سائ نینشکلوخه شدن  ذرات، ته رینظ یمشکالت يراهکار دارا نیا یاست ول الیانتقال حرارت س
 یعنی ينانومتر ریذرات به مقاد نیرو کاهش اندازه ا شیال است. راهکار پیس يافت فشار  در مجرا شیها، رسوب  و افزا

که به 1404سند گسترش کاربرد فناوري نانو در افق  3است. بر اساس ماده  االتینانومتر و ساخت نانوس 100کمتر از 
سالمی ا جمهوريپیشنهاد معاونت علمی و فناوري رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 

زارت به و التاینانوس يریبکارگ يبرا یفیاست، وظا دهیرس بیهیأت وزیران به تصو 23/7/1396ایران، در جلسه مورخ 
اساس وزارت نیرو در حوزه برق موظف است با رعایت قوانین نسبت به متناسب سازي  نیمحول شده است. بر ا روین

 دیبومی براي گسترش کاربرد فناوري نانو در صنایع مرتبط اقدام نما فناوريمقررات و خرید محصوالت نانو ساخته شده با 
زده ي تولید برق و ارتقاي باوربهرهه، بکارگیري نانو سیاالت را با هدف افزایش با تدوین و ابالغ آیین نام نطوریو هم

 االتیوان سبه عن االتینانوس هاستفاد يبرا یدستورالعمل مشخص نیاز ا شیوجود پ نی. با ادیبسترسازي نما هانیروگاه
  وجود ندارد.   یروگاهیخنک کننده ن

 ،یبهبود انتقال حرارت، خورندگ ،يداریپا زانیاندازه ذرات، م رینظ یمختلف يهااز مصرف از جنبه شیپ دیبا االتینانوس
تطابق  نیچنو هم یروگاهین االتیس يهایو افزودن یروگاهین هیپا الیس یطیمح طیو شرا بیتطابق با ترک ،يرسوب گذار
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فاده مطلوب از است يبرا. رندیقرار گ تیفیو کنترل ک یمورد بررس یروگاهیخنک کننده ن يهاستمیس یبا مشخصات فن
 لهیبوس دیبا نیاست. همچن یالزام الینانوس یآن، اطالعات درباره مشخصات فن يایاز مزا يگیربهرهمناسب و  الینانوس

ده مطابقت فروشن وسطارائه شده ت یاز استفاده با مشخصات فن شیپ الیاستاندارد عملکرد نانوس هاياز آزمون ايمجموعه
 الیسدر عملکرد نانو رگذاریتاث يهاسنجش پارامتر يمربوطه برا رشیپذ يارهایو مع هادستورالعمل آزمون نیداده شود. در ا

شده  میظتن الینانوس یفیک يهایژگیها و وآزمون نییدر تع هیوحدت رو جادیدستورالعمل با هدف ا نیشده است. ا نیمع
خنک کننده  يهاستمیبه س دنیرس بیشده و از آس يریجلوگ راستانداردینامرغوب و غ االتینانوس يریاست تا از بکارگ

  شود. يریشگیپ یروگاهین
 

  :نتایجچکیده 
 بوطهمر يهامتداول و استاندارد االتیخنک کننده متداول، بازار مصرف، نقاط قوت و ضعف س االتیس یبررس  
 یروگاهیده نخنک کنن يهاستمیاستفاده در س تیخنک کننده با قابل االتیانواع نانو س يبنددسته ییشناسا  
 االتینانو س ییایمیو ش یکیزیبر خواص ف تاثیرگذار يهاپارامتر ییو شناسا مطالعه  
 برق دیتول يهاروگاهیخنک کننده در ن االتیاستفاده از نانوس یاثرات مثبت و منف یبررس  
   سا شرکت      ییشنا صاحب نظر و افراد خبره و  صان  ص اخت  س  نهیتوانمند در زم انیدانش بن يهامحققان و متخ

  االتینانوس
  شک س        یپنل خبرگ لیت صنعت گران در حوزه نانو  صاحب نظران و  صان،  ص ین خنک کننده و تدو االتیاز متخ

  افراد نیي اهادستورالعمل با کمک نظرات و ایده
 یروگاهیخنک کننده ن االتیاستفاده از نانوس يبرا ازیالزامات مورد ن یبررس  
 یروگاهیخنک کننده ن االتینانوس يو خواص مطلوب) برا هایژگی(و يشنهادیپ یمشخصات فن هیته  
 االتینانوس تیفیسنجش و کنترل ک يبرا ازیمورد ن هايانواع آزمون ییدستورالعمل اجرا نیتدو  
 در پژوهشگاه نیرو یروگاهیخنک کننده ن االتیالزامات ایجاد تنها مرجع تأیید کننده نانوس یبررس  
  

  دات پروژه:تنمس
 فاز مختلف : 5هاي مکتوب گزارش 

  پروژه یاتیبرنامه عمل یمو تنظ یو طراح یفازاول:  فاز مطالعات
  یقاتیو مراکز تحق یشگاههادوم: بررسی آزما فاز
   یپنل خبرگ یلسوم: تشک فاز
  چهارم: تدوین دستورالعمل فاز
 
  تدوین دستورالعمل 
  ــ "چاپ مقاله با عنوان ــرورت تدو یروگاهیکننده نخنک یاالتنانوس ــتورالعمل ینو ض ــریه نیرو و "دس  در نش

   27شماره "سرمایه
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  در  "وگاهییرخنک کننده ن یاالتاســتفاده از نانوســ يدســتورالعمل برا ینتدو "یک مقاله کنفرانســی با عنوان
 هفتمین کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق

 
   در   " ريیداموثر بر خواص و پا يپارامترها یو بررسـ  کنندهخنک یاالتنانوسـ  "یک مقاله کنفرانسـی با عنوان

 هفتمین کنفرانس ملی فناوري نانو در صنعت برق
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 عنوان پروژه:
 يبر رو ومیتانیت هینانوساختار بر پا  يدیترین ياژیبا استفاده از مواد آل  یدهپوشش  ندیفرا یتوسعه دانش فن  

 )PVD( از فاز بخار یکیزیف گذاري رسوب يبخار با استفاده از تکنولوژ نیپره تورب
  

نانو در مواد و  يطرح استفاده از فناور  مجري: واحد
  هایروگاهن یزاتتجه

  معاونت فناوري  کارفرما:

  PNTPN05  کد پروژه:  اشکان ذوالریاستین  مدیر پروژه:

  مصطفی مقداري.-حسن علم خواه-اشکان ذوالریاستین -نسترن ریاحی نوري همکاران:

   پروژه: چکیده
اي هپره باشد. از دالیل تخریبهاي اصلی مهندسان طراح میافزایش عمرکاري و کارایی توربین بخار یکی از دغدغه

به توان بر این چالش غلتوان به فرسایش و خوردگی اشاره نمود که با استفاده از فناوري نانوپوشش میمیتوربین بخار 
ها را در برابر عوامل محیطی هاي اعمال شده از مواد سرامیکی با چسبندگی عالی هستند، پرهجایی که پوششکرد. از آن

نماید. از سوي دیگر به دلیل صافی سطح خارجی موجب کاهش اصطکاك جریان مانند خوردگی و فرسایش محافظت می
  ها و باال رفتن راندمان آن موثر خواهد بود.هوا شده و بر افزایش کارایی توربین

)، در حدود سه دهه است که در صنایع مختلف مانند صنعت ساخت و PVDگذاري فیزیکی از فاز بخار (فناوري رسوب
و  گیرد. استفاده از پوشش نانوساختار بر توربین بخاردرو به صورت تجاري در دنیا مورد استفاده قرار میتولید و صنعت خو

ورد هاي بزرگی چون جنرال الکتریک و میتسوبیشی مهاي جذاب صنعتی است که توسط شرکتتوربین گاز از دیگر زمینه
  توجه واقع شده است.

ا هپنج نوع مختلف پوشش نانوساختار بر پره توربین اعمال شد و پوشش PVD لذا در پروژه حاضر، با استفاده از فناري
بهترین  Ti/TiNتحت ارزیابی خواص مکانیکی، خوردگی و فرسایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پوشش نانوالیه 

قرار گفته  Tiه نرم الی TiNهاي سخت دهد. از آنجایی که در میان الیهرفتار مقاومت به فرسایش را از خود نشان می
  ها از خود نشان داد. است، مقاومت به فرسایش بهتري نسبت به سایر پوشش

  فاز مختلف به صورت زیر تعریف و انجام شد: 5پروژه حاضر در 
  ی و نیز طراحی برنامه عملیاتی پروژهالمللبینفازاول:  مطالعه و بررسی اسناد  
  استانداردها و منابع موجودفاز دوم: اعمال پنج پوشش متنوع بر  
 هاها و ارزیابی براي مشخصه یابی پوششفاز سوم: انجام آزمون  
 فاز چهارم: اعمال پوشش بر روي چند پره توربین بخار واقعی و تست عملیاتی  
 فاز پنجم: تدوین دانش فنی براي ایجاد پوشش موردنظر به همراه نمونه پوشش بر روي پره توربین بخار  
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  :ایجنتچکیده 
ضر براي افزایش عمرکاري و عملکرد   شش  » هاي توربین بخارپره«پروه حا ستفاده از پو شد  با ا ساختار تعریف  و  هاي نانو

  برخی نتایج بدست آمده به شرح ذیل است:
   ها در مقایسه با زیرالیه فوالدي هاي نانوساختار اعمال شده، همه پوشش   به دلیل سختی باالي پنج نوع پوشش 

ــتی (جنس پره  ــایش و خوردگی بهتري دارد. اما براي کاربردهاي مختلف بایسـ توربین بخار)، مقاومت به فرسـ
 شده را استفاده نمود.پوشش مهندسی

       شش شترك پو صیت م صو سختی باال (بین    خ شده،  تا  2/0ویکرز)، زبري کم (بین  3000تا  2000هاي اعمال 
 باشد.) می5/0تا  3/0پایین (بین  )، ضریب اصطکاكHF1میکرون)، چسبندگی عالی (معیار  4/0

  شش با معماري نانوالیه شش حدود    Ti/TiNاي پو ضخامت کل پو ضخامت جفت نانوالیه  3با  ها میکرومتر و 
نانومتر بهترین معماري براي مقاومت به فرسایش را از خود نشان داد که در برابر تست فرسایش،      50در حدود 

 حداقل کاهش جرم را از خود نشان داد.

       شش شد، پو سایش، نیازمند افزایش مقاومت به خوردگی باال با شرایط فر حال اگر براي پره توربین بخار، غیر از 
Cr/CrN .گزینه مناسبی براي افزایش همزمان مقاومت به فرسایش و مقاومت به خوردگی خواهد بود 

 شــرکت دانش بنیان فناوران ها در داخل کشــور وجود دارد (توســط از لحاظ تولید انبوه، شــرایط اعمال پوشــش
 باشد.می Cr/CrNتر از پوشش ارزان Ti/TiNسخت آرا)، از لحاظ اقتصادي پوشش 

  دات پروژه:تنمس
 فاز  5هاي مکتوب هر گزارش 
  ارایه محصول پایلوت (پره توربین بخار با پوشش نانوالیهTi/TiN( 
  یک مقالهISI  در مجلهMaterials research express  با عنوان: 2019در سال 

Comparison of the wear and corrosion behavior between CrN and AlCrN 
coatings deposited by Arc-PVD method 

  ــاي ثبت اختراع داخلی با عنوان ــده با نانوالیه «تقاض ــده با روش  Ti/TiNپره توربین بخار مقاوم ش ایجاد ش
PVD «.(در حال انجام) 
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  ژه: عنوان پرو
اي هتولید و بررسی غشاءءهاي نانوساختار حاوي نانو ذرات سرامیکی جهت حذف انتخابی آالینده از پساب 

  نیروگاهی
  

نانو در مواد و  يطرح استفاده از فناور  واحد مجري:
  هایروگاهن یزاتتجه

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PNTPN03  کد پروژه:  مهرنوش هور  مدیر پروژه:
صبا افزا، زهرا          حمید  همکاران: صالی، مینو یدي،  سهیال او سیبی، مریم محمد ظاهري، علی اکبر منتهایی، عبداهللا مجد،  صفهانی، علی م ا

  نجفی، علیرضا کردیان، هدیه نجفیان

  پروژه: چکیده
اورزي کشدنبال آن تولید انواع پساب خانگی، و به در حوزه آب و انرژي رشد روزافزون جمعیت و افـزایش تقاضا  امروزه با
ـت بـیش زیستامین آب و حفظ محـیطباز ، اهمیت استفاده مجدد از پساب به عنـوان منبعـی قابل اطمینان جهت و صنعتی

هاي مربوطه یکی از دلیل مصرف زیاد آب و نیز آلودگیههاي تولید برق بنیروگاهمتأسفانه  .شده استاز پیش آشکار 
 انندمپساب این صنعت حاوي فلزات سنگین . روندشمار میي محیط زیست بهترین صنایع در زمینه آلوده سازپرجنجال

که در صورت ورود به محیط زیست اثرات زیانباري براي انسان و دیگر  استم ونیکل، مس، سرب و کر ،آهن، وانادیم
هستند که  هائیداراي آلودگی نیروگاهی هاي صنعتبخش عمده پسابگزارش شده است. عالوه براین موجودات زنده 

، هااند. در این پژوهش با ساخت غشاء نانوساختار و استفاده از نانوذرات سرامیکی در ساختار آنتوسط مواد آلی ایجاد شده
ایی ایجاد هاي فیزیکی و شیمیهاي معدنی (کاتیون فلزات سنگین) بر اساس مکانیزمشرایطی براي جدایش و حذف آالینده

گریزي ر عنوان زمینه اصلی غشاء شرایط آببه PA6لیمري ارزان قیمت و تجاري سازي شده شده است. استفاده از الیاف پ
به الیاف که از یکی از سه  3O2Al ،2ZrO  ،2TiO  ،2SiO ،ZnOکند و با اضافه کردن نانوذرات سرامیکی مانند افراهم می

شود. در این یها فراهم مط براي جدایش آالیندهویژگی مغناطیس، بار الکترواستاتیک و یا کاتالیست برخوردار هستند، شرای
ي هاهاي واقعی شناسایی شد و متناسب با آن نانوغشاء مطلوب تهیه و ساخته شد. سپس پژوهشراه، ابتدا آالینده

سازي شده از واقعیت براي هر غشاء و هر پساب انجام شد. در این راستا مطالعات ساختاري، آزمایشگاهی تحت شرایط شبیه
فیه اي حاوي دانش فنی تصوري و سایر مطالعات تکمیلی انجام شد، به نحوي که مجموعهنتیک جدایش، ضریب بهرهکی

پساب صنعتی به کمک نانوغشاء تهیه و تدوین شد. پس از تکمیل دانش فنی در خصوص نحوه جداسازي، طراحی و ساخت 
ه است، صورت گرفت. در این راستا در مطالعات فنی قیود صورت پیوستها بهیک مدول مجتمع که قادر به جداسازي آالینده

هاي ساخت و طراحی مانند دبی ورودي و خروجی، زمان انجام فرایند، انرژي مورد نیاز و ... و در مطالعات اقتصادي هزینه
مونه نیمه ک نهاي صنعتی برآورد شدند. پس از آن طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی انجام شد و در نهایت ینگهداري نمونه

صنعتی پکیج تصفیه پساب داراي مدول مجتمع ساخته شد. این محصول نانوفناورانه تحت بررسی شرایط واقعی پساب قرار 
دست آمده دانش فنی ساخت مواد نانو ساختار غشاءها و فیلترهاي مورد استفاده در تصفیه آب و گرفت. با ثبت نتایج به

  سازي شد.ومیپساب نیروگاهی در پژوهشگاه نیرو ب
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  :نتایجچکیده 
  این پروژه در پنج فاز به انجام رسید که نتایج آن عبارتند از:

  فاز اول:
  فلزات آهن و آلومینیوم به عنوان آالینده هدف مد نظر قرار گرفتند. با توجه به مطالعات انجام شده -
  شود.حضور نانو ذرات سرامیکی در غشاءء موجب تقویت جدایش می -
 الکتروریسی روش برتر براي تولید نانوغشاءء کامپوزیتی است.روش  -

  فاز دوم:
و شرایط  داننانوذرات سرامیکی به خوبی در میان الیاف توزیع شده که مشخصه یابی نانوغشاءء تولید شده نشان داد -

 فیزیکی، هندسی، شیمیایی و مکانیکی الزم براي یک فیلتر نیمه صنعتی را دارند.
  فاز سوم:

شاء نایلون از      ب - سطحی آالینده آهن و آلومینیوم به کمک نانوغ شاء براي جذب  در اثر  %30به حدود  %15ازدهی نانوغ
 حضور نانو ذرات افزایش یافت.

در اثر حضور  %95به حدود  %40بازدهی نانوغشاء براي فیلتراسیون آالینده آهن و آلومینیوم به کمک نانوغشاء نایلون از  -
 یش یافت.نانو ذرات افزا

  فاز چهارم:
میلیون متر مکعب  5/11میلیون مترمکعب، در خاورمیانه حدود  3مطالعات بازار نشان داد که در کشور ساالنه حدود  -

 .شود. این رقم به خوبی گویاي اهمیت بازار پکیج تصفیه پساب پیشنهادي استپساب نیروگاهی تولید می
  فاز پنجم:

پکیج تصفیه پساب نیروگاهی حاوي فلزات سنگین به کمک مدول مجتمع در مقیاس نیمه بر اساس طراحی انجام شده،  -
  برداري شد.اندازي و آماده بهرهساخته شد و پس از ارزیابی راه صنعتی

  
  دات پروژه:تنمس

یی امطالعه و بررسی در مورد انواع غشاء نانوساختار، روش مناسب ساخت و شناس        "گزارش فاز اول پروژه تحت عنوان  -
  .1396، مرکز توسعه فناوري نانو در صنعت برق، اردیبهشت "هاي نیروگاهیهاي مهم در پسابآالینده

مشــخصــه یابی نانو ذرات، ســاخت نمونه آزمایشــگاهی،  تهیه و خرید مواد اولیه، "گزارش فاز دوم پروژه تحت عنوان  -
  .1396صنعت برق، آبان ، مرکز توسعه فناوري نانو در "هاي تولید شدهیابی نمونهمشخصه

سوم پروژه تحت عنوان   - ساب     "گزارش فاز  ساخت پ سیون،  سیون هاي مختلف، آزمونساخت نمونه فیلترا و  هاي فیلترا
  .1397، مرکز توسعه فناوري نانو در صنعت برق، آبان "تعیین بازده فیلتراسیون

ساس بازد   طبقه"گزارش فاز چهارم پروژه تحت عنوان  - شاءها برا سازي آالینده و    بندي غ سیون، توانمندي جدا ه فیلترا
سازي آالینده      ، مرکز توسعه فناوري نانو "هاي مختلفمطالعات فنی و اقتصادي ساخت مدول مجتمع غشایی قادر به جدا

  .1397در صنعت برق، دي 
شبیه    "گزارش فاز پنجم پروژه تحت عنوان  - ساخت مدول مجتمع غشایی،  ند، زي فرایسا طراحی مفهومی، پایه و دقیق 

  .1398، مرکز توسعه فناوري نانو در صنعت برق، مرداد "هاي کارگاهیلیست خرید و فعالیت
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ــنگین به کمک مدول مجتمع در مقیاس نیمه   - ــاب نیروگاهی حاوي فلزات س ــفیه پس ــول نهایی: پکیج تص ارائه محص
  صنعتی
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 عنوان پروژه: 
 YSZ ي سد حرارتی نانوساختار بر پایههادستیابی به دانش فنی ساخت پوشش

  
نانو در مواد و  يطرح استفاده از فناور  واحد مجري:

  هایروگاهن یزاتتجه
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PNTPN08  کد پروژه:  اشکان ذوالریاستین  مدیر پروژه:

ضا رحی  همکاران: ضا دادفر  - پورمیمحمدر صداقت  - محمدر صور   - امیر محمد فتحی دهخوارقانی - سید محمد کاظم زاده  - علی  من
  رضوي

   پروژه: چکیده
 نیبد چرا که رد؛یباالتر صورت گ يسبب شده است تا کارکرد موتورها در دماها یطیمح ستیو ز ياقتصادامروزه مسائل 

مواد و  در انتخاب شرفتیبا پ ریاخ يهاخواهد داشت. در سال یرا در پ یطیمح زتریراندمان باالتر سوخت و نشر تم لهیوس
هاي سد پوشش هدف برآورده شده است. نیا يتا حدود هاي محافظو همچنین استفاده از پوشش ساخت يندهایفرا

هاي مورد استفاده جهت حفاظت از قطعات بخش داغ موتورهاي توربینی است که از دو ترین پوششیکی از رایج حرارتی
شود و وظیفه آن حفاظت از میالیه تشکیل شده است. الیه اول فلزي بوده و به عنوان الیه واسط روي سطح اعمال 

باشد. الیه رویی، از جنس سرامیک است و محافظ حرارت میدر برابر اکسیداسیون و شوك حرارتی و خوردگی داغ قطعه 
  باشد.می

ضرا ع ساط ان بیدم تطابق  سرامیکی  يهیدو ال یحرارت ب شترك فلز   فلزي و  صل م ترك،  ادجیمنجر به ا کسرامی  -در ف
از حضــور   یداغ ناشـ  یخوردگ ن،چنی. همشـود یم یتحرار هايکلیسـ  طی در پوشـش  شـدن شـدن و پوسـته   هالی هیال

ص  سوخت  میسد  م،یواناد رینظ هایییناخال  ينندهاز عوامل محدود ک گرید یکی ن،ییپا تیفیک یصنعت  هايوگوگرد در 
 ،تشکس یبر بهبود چقرمگ یسد حرارت هايمطالعات در حوزه پوشش جه،یاست. در نت یسد حرارت هايطول عمر پوشش

 تیقابل و يعمر کار شیبه منظور افزا یداغ و مقاومت در برابر شــوك حرارت یمقاومت به خوردگ ،چســبندگی اســتحکام
  . استباالتر متمرکز شده  دماهاي در هاآن يرپذینانیاطم

  هايپوشش  يکرده است. توسعه   جادیا یرا در صنعت پاشش حرارت   يدیجد ينهزمی ساختار نانو هايپوشش  دیتول امروزه
 بیکم، ضــر یحرارت تیهدا بیضــر لیبه دل ،یســد حرارت هايپوشــش ییباعث بهبود کارا تواندیم YSZ ســاختارنانو

ــاط حرارت ــش نیا یعال یکیباال و خواص مکان یانبس ــود هانوع پوش ــور تحقیقات مختلفی در زمینه . ش تاکنون در کش
صورت جامع جهت بررسی خواص و عملکرد   هاي سد حرارتی نانوساختار صورت گرفته است اما این مطالعات به     پوشش 

ستفاده نمود. بنابراین انجام این          شابه ا صنایع م صنعت نیروگاهی و  ست. بنحوي که بتوان از آن در  صورت نگرفته ا آنها 
هاي ســد اي جهت صــنعتی نمودن اســتفاده از پوشــشتواند پیش زمینهپژوهش با در نظر گرفتن کاربرد صــنعتی آن می

  ر باشد.حرارتی نانوساختا
پژوهش ابتدا ســـنتز پودرهاي نانو با اســـتفاده از آســـیاب کاري مکانیکی پودرهاي میکرونیزه  نیمجهول در ا يهاجنبه
ساختار        می ست و در گام بعدي اعمال پودرهاي نانو شش ا سپس اگلومره کردن پودرهاي نانو جهت ایجاد قابلیت پا شد.  با

هاي  آزمون آزمون تحت يهانمونه تیدر نها باشــد.ریزســاختار نانو میاگلومره شــده با پارامترهاي بهینه جهت حصــول 
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ــپس نمونهخواص مکانیکی، حرارتی و خوردگی قرار می ــده تحت گیرند. س ــت ش ــ هاي تس ــاختار زیر يهایبررس  ،يس
  . ه استقرار گرفت يو فاز يعنصر

  
  :نتایجچکیده 
  وستونی هاي میکرریزساختار دوگانه شامل دانهپوشش سد حرارتی نانو ساختار پاشش پالسمایی شده داراي یک

نانو           ماد بخش ذوب شــــده پودر و ذرات  ته از انج یاف کل  ــ ند شـ نانو نواحی)        ا نده از پودر ( ما باقی   ازه 
 باشد.می

  شش ساختار  YSZ پو ضور  دلیل به نانو شار  کنترل توانایی و نواحی نانو ح ستحکام  ترك، انت سبندگ  ا سیار   یچ ب
 .دارد متداول YSZ پوشش به نسبت باالتري

        صورت ورقه شش به  ست پو شک شوك حرارتی،  شش       در طی آزمون  شترك پو صل م شدن در نزدیکی ف ورقه 
ــال و اتفاق افتاد. تنش -رویی ــش رویی   اتص ــاط حرارتی پوش ــریب انبس هاي به وجود آمده از عدم انطباق ض

 ها تعیین شد.سرامیکی و زیرالیه فلزي به عنوان مکانیزم شکست پوشش

 توان به مراحل ذیل تقسیم نمودهاي سد حرارتی در طی خوردگی داغ را میمکانیزم تخریب پوشش:  

o هاهاي باز و میکروتركنفوذ نمک مذاب از میان عیوب پوشش مانند تخلخل  
o  واکنش شیمیایی نمک مذاب با عامل پایدارکننده زیرکنیا و خروج آن از محلول جامدYSZ 
o 4هاي تشکیل کریستالYVO اي هکنند و سبب ایجاد تنشاي که از سطح به سمت خارج رشد میساختار میله با

  .شوندفشاري در پوشش می
o علت عدم وجود پایدارکننده که همراه با افزایش حجم دگرگونی فازي زیرکنیاي تتراگونال به منوکلینیک به

 باشدپوشش می
o هاي مذابشکست در مقیاس وسیع توسط نفوذ کنترل شده نمک  

 هاي خورنده با پوشـش نانوسـاختار و تشـکیل کسـر      آزمون خوردگی داغ بر خالف نرخ واکنش بیشـتر نمک  در
حجمی بیشتر فاز مونوکلینیک، تخریب پوشش نانوساختار به دلیل خواص مکانیکی بهبود یافته حاصل از حضور  

 افتد.نانو نواحی در پوشش کمتر اتفاق می

  دات پروژه:تنمس
 فاز  4هاي مکتوب هر گزارش 
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 انتقال دانش،طرح هاي پایان یافته پروژه
تولید و بکارگیري الکتروموتورهاي 

  )PMرباي دائم (آهن
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 عنوان پروژه:
 یلوواتیک 1و ساخت نمونه  یسیمغناط يهاو ساخت چرخ دنده یطراح یتدوین دانش فن

  
 یريو بکارگ یدطرح انتقال دانش، تول  واحد مجري:

  )PMدائم ( يآهن ربا يالکتروموتورها
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN04   کد پروژه:  ایناللوامین بیرامی   مدیر پروژه:

حسن فشکی فراهانی، علی سراجیان، محسن مختاري، شیما توکلی، رحیم محمدرحیمی، حمیدرضا موالیی، سیدمهدي موسوي،          همکاران:
  نژاد، محمود نجفیار و مجید عزتی مصلحعسکري، بابک دیانتی، مجید رحمانیارمغان علی

  پروژه: چکیده
رباهاي  اي بمنظور انتقال گشتاور و تنظیم سرعت در صنایع مختلف دارند. با پیدایش آهن   گسترده ها کاربردهاي دندهچرخ

سطه برهم   سط آهن    کنش میدانقوي مفهوم انتقال گشتاور بوا شده تو سی ایجاد بر روي دو چرخ   ي دائمهارباهاي مغناطی
شد. به این نوع چرخ  سی دندهها، چرخدندهمطرح  ساده،  شود گفته می هاي مغناطی . حداقل میزان نویز، حفظ و نگهداري 

ــورت طبیعی و جدا            ــافه بار بصـ ــفت خروجی از مزایاي      قابلیت اطمینان باال، حفاظت اضـ ــفت ورودي از شـ بودن شـ
  .هاي مغناطیسی هستنددندهچرخ

ضمن معرفی چرخ    ضر،  سی، این نوع چرخ در پروژه حا سه و  هاي مکانیکیدندهها با انواع چرخدندهدنده مغناطی  مقای
  توان به:هاي مکانیکی میدندهمعایب چرخ جمله از مزایا و معایب هریک بررسی و تشریح گردید.

 هاسایش و شکست به دلیل تماس دنده -

 های از دندهتعداد کمدرگیر بودن  -

 پدیده خستگی -

 ي زیادسروصدا -

 ي، تعمیر و نگهداري مداومکاررواننیاز به  -

 شده تا توجه به فناوري جدید در این زمینه افزایش یابد.اشاره نمود. این معایب سبب 

سی را می دندهچرخ سته هم هاي مغناطی سیاره هامحور، خطی، محوري،توان به پنج د سیم کرد.  رمونیکی و   زااي تق
صنایع می دندهکاربرد این چرخ جمله صنایع توربین ها در  ستم   توان به  سی ش هاي بادي، انرژي امواج و  ی تهاي رانش ک

ــاره نمود. این نوع از چرخ ــافههاي مکانیکی مانند دندههاي بادي، معایب چرخها در توربیندندهاش ــدا و  باراض ــروص و  س
رانش  داري کمی دارند. در سیستم  ها به علت تماس مکانیکی و غیره را نداشته و هزینه تعمیر و نگه شکسته شدن دندانه   

ستم،      ترکشتی و خودروهاي الکتریکی نیز، کوچک  سی شتاور زیاد این  و کارآمدتر بودن، قابلیت اطمینان، بازده و چگالی گ
  منجر به گسترش آن در این صنعت گشته است.
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محور با توجه به سـاختار سـاده، مقاوم و پرکاربرد   هاي مغناطیسـی نوع هم دندهدر نهایت از میان انواع سـاختار چرخ 
  دنده صورت گرفت.ي این مدل از چرختري بر روانتخاب و در ادامه، مطالعات دقیق

ا ي مغناطیسی ب هادندهچرخهاي مغناطیسی بررسی شد. مدوالسیون شار در       دندهدر گام بعدي، تئوري عملکرد چرخ
سی و انواع حالت    شد. در تحلیل عملکرد     هاي چرخش در چرخسه نوع چیدمان متفاوت برر ضیح داده  سی تو دنده مغناطی

ــی،   یک چرخ  ــی، هدایت      جمله  ازبا توجه به متناوب بودن پارامترهاي آن       دنده مغناطیسـ توزیع نیروي محرکه مغناطیسـ
ر  چگالی شــار مغناطیســی د   جهینت درها) و قطب(به علت ترتیب خاص قرارگیري تکه سیفرو مغناطمغناطیســی حلقه  

  توان از بسط فوریه در آن راستا کمک گرفت.راستاي یک محور مشخص، می
سط فوریه چرخ  شد که     با ب شان داده  سی و تحلیل آن، ن ي دو روتور،  هاجفت قطبتعداد  کهیصورت  دردنده مغناطی

ــتاور چرخ  برابر با تکه قطب ــفر تولید خواهد کرد. همچنین، گش ــط غیر ص ــتاور متوس ــین گش ــود، ماش دنده  ها انتخاب ش
  شود، ارائه شد.کسول خوانده میکامل بررسی و رابطه مربوطه که رابطه تنسور ما بطورمغناطیسی 

ی قرار گرفت. در این رابطه، سه نوع   بررس  مورد لیتفص  بهمحور دنده مغناطیسی هم سازي چرخ در بخش بعدي مدل
سازي تحلیلی، معادالت ماکسول شامل دو قرار گرفت. در روش مدل توجه موردتحلیلی سازي تحلیلی، عددي و نیمهمدل

  صورت بهدنده با شرایط مرزي مشخص، بررسی و پاسخ کلی آن هاي مختلف چرخبراي بخش معادله الپالس و پواسون 
  بسط فوریه استخراج گردید.

سیون و حداقل کردن تابع انرژي، براي        صل واریا ستفاده از ا سون با ا در روش حل عددي نیز، روابط الپالس و پوا
  آمد. به دستهاي مختلف مغناطیسی در بخش هاي کوچک، حل شده و توزیع شارشده به مثلثبنديمحیط مش

مدل شـبکه رلوکتانسـی آن اسـتخراج گردید. در این     اصـطالح  بهدنده مغناطیسـی یا  تحلیلی چرخدر آخر مدل نیمه
ــیم کل فضــاي چرخ ــتفاده از روابط حلقه مداري بر روي این دنده مغناطیســی به المانروش با تقس هاي کوچک و با اس

با اسـتفاده از روش تانسـور تنش ماکسـول در      تینها درها معین شـد.  مغناطیسـی در تمامی بخش مجموعه، فلوي شـار  
  دنده استخراج شد.فواصل هوایی، گشتاور وارده بر روتور بیرونی محاسبه و مدل دینامیکی چرخ

ند ی آن، فرآیسازي ریاض  و مدل محورهمدنده نوع دنده مغناطیسی و انتخاب چرخ بعد از بررسی تئوري عملکرد چرخ 
ــی همطراحی کامل یک چرخ قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا پارامترهاي مطرح در طراحی  توجه موردمحور دنده مغناطیس

ــتاوري چرخاز قبیل پارامترهاي مربوط به قابلیت ــعاع کلی چرخهاي گش دنده و دنده، ضــرایب مقیاس مربوط به تعیین ش
سري پارامترهاي مر    شد. در ادامه، روند طراحی چرخ تبط با ابعاد چرخضخامت آهنربا و یک  دنده با توجه به دنده تعریف 

دنده و ضــخامت  این پارامترها ارائه شــد. روش طراحی به این صــورت اســت که ابتدا یک مقدار مرجع براي شــعاع چرخ
ضخامت آهنربا، رنج کامل      آهنرباهاي آن در نظر گرفته می ضریب مقیاس و  سپس با تغییر  شتاورهاي ق شود و  ابل ی از گ

ستاي شعاعی و    هاي آهنرباي در دسترس و محدودیت آید. با توجه به مشخصه  می به دست یابی دست  هاي فضایی در را
شده با استفاده از روش تحلیل المان محدود، تحلیل   شود. در ادامه، ابعاد استخراج  دنده انتخاب میمحوري، ابعاد کلی چرخ

ود.  ششده اصالح میهاي غیرمجاز پارامترها، ابعاد تعیینشود و در صورت وجود تخطیی میهاي حرارتی آن بررس و تنش
ــتاور خروجی         تی نها  در ــبت تبدیل     50با توجه به مطالعات اولیه، گشـ براي مطالعه طراحی در نظر    9/7نیوتن متر و نسـ

  .شد گرفته
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سی  براي طراحی مفهومی چرخ س ي دو روتور هاتعداد قطبهاي ممکن ، ابتدا ترکیبمحورهمدنده مغناطی  شده یبرر
ــتفاده از ضــرایب مقیاس و ضــخامت آهنربا، می و در گام بعد پس از انتخاب مقادیر مبنا و تعداد قطب عاد توان ابها، با اس

ست پیدا کرد.     چرخ شتاور مطلوب د سیعی تغییر داد و به گ شتاور   تینها دردنده را در طیف و ضریب  نی 5/48گ وتن متر با 
ــی 75/7تبدیل  ــه و حجم و فریت به NdFeBها براي دو نوع مگنت تعیین گردید. این بررس و ابعاد  آهنربامنظور مقایس

ستفاده از مگنت نئودیمیم    چرخ ست. ا صورت گرفته ا شتر مطالعات     -آهن-دنده نمونه  ضوع که در بی بور با توجه به این مو
هاي و در بازار ایران نیز، بخصوص براي ساخت ماشین    شده استفاده یسی از این مگنت  دنده مغناطي چرخبر روشده  انجام
PM بیل دنده از قباشد، صورت گرفته است. در گام بعدي، بعد از تعیین ابعاد و مشخصات چرخ     ، موجود و در دسترس می

ستف        شده، گشتاور و  نسبت تبدیل، ضریب مقیاس و ضخامت آهنربا، طول استک، شعاع بیرونی، حجم مگنت ا چگالی  اده 
سه طراحی متفاوت براي نحوه قرارگیري مگنت    شتاور،  شامل گ ستطیلی  مگنت هاي روتور درونی  هاي هاللی، مگنت م

سه   تکه، مگنتیک ستطیلی  ساخت و مونتاژ طرح مگنت هاللی امکان      هاي م شکالت  شد. به دلیلی م شنهاد  پذیر تکه پی
ست لذا   شبی  تینها درنی سه ها و آنالیزسازي هبعد از انجام  ش هاي گوناگون، طرح روتور درونی با مگنت  د و تکه انتخاب 

  دنده مغناطیسی آغاز گردید.مراحل ساخت و مونتاژ چرخ
شگاهی،       جمله از ساخت یک نمونه آزمای ضوعات مهم براي  ساخت و تولید  سنج امکانمو ی تهیه مواد اولیه براي 

ستفاده  موردهاي هاي برش، چسب هاي هسته، روش ها، ورقدنده مغناطیسی (از قبیل مگنت چرخ هاي موجود  ) و چالشا
شگاهی (    ساخت یک نمونه آزمای صب مگنت  ماننددر  اژ و مونت ساخت دنده، ها، برش زدن قطعات مختلف چرخمونتاژ و ن

  دنده مغناطیسی) است.ها در چرخي خود و شفت و بلبرینگها در جاتکه قطب
ــاخت چرخ    چالش  جمله  از تاژ مگنت     هاي موجود در روند سـ ــی، مون تاژ حلقه     دنده مغناطیسـ ها، برش قطعات، مون

  ها از روش دفنی استفاده شد.دنده است. براي حل مشکل مونتاژ مگنتهاي درون چرخمدوالسیون، شفت و بلبرینگ
سته، روتور درونی، روتور بیرونی، نگه   ف چرخقطعات مختل سی اعم از ه دارنده و محفظه روتور درونی و دنده مغناطی

دند و ی برشکاري و تراشکاري شزنسنگ ي و کارنیماش هاي روتور درونی و بیرونی توسط وایرکات و  روتور بیرونی، شفت 
  در کارگاه ماشین بر روي یکدیگر مونتاژ شدند.

یري گباري، بارداري جزئی و اندازه)، تســت بیشــدهقفلهاي اســتاتیکی (روتور آزمایش شــدهختهســابر روي نمونه 
. در این ده استششده بمنظور بررسی مشخصه گشتاور روتور انجام . آزمایش استاتیکی روتور قفلشد  انجامنسبت تبدیل  

  است. آمده دست بهدرجه  90یه متر در زاونیوتن 5/42آزمایش بیشترین گشتاور روتور بیرونی برابر با 
تیجه حاصل است که ن شده انجامگیري سرعت روتور بیرونی و درونی  آزمایش نسبت تبدیل نیز بر طبق نسبت اندازه  

  است. 75/7دهد که برابر با دنده را نشان میاز آن نسبت تبدیل دقیق چرخ
ــت ــتبهها و نتایج از انجام تس ــل از آن آمدهدس ــت آن توان به عملکرد مطلوب چرخها میحاص دنده و مونتاژ درس

  گرفته، پی برد.هاي صورتسازيمطابق با شبیه

  ندات پروژه:تمس
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 " ساخت چرخ ساخت نمونه    دندهتدوین دانش فنی طراحی و  سی و  سعه فناوري  "کیلوواتی 1هاي مغناطی ، مرکز تو
 .1398فناوري، پژوهشگاه نیرو، موتورهاي الکتریکی پیشرفته، معاونت 

 کیلووات 1متر، نیوتن 43محور با گشتاور دنده مغناطیسی همساخت نمونه محصول چرخ 
  در حال داوري»: سازي و تحلیل عملکردلهاي مغناطیسی: ساختار، مددندهچرخ«تدوین کتاب 
 ی برقالمللکنفرانس بین در بازار ایران،محور بر مبناي آهنرباي موجود دنده مغناطیسی همتحلیل المان محدود چرخ ،

 1397 تهران،
 Magnetic Gears Topologies: A Survey, Submitted to a journal 
 Dynamic Analysis of Halbach Coaxial Magnetic Gears based on Magnetic 

Equivalent Circuit Modeling, Submitted to a journal 
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 عنوان پروژه:
  کارگیري موتورهاي سنکرون آهنرباي دائمهاي طراحی، ساخت، تولید و بهنقشه راه توسعه فناوريتدوین 

  
کارگیري انتقال دانش، تولید و بهطرح   واحد  مجري:

  )PMدائم ( يرباآهن يالکتروموتورها
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN06-4    کد پروژه:  ایمان صادقی محلی  مدیر پروژه:

  ارسالن حکمتی، مهدي علی احمدي همکاران:

  پروژه: چکیده
ي طراحی، ساخت و هادر زمینه هاي فنی و استفاده از منابع علمی، آخرین پیشرفتهادر این پروژه با بررسی گزارش

بررسی گردید. سپس با استفاده از جستجوي اینترنتی و  )PMSM(ي سنکرون آهنرباي دائم هااستفاده از انواع موتور
 ، هاي خارجی تولید کننده این موتورهازیمنس و سایر  شرکت ، ABBي بزرگ سازنده نظیر هابررسی محصوالت شرکت

تخمین زده شد. همچنین  هاشناسایی و حجم بازار آن )PMSM(ي سنکرون آهنرباي دائم هاي موتورهاین کاربردترمهم
شناسایی و برنامه) PMSM(ي سنکرون آهنرباي دائم هادانش موتوري حامی تحقیقات نوین در زمینه توسعه هاسازمان

  استخراج شد.  هاي آنها

  
  ي سنکرون از نظر مکانیسم تولید گشتاورها: طبقه بندي ماشین 1شکل 

  
) در داخل کشور انجام شده است PMSMهایی که تاکنون در زمینه موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم (کلیه فعالیت

) در کشور PMSMشد. سپس کلیه ذینفعان کلیدي مرتبط با توسعه فناوري موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم (بررسی 
، پژوهشگران، گان مواد اولیهکنندتامینهاي حاکمیتی و اجرایی (شناسایی گردید. این ذینفعان شامل کلیه بازیگران بخش

ي مختلف نظام نوآوري در زمینه توسعه فناوري موتورهاي هاي کارکردهاین چالشترمهمگذاران و ...) هستند. سرمایه
هاي الکتریکی شناسایی و بعد از )، با استفاده از نظرات خبرگان صنعت ماشینPMSMسنکرون آهنرباي دائم (
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موتورهاي  هاي توسعه فناوريي اصلی پیشنهاد و اولویتها، برنامه  اقدامات الزم براي مقابله با چالشهاي چالشبنداولویت
  ) در قالب یک نقشه راه توسعه فناوري تدوین گردد.PMSMسنکرون آهنرباي دائم (

  

  با کاربرد در پیشرانه خودروهاي برقی PMSM: موتورهاي  2شکل 

  :نتایجچکیده 
 ي موتور هابررسی اهمیت، ساختار و ویژگیPMSM 
 ي ساخته شده در کاربردهاي زیر :هابررسی انواع مختلف نمونه 

 ي دمندههاکمپرسورها و فن 
 ي صنعتیهامحرکه خطوط تولید شرکت 
 هاپیشرانه خودرو برقی، قطارهاي باري و مسافري، کشتی   
 آسانسورهاي بدون گیربکس 

  ه ین کاربردهاي مربوط بترمهمي کاربرد فناوري در کشــور : بنداولویتتدوین نقشــه راه توســعه فناوري بر اســاس
ساس         صنعتی ( توان باال) بر ا سط) و  سه محدوده توانی خانگی (کم توان)، تجاري (توان متو فناوري فوق در 

سعه فناوري ابتدا کاربردهاي خانگی و تجاري با توان کمتر از      سایی گردید. براي تو شنا  15فراوانی، حجم بازار 
شد.   شرانه خودروهاي برقی      در کاربردهايکیلو وات در نظر گرفته  ستفاده از این فن آوري در پی سط ا توان متو

 باشد. میبسیار متداول 

 ندات پروژه:تمس  
، مرکز توسعه فناوري موتورهاي  ) »PMSMرباي دائم (رصد وضعیت فناوري الکتروموتورهاي سنکرون آهن«  -

 الکتریکی پیشرفته، پژوهشگاه نیرو
شم «  - سی چالش تعیین چ سنکرون آهن   تدوین برنامه ها وانداز، برر سعه فناوري موتورهاي  اي  ربهاي اجرایی تو

 ،  مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته، پژوهشگاه نیرو) »PMSMدائم (
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 عنوان پروژه:
 مهاي اتصال مستقیساخت موتور الکتریکی آهنرباي دائم با ساختار جدید براي استفاده در سیستم

    
کارگیري انتقال دانش، تولید و به طرح  مجري: واحد

  )PMدائم ( يرباآهن يالکتروموتورها
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

   NPETPN02  کد پروژه:  مهدي  علی احمدي  مدیر پروژه:

  دانشگاه علم و صنعت ایران    همکاران:

  پروژه: چکیده
جدید طراحی و ساخته شد. در ساختار پیشنهاد شده      در این پروژه یک نوع موتور الکتریکی آهنرباي دائم با ساختار کامال  

ست. از جمله ویژگی           شده ا شکالت آنها نیز مرتفع  ساختارهاي قبلی برخی از م ستن از تمام مزایاي  اي  هضمن بهره ج
  نامیده شده است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:  6RWAFMبرجسته ساختار ابداعی که 

 جود فازهاي کامال مستقل از یکدیگرقابلیت اطمینان باال به دلیل و -1
 گیري از سیم پیچی حلقويسهولت در ساخت به دلیل وجود ساختار ماژوالر در استاتور و بهره -2
  چگالی گشتاور زیاد -3

  :نتایجچکیده 
عدي، بسازي و تحلیل سهبعدي بودن مسیر شار در ساختار ارائه شده، استفاده از روش المان محدود براي مدلبا توجه به سه

رو یک مدل تحلیلی مبتنی بر روش مدار معادل مغناطیسی براي ساختار مذکور توسعه داده شد. بر بوده و از اینبسیار زمان
  سازي، طراحی ماشین مذکور انجام شد و نمونه آزمایشگاهی آن ساخته و تست گردید. پس از مدل

  دات پروژه:تنمس
 مستقیم  هاي اتصالنرباي دائم با ساختار جدید براي استفاده در سیستمگزارش طراحی و ساخت موتور الکتریکی آه -1

 
  

 

 

                                                   
٦ Ring Winding Axial Flux Machine 
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طرح انتقال و  پایان یافتههاي پروژه
توسعه دانش و فناوري الکتروموتورهاي  

 القایی پربازده و درایو
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  عنوان پروژه:
  درایو در کمپرسورهاي القایی یخچال فریزرهاي خانگی يریکارگو به دیتول اجراي طرح پایلوت

  
 يطرح انتقال و توسعه دانش و فناور  واحد مجري:

  یوپربازده و درا ییالقا  يالکتروموتورها
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN07-6   کد پروژه:  بیرامی ایناللوامین   مدیر پروژه:

  عسکري و مجید عزتی مصلحسیدمهدي موسوي، ارمغان علی همکاران:

  پروژه: چکیده
ــرف ــتند که عمدتا به دلیل  در ایران یکی از مص ــرف انرژي در بخش خانگی، یخچال فریزرها هس ــلی مص کنندگان اص

شند. در دنیا  فناوري قدیمی داراي بازدهی پایینی می سال با ص  هاي قبل براي بهینهقوانین مختلفی از  رف در این سازي م
، کلیه ســازندگان یخچال فریزرهاي خانگی موظف به تبعیت از 1990بخش وضــع شــده اســت. به عنوان مثال از ســال 

ست    صرفه   سیا ستانداردهاي  سه        ها و ا ستند.  همچنین یک جل صوبه وزارت انرژي آمریکا ه صرف انرژي م جویی در م
هاي خانگی برگزار شد که دو  وري یخچالدر پژوهشگاه نیرو در خصوص ارتقاي بهره   09/12/1395شی در تاریخ  اندیهم

صنعت از فعالیت     سان  صوالت تبریدي خ هاي تحقیقاتی جهت افزایش بهرهشرکت لوازم خانگی پارس و نیک ود  وري مح
  خبر دادند.

، پرداخته شده است.   هاا در کنار سایر ادوات سازنده آن  فریزرهدر این پروژه، به طور خاص به کمپرسورهاي یخچال 
  فریزرهاي خانگی، بصورت زیر پیشنهاد داده شده است.گزینه عمده مرتبط با کمپرسورهاي یخچال 3

 افزایش بازده خود کمپرسورها  

 استفاده از موتورهاي مجهز به درایو سرعت متغیر در کمپرسورها 

 استفاده از موتورهاي خطی  

با بار متغیر، یکی از مؤثرترین راهکارها براي کاهش          ــنعتی  کارگیري درایو براي کنترل دور الکتروموتورهاي صـ ب
صرف انرژي می  سري مطالعات فنی        م ستی یک  سیر تغذیه یک الکتروموتور، بای صب این تجهیز در م شد. اما بمنظور ن با

صول   هاي فنی محو کنترل دور با در نظر گرفتن محدودیتمربوط به عملکرد الکتروموتور و هماهنگی عملکرد آن با درای
  شده، این پروژه دو هدف مهم زیر را دنبال شده است:نهایی، صورت پذیرد. با توجه به موارد مطرح

 فریزر به صورت واقعی قابل مشاهده استاثر نصب درایو بر روي کمپرسور یخچال 

 گرددمپرسورهاي یخچال استخراج میطرح اقتصادي در خصوص تولید درایوهاي مورد نیاز ک  

ــورهاي یخچال   ــرعت در کمپرس ــتفاده از درایو کنترل س ــی امکان اس   ورمنظبهفریزر خانگی در این پروژه به بررس
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افزایش بازدهی پرداخته شــد. در فصــل اول ســاختار یک کمپرســور یخچال از نظر مکانیکی و الکتریکی تشــریح و     
س  موردهاي مختلف آن قسمت  ساختار درایو موتورهاي   ی قرابرر و موانع و مشکالت موجود    تکفازر گرفت. در فصل دوم 

ــورهاي یخچال   ــاختار الکتروموتور کمپرس ــد. همچنین س ــتفاده از درایو موتور تکفاز ارائه ش فریزر خانگی و امکان در اس
 يرسورهابه کمپ ویافه کردن درااض ، این نتیجه حاصل شد که گرفتهانجاماز درایو در آن بررسی شد. در مطالعات  استفاده
  به شرح زیر است: آمدهدستبهدالیل  نیترمهم. ستین ریپذامکانفریزر با الکتروموتور تکفاز یخچال

 ستین يتکفاز کاربرد يالکتروموتورها يبرا ویاستفاده از درا یطورکلبه.  
  ــور  يالکتروموتورها و  PSCدارند (  ویدرا تی که قابل   يتکفاز  ياز نوع موتورها  یخانگ  هاي یخچال کمپرسـ

 دار) نیست.قطب چاك
       ساختار الکتروموتور کمپرسور با توجه به عدم دسترسی به آن و عدم وجود شرکت مپرسور   هاي کامکان تغییر 

 ساز داخلی وجود ندارد.
 سرعت ثابت موجود متفاوت است ينسبت به کمپرسورها ریسرعت متغ يکمپرسورها یطراح یکیمکان ازنظر.  

صنعت  چیه شرکت       ویدرا نهیدر زم ایدر دن يو تجار ینمونه  ست و  صورت نگرفته ا سور تکفاز  سو کمپر سازي   هاي کمپر ر
  اند.کرده پیدا شیگرا BLDCبه سمت استفاده از موتور  ایمعتبر دن

  ندات پروژه:تمس
 "ــ"خانگیدرایو در کمپرســـورهاي القایی یخچال فریزرهاي  يریکارگو به دیتول اجراي طرح پایلوت عه ، مرکز توسـ

  .1398فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته، معاونت فناوري، پژوهشگاه نیرو، 
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  عنوان پروژه:
 درایو بکارگیري با انرژي مصـرف  هوشـمند  کنترل و کشـاورزي  هايبرقی کردن چاه تدوین دسـتورالعمل 

  الکتریکی
 يطرح انتقال و توسعه دانش و فناور  واحد مجري:

  یوپربازده و درا ییالقا  يالکتروموتورها
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN07-3   کد پروژه:  یفراهان یحسن فشک  مدیر پروژه:

      يمحسن مختار ي،دربندسر یرام ی،بهاره زارع همکاران:

  

  :پروژه چکیده

. اندبوده توجهی قابل یشرفتپ يدارا يمانند کشاورز هاییصنعت و بخش ي،و گسترش تکنولوژ یتجمع یشبا افزا امروزه
از الکتروپمپ یمیقد یزلید هايپمپ يبه جا ي،کشاورز هايچاه درون از آب پمپاژ منظور به یراخ هايدر سال رو این از

 هاالکتروپمپ يراندمان و کاهش مصرف انرژ یشافزا ي،کشاورز هايچاه کردنی. با برقشودیاستفاده م یبرق هاي
 یکیالکتر انرژي کنندگانمصرف تریناز بزرگ یکی هافن و هامورد توجه قرار گرفته است. امروزه پمپ یشترب کشاورزي

کاهش  هايروش یبررس رو ین. از اشودیمصرف م يدر بخش کشاورز ياز انرژ %16حدود  یندر جهان بوده و همچن
استفاده  ي،کاهش مصرف انرژ هاياز روش یکیبرخوردار است.  ايیژهو یتاز اهم يکشاورز هايالکتروپمپ يمصرف انرژ

چاه يبرا یکیالکتر یوهاي. با استفاده از دراباشدیم يکشاورز هايدر الکتروپمپ یرسرعت متغ یکیالکتر یودرا آورياز فن
 يور برآورده سازمنظبه رو،ازاین. نمود کنترل هوشمند صورت بخش را به ینا رد يمصرف انرژ توانیم ي،کشاورز هاي

 کشاورزي هايچاه کردن برقی دستورالعمل تدوین"پروژه  ي،در حوزه کشاورز يرو جهت کاهش مصرف انرژ یشاهداف پ
  .دیگرد یفتعر یروتوسط پژوهشگاه ن "هوشمند مصرف انرژي با بکارگیري درایو الکتریکی کنترل و

 ینبرق برآورد شده است. همچن يبخش از انرژ ینهاي آب کشاورزي و سهم مصرف اپروژه تعداد چاه یندر قسمت اول ا
آوري و هاي آب کشاورزي جمعهاي چاهآن در ارتباط با الکتروپمپ هايو چالش یاآوري درایو، مزااطالعات مرتبط با فن

 هابا آن یوارتباط درا يآب و برق و نحوه یمهوشمند حج کنتور يو عملکرد فنی مشخصات ادامه در. اندبررسی شده
ها آن هايییو توانا یکیالکتر یوهايدرا یو خارج یداخل یدکنندگانپروژه تول یناز ا یگريشده است. در بخش د بررسی
 یودرا يدهسازن یو خارج یداخل هايمحصوالت شرکت یمشخصات فن ین،اند. همچنشده ییشناسا یودرا یدتول ینهدر زم
نویس شناسنامه و مشخصات فنی درایوهاي مورد استفاده در موجود، پیش ياطالعات و استاندارها ینو به کمک ا یبررس
  .شده است یهو ته ینهاي آب کشاورزي، تدوچاه
 یوهايدرا یشناسنامه فن ینتدو"و  "يکشاورز هايدر الکتروپمپ یودرا یراتکاهش مصرف و تأث یزانم یابیارز" منظوربه

 یدتول يبرا یداخل هاييتوانمند یوها،درا هاييانواع فناور ی، با توجه به بررس"يکشاورز هايالکتروپمپ يبرا یکیالکتر
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و  یتیحاکم يو نهادها یوسازنده الکتروپمپ و درا هايبا شرکت وجانبهو د اندیشیجلسات متعدد هم یو،و تست درا
 يمصرف انرژ یریتمد راستاي در هاآن یشنهاداتنظرات و پبرگزار شده و نقطه  ینهزم یندر ا یدانشگاه ینمتخصص

  .آورده شده است یو،توسط درا يکشاورز هايالکتروپمپ
 در کاهش مصرف یکیالکتر یودرا یايو مزا یبررس يدر کاهش مصرف انرژ یوپروژه، نقش درا یناز ا یگريدر بخش د 

 يینههز یوساز،درا هايمکاتبات صورت گرفته با شرکت یمطالعه شده است. در ادامه  ط يکشاورز هايچاه يانرژ
 ینانجام گرفته در ا هايیتفعال یگرشده است. از د آوردبر يکشاورز هايچاه هايالکتروپمپ يبرا یازمورد ن یوهايدرا

 يبرا درایو از استفاده ها،هزینه کلیه گرفتن نظر در با. نمود اشاره درایو کارگیرياقتصادي به یلبه تحل توانیپروژه م
  .شده است تهیه اقتصادي –شده و گزارش مدیریتی فنی یبررس ياقتصاد یدگاهاز د يکشاورز هايالکتروپمپ

 یلوتپا يهاگرفته، اطالعات مربوط به پروژه یرصورتبا شرکت توان یکهمکاتبات یقپروژه با استفاده ازاز طر يادامه در
 یلوتپا هايپروژه این و آمده دست و به یافتصورت گرفته در کشور در يکشاورز هايدر الکتروپمپ یودرا یريبکارگ
 ینشده است. همچن تحلیل هامربوط به آن ینگرفته است. عالوه بر ا رقرا یابیبدست آمده مورد ارز یجشده و نتا یبررس
مطالعه  و مورد یبررس زین یگرد يدر اجرا شده در کشورها يهادر الکتروپمپ یودرا یريبکارگ یلوتنمونه طرح پا ینچند

  .قرار گرفته است
 يهاچاه يهادر الکتروپمپ یودرا یريبکارگ ینهجلسات مختلف و مطالعات صورت گرفته در زم يبا توجه به برگزار لذا

 ینترمهماز  یکیها، الکتروپمپ يدر کاهش مصرف انرژ یودرا یرتاث یزاندر م یتعدم شفاف ینو همچن يکشاورز
RFPدر  ویدرا یريبکارگ یلوتچند نمونه طرح پا ياجرا ژهپرو ینا یلذ یشنهاديدرخواست پروپوزال) پ یشنهاد(پيها

برداران بهره یتی،حاکم ينهادها یو،درا یدکنندهتول يهاشرکت يبا همکار توانندیها مطرح ین. اباشدیها مالکتروپمپ
 هاينهاد با دهشده و جلسات برگزار شانجام هايیبا توجه به بررس یتاجرا شده و درنها ینفعافراد ذ یرها و ساالکتروپمپ

  :که یدمقرر گرد یودر امور مربوط به درا ینو متخصص یودرا يسازنده هايشرکت یتی،حاکم
 هايالکتروپمپ يدر کاهش مصرف در انرژ یودرا یراتکاهش مصرف و تأث یزانم یابیجهت ارز یلوتنمونه طرح پا چند

 یلوتپا يپروژه اجرا " يمربوطه، شرح خدمات پروژه یتیحاکم يبا نهادها یمکاتبات ی. طیردقرار گ یابیرد ارزمو يکشاورز
د. ش یینها " يآب کشاورز يهاچاه نمودنیها جهت استفاده در طرح برقدر الکتروپمپ یرسرعت متغ یودرا یريبکارگ
 یابیو ارز هایلوتپا ینا ياجرا شود.پس از اجرا یربط،افراد ذ یرو سا یودرا یدکنندهتول يشرکتها يبا همکار ، ینهمچن

  .شود نیمربوطه تدو يتوسط نهادها تواندیها مدر الکتروپمپ یودرا یريمربوطه در خصوص بکارگ يهادستورالعمل یج،نتا
  

  :نتایج چکیده

 صنعت کشاورزي کشور یازموردن یکیالکتر یوهايآوري دراتدوین نقشه راه توسعه فن  
 يکشاورز يهاهاي چاهالکتروپمپ يبرا یکیالکتر یوهايتدوین شناسنامه و مشخصات فنی درا  
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 هاو تست الکتروپمپ یدتول ینهکشور در زم هاييتوانمند ییشناسا   
 هاالکتروپمپ يدر کاهش مصرف انرژ یودرا یرتاث یابیجهت ارز یلوتپا ياجرا 

   
  :پروژه مستندات

 مرکز ،»الکتریکی درایو بکارگیري با انرژي مصرف هوشمند کنترل و کشاورزي هايکردن چاهبرقی  تدوین دستورالعمل« 
  پژوهشگاه نیرو. ي،معاونت فناور یشرفته،پ یکیالکتر يهاموتور فناوري توسعه
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  عنوان پروژه:
ستم       سی صالح  ستورالعمل جامع براي تغییر یا ا صن تدوین د ش  غذاییع ایهاي الکتروموتوري  ور با هدف ک

 وري انرژي الکتریکیافزایش بهره
  

 يطرح انتقال و توسعه دانش و فناور  واحد مجري:
  یوپربازده و درا ییالقا  يالکتروموتورها

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN10-4   کد پروژه:  امین بیرامی ایناللو  مدیر پروژه:

  شمیهاشرکت مهندسی آسیاوات (آقاي میرشمس و آقاي ابن علی)، مسعود سرپاك، سیده مهسا همکاران:

  پروژه: چکیده
صنعتی، حدود   697هزار و  14، از تعداد 1392سال  به گزارش مرکز آمار ایران در انتهاي  واحد  759هزار و  2واحد 

ي هاآن، صـنایع مواد غذایی و آشـامیدنی بوده اسـت و در طول چند سـال این مقدار تغییر اندکی داشـته اسـت. بررسـی       
روموتورهاي آن درصد از مصرف انرژي یک واحد غذایی، مربوط به مصرف الکت 60دهد که حدود گرفته، نشان میصورت

کتروموتوري، هاي الواحد است. با توجه به پتانسیل صنایع غذایی کشور براي کاهش مصرف انرژي الکتریکی در سیستم       
ــرف انرژي الکتروموتوري مورد واکاوي دقیق قرار گیرد. بدین منظور در پروژه         ــنعت از دیدگاه مصـ مقرر گردید این صـ

سیستم     حاضر، ابتدا با مطالعه فرآیند تولید مو  هاي اد غذایی در جهان و راهکارهاي اتخاذشده در زمینه کاهش مصرف در 
ــتم    5الکتروموتوري،  ــیس ــمن بازدید از خط تولید آنها، آمار س ــور انتخاب و ض هاي الکتروموتوري کارخانه نمونه در کش
  استخراج گردید.

ستان، پگاه تهران، مهرام، روغن الدن و مینو، در مطالعه کارخانه عدد الکتروموتور با توان  2455در مجموع  هاي بید
  کیلووات، مورد بررسی قرار گرفته است. 33015شده نصب

صورت  سانی در کارخانه         مطالعات موردي  ستم آبر سی صب درایو کنترل دور در  شان داد که به عنوان مثال ن گرفته ن
  دهد.یساعت در سال کاهش مکیلووات 181770پگاه تهران، مصرف انرژي الکتریکی را 

ستفاده از سیستم کنترل مرکزي در کمپرسورهاي کارخانه مینو و تعدیل بار توسط درایو کنترل دور، در حدود          812ا
  جویی در مصرف انرژي الکتریکی به دنبال دارد.ساعت صرفهمگاوات

صورت  شان داد که ارتقا راندمان الکتروموتورهاي راندمان پایین با نوع  مطالعات  صد   7تا  2راندمان باال، گرفته ن در
جویی در  درصد صرفه   30تا  15ها بین کند. همچنین بکارگیري درایو در فن کورهجویی ایجاد میدر مصرف انرژي صرفه  

  کند.مصرف ایجاد می
صورت   ستورالعمل پیاده در نهایت با توجه به مطالعات ستم    گرفته، چارچوب د سی  هاي الکتروموتوري راندمانسازي 

  در صنعت غذایی بصورت زیر ارائه شد:باال 
 باشد.حمایتی می -این دستورالعمل بصورت ساز و کار قانونی -1
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  16747معیار مصرف انرژي در صنایع لبنی،    11956در بخش ساز و کار قانونی، مالك عمل، استاندارد شماره     -2
 باشد.در صنایع کنسانتره و آبمیوه می 16748در صنایع کمپوت و کنسرو و 

توان براي مصارف در واحد یوتیلیتی صنایع غذایی فاقد معیار مصرف انرژي، با رایزنی اعضاي کارگروه ماده    می -3
 ، استاندارد معیار مصرف انرژي تدوین کرد.11

پژوهشگاه نیرو لیست اقدامات قابل اجرا بصورت متمم در خصوص افزایش کارآیی الکتروموتورها در دو بخش      -4
ــتفاده از تکنولوژي میزان افزایش راندمان ــا کارگروه ماده و اس قرار خواهد   11هاي برتر کنترلی در اختیار اعض

 داد.

ساز و کار حمایتی می  -5 شویق     در بخش  صرف انرژي و ت ساز و کار: حذف جرائم عدم انطباق معیار م توان از دو 
 مالی براي صنایع منطبق با معیار مصرف انرژي استفاده نمود.

 ژي در کنار مطالعه وضعیت مصرف انرژي، پایش این طرح را نیز بر عهده دارند.هاي بازرسی انرشرکت -6

شرکت  -7 شگاه نیرو دوره   بمنظور افزایش آگاهی  شرفته پژوه لی هاي تکمیهاي بازرس انرژي، مرکز موتورهاي پی
ــرکت  ــین و ش ــوص برگزار کرده و یا مدرس ــی  در این خص ــص ــوص آموزش تخص ــرایط در خص هاي واجد ش

 ا به آنها معرفی نماید.الکتروموتور ر

پژوهشـگاه نیرو به همراه وزارت صـنعت و نمایندگان صـنایع غذایی، اقدام به تهیه سـاختار صـندوق گردشـی         -8
 سازي نمایند و سهم صنعت و صندوق را مشخص نمایند.بهینه

شاوره، اولویت   -9 شگاه نیرو وظیفه م صویب طرح پژوه صندوق را   بندي، ت صنایع به  رعهده  بهاي پایلوت و معرفی 
  دارد.

  

  ندات پروژه:تمس
 "       ستم سی صالح  ستورالعمل جامع براي تغییر یا ا صن تدوین د شور با هدف اف  غذاییع ایهاي الکتروموتوري  زایش ک

، مرکز توســعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشــرفته، معاونت فناوري، پژوهشــگاه نیرو، "وري انرژي الکتریکیبهره
1398. 
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  عنوان پروژه:
ستم      تدوین  سی صالح  ستورالعمل جامع براي تغییر یا ا شور با هدف    د صنعت فوالد ک هاي الکتروموتوري 

 وري انرژي الکتریکیافزایش بهره
  

 يطرح انتقال و توسعه دانش و فناور  واحد مجري:
  یوپربازده و درا ییالقا  يالکتروموتورها

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN10-3   پروژه:کد   امین بیرامی ایناللو  مدیر پروژه:

  شمیهاشرکت مهندسی آسیاوات (آقاي میرشمس و آقاي ابن علی)، مسعود سرپاك، سیده مهسا همکاران:

  پروژه: چکیده
درصــد انرژي الکتریکی  6/6گردد حدود بینی میواحد تولید فوالد در کشــور فعالیت دارند که پیش 52در حال حاضــر 

شور، فقط مربوط به    صرفی ک شور براي کاهش         م صنعت فوالد ک سیل  شد. با توجه به پتان صنعت با الکتروموتورهاي این 
ستم     سی صرف انرژي الکتریکی در  صرف انرژي الکتروموتوري    م صنعت از دیدگاه م هاي الکتروموتوري، مقرر گردید این 

تدا با مطالعه فرآیند تول          ــر، اب ید فوالد در جهان و راهکارهاي     مورد واکاوي دقیق قرار گیرد. بدین منظور در پروژه حاضـ
ستم       سی صرف در  شده در زمینه کاهش م ضمن بازدید از     5هاي الکتروموتوري، اتخاذ شور انتخاب و  کارخانه نمونه در ک

  هاي الکتروموتوري استخراج گردید.خط تولید آنها، آمار سیستم
صفهان، فوالد یزد،    در مطالعه کارخانه سان، ذوب آهن ا ستان، در مجموع  هاي فوالد خرا   4833فوالد آلیاژي ایران و خوز

  کیلووات، مورد بررسی قرار گرفته است. 506880شده عدد الکتروموتور با توان نصب
گرفته نشـــان داد که به عنوان مثال نصـــب درایو کنترل دور بر روي هر فن غبارگیر کوره در  مطالعات موردي صـــورت

رسـاند  سـاعت می مگاوات 2274سـاعت به حدود  مگاوات 4051کتریکی را از مجتمع فوالد آلیاژي یزد، مصـرف انرژي ال 
  درصدي). 44جویی (صرفه

ستم کنترل دور تجهیزات نورد ذوب    سی صرفه   مگاوات 5586آهن، مقدار ارتقا  ستقیم از     ساعت  صورت م سال ب جویی در 
  شود.ل میکاري موجود حاصساعت در سال از حذف سیستم خنکمگاوات 4742طرح جایگزینی و 
ــورت ــان داد که ارتقا راندمان الکتروموتورهاي راندمان پایین با نوع راندمان باال، مطالعات ص ــد در   4تا  1گرفته نش درص

صرفه    صرف انرژي  صرفه    40تا  20ها بین کند. همچنین بکارگیري درایو در فن کورهجویی ایجاد میم صد  جویی در  در
  کند.مصرف ایجاد می
سیستم   گرفته، چارچوب دستورالعمل پیاده ه به مطالعات صورت در نهایت با توج در   هاي الکتروموتوري راندمان باالسازي 

  صنعت فوالد بصورت زیر ارائه شد:
 باشد.حمایتی می -این دستورالعمل بصورت ساز و کار قانونی -10

 باشد.صنایع فوالد میمعیار مصرف انرژي در  9653در بخش ساز و کار قانونی، مالك عمل، استاندارد شماره  -11
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پژوهشگاه نیرو لیست اقدامات قابل اجرا بصورت متمم در خصوص افزایش کارآیی الکتروموتورها در دو بخش      -12
ــتفاده از تکنولوژي ــا کارگروه ماده میزان افزایش راندمان و اس قرار خواهد   11هاي برتر کنترلی در اختیار اعض

 داد.

ساز و کار حمایتی می  -13 شویق     توان از در بخش  صرف انرژي و ت ساز و کار: حذف جرائم عدم انطباق معیار م دو 
 مالی براي صنایع منطبق با معیار مصرف انرژي استفاده نمود.

 هاي بازرسی انرژي در کنار مطالعه وضعیت مصرف انرژي، پایش این طرح را نیز بر عهده دارند.شرکت -14

شرکت  -15 شگاه نیرو دوره   هاي بازرس انرژي، مرکز موتبمنظور افزایش آگاهی  شرفته پژوه لی هاي تکمیورهاي پی
ــرکت  ــین و ش ــوص برگزار کرده و یا مدرس ــی  در این خص ــص ــوص آموزش تخص ــرایط در خص هاي واجد ش

 الکتروموتور را به آنها معرفی نماید.

شی بهینه         -16 صندوق گرد ساختار  سندیکاي فوالد، اقدام به تهیه  صنعت و  شگاه نیرو به همراه وزارت  سازي  پژوه
 یند و سهم صنعت و صندوق را مشخص نمایند.نما

شاوره، اولویت   -17 شگاه نیرو وظیفه م صویب طرح پژوه صندوق را برعهده     بندي، ت صنایع به  هاي پایلوت و معرفی 
  دارد.

  ندات پروژه:تمس
 "       ستم سی صالح  ستورالعمل جامع براي تغییر یا ا شور با هدف افزایش    تدوین د صنعت فوالد ک هاي الکتروموتوري 

، مرکز توســعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشــرفته، معاونت فناوري، پژوهشــگاه نیرو، "وري انرژي الکتریکیبهره
1398.  
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   عنوان پروژه:
  آب هاي فشارمتوسط انتقالاندازهاي نرم براي الکتروپمپتدوین طرح کسب و کار تولید و بکارگیري راه

  
فناوري طرح انتقال و توسعه دانش و   واحد مجري:

  یوپربازده و درا ییالکتروموتورهاي القا
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN07-4   کد پروژه:  امین بیرامی ایناللو  مدیر پروژه:

  شمیهاعسکري و سیده مهساوند، محسن مختاري، ارمغان علیمحمود قیصریه، رضا ظاهري عبده همکاران:

  پروژه: چکیده
 مستلزم ،يالکتروموتور محرکه يهاستمیس يو نگهدار ریتعم نهیآن کاهش هز جهینت و در یکیمکان یدگیدبیآس کاهش

 اهسـتم یسـ  نیا نرم ياندازراه و یاضـاف  يهاتنش آمدن وارد از يریجلوگ يبرا مناسـب  ياندازراه يهاروش کارگیريبه
ست.    و از اعمال ولتاژ کامل به گردندیم نرم صورت بهولتاژ  شیکه باعث افزا اندشده  یطراح ياگونهبه نرم ياندازهاراها
  د.نکیم يریجلوگ زمان طول در موتور یدگیدبیآس از موضوع نیا که کنندیم يریجلوگ یناگهان صورتبهموتور 

ید راه   واردکردن جد مپ  تجهیزات  ندازي الکتروپ نداز ها نظیر راه ا یل وجود تحریم    ا به دل یت    هاي نرم  حدود هاي   ها و م
ها امري کارگیري آن براي الکتروموتورانداز نرم داخلی و بهسازي فناوري و تولید راه زیادي دارد. لذا بومیاقتصادي هزینه  

ها با در نظر گرفتن تمام مزایا و معایب آنان هاي موتوراندازي انواع راهگردد. از طرفی با مقایســهضــروري محســوب می
توان و همچنین بررسی اثر آنان بر روي شبکه برق و آب، می هااندازواع راهي استفاده از اننسبت به یکدیگر، برآورد هزینه

  انداز احتیاج دارد.استنباط کرد که سیستم پمپاژ آب کشور به این نوع راه

ساب فناور  بمنظور، در گام اول ین گزارششده در ا توجه به مطالب گفته با ش  نرم اندازراه یداخل یدو تول ياکت سط  ارف   متو
 نظر در کشور  داخل به فناوري این تثبیت و ورود براي مناسبی  راه نقشه  و استراتژي  باید آب انتقال هايالکتروپمپ براي

شده با نهادها    منظور، همین به. شود  گرفته سات برگزار شرکت  یدولت یتیحاکم يبا توجه به جل   حوزه رد توانمند هايو 
  :یدندمطرح گرد یرز صورتبه هاچالش ینترمهمنرم  اندازراه ساخت

 يهاشـرکت  اختیار در متوسـط  ولتاژ سـطح  در نرم اندازراه سـاخت  يفنّاور برداريبهره جهت باال تخصـص  به نیاز  
 بود خواهد مواجه مشکل با کشور فعلی شرایط در فوق مبادي از یازموردن تجهیزاتتأمین  و است خارجی

 اعتماد به فناوري پیشرفته در بین  عدم و معتبر گواهی داراي یاشده بکار گرفته و شناخته داخلی محصول وجود عدم
 عنوان مثال: شرکت توسعه منابع آب و نیرو)برداران (بهطراحان، مشاوران، پیمانکاران و یا بهره

 ازندهس به دسترسی عدم به توجه با خارجی، محصوالت با رابطه(در  آمدهپیش فنی اشکاالت رفع و ارسال در یرتأخ( 

 موردمطالعه وکارکسبهاي بر اساس طرح(اولیه  نمونه تولید و فناوري اکتساب پژوهش باالي هزینه( 

 هاالکتروپمپ هاي نرم واندازبرداري از راهبراي بهره مناسب دستورالعمل وجود عدم 
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 یالمللنیفشار متوسط و تجارب ب يالکتروموتورها ياندازراه يهاروش يو اقتصاد یفن لیتحل ضمندر این پروژه، 
س  به حوزه، نیا در موجود شور  ازین یبرر سط     نرم اندازراه يفناور به ک شار متو  شده  هپرداخت آب انتقال يهاستم یس  درف
  :است شده استخراج کشور در يفناور نیا کارگیريبه و دیتول توسعه جهتوکار کسب يهاطرح یتدرنها و است

 برداربهره توسط طرح پژوهش هزینه تقبل 
ــ با ــده پانجام هايیبررس ــبت به راهراه يبرتر یرامونش ، انداز نرمراه ینمونه خارج ینو همچن یانداز مقاومتانداز نرم نس

سرما بهره صورت نه  گذاريیهبردار با  سود قابل درهر ستفاده از نمون  یت،مز ینبلکه در کنار ا بردیم یتوجهتنها   یده تولبا ا
 .دشومی يفنّاور سازيیبوم به کمک ینو همچن بردیبهره م تریعتر و سرسترساز خدمات پس از فروش در د یداخل

 ریدخ تضمین ازاي درو سرشکن نمودن آن در محصوالت بعدي سازنده هزینه پژوهش طرح توسط  تقبل 
 )محصول 17بردار (مثال: بهره

ض  بر صل، چنانچه بهره  ینصورت گرفته در ا  هايیلو تحل یاتطبق فر ضم  ،بردارف صول را ب  يتعداد یدخر ینت دهد،  مح
سرما     سازنده نقش  صوالت توافق  ینهتفاوت که هز ینکرده که با ا یفارا ا گذاریهشرکت  شکن  س  یپژوهش بر روي مح ر

ست. در ا    سرما      ینشده ا شت  سازنده با حداقل نرخ بهره بانک    یهاول یهصورت بازگ  ینا در. پذیردیصورت م  یشرکت 
صادي  سازنده  براي پروژه این انجام که گرفت نتیجه شده، انجام آنالیز طبق بر توانمی صورت  ست  اقت  در برداربهره و ا
 .گرددمی سهیم پژوهش هزینه در مدت طوالنی

 طرح در گذاريسرمایه براي خصوصی گذارسرمایه از دعوت و توجیه 
ست  این دارد وجود طرح این در که اينکته شد  بانکی نرخ با برابر سرمایه  بازگشت  نرخ حداقل باید که ا  گذارسرمایه  تا با

ست  اقتصادي  وسودآور   پروژه روي بر گذاريسرمایه  که گردد توجیه و ترغیب  وام توانمی گرفتهصورت  هايتحلیل با. ا
 .باشد سودآور گذاريسرمایه که کرد بازپرداخت ايگونهبه را

 فناوري و پژوهش صندوق توسط طرحهزینه  تقبل 
ــندوق  ــرما  ینه هز تواند یم گیرد،یبر عهده م  را طرح اجراي که  فناوري  و پژوهش صـ ــدهگذاري یه سـ  يها را در قالب   شـ

ساط  صت بازار  یکپس از  یاق شرکت باز پس  یابیدوره فر صول     یاو  یردگاز  سال از فروش مح . اگرچه دگیربهرهتا چند 
سقف   یلاز قب نکات یبه برخ یدبا یول است  تریمنطق یخصوص   گذارسرمایه از  ،کمتر یالتاستفاده از صندوق با نرخ تسه   

  .نمود توجه خیر یا شودمی وام مشمول پروژه آیا اینکه و بازپرداخت یطوام صندوق، شرا

شده تمام عوامل  ستفاده از راه  ذکر هاي توان نتیجه گرفت که انواع طرحنمایند، پس میهاي نرم میاندازترغیب به ا
  باشند.ینانی میاطمقابلو  قبولقابلهاي ها و بررسیها، طرحشده در آنهاي در نظر گرفتهبا فاکتور وکارکسب

  ندات پروژه:تمس
 "  سب و کار تولید و بکارگیري راه سط انتقال آب   اندازهاي نرم براي الکتروپمپتدوین طرح ک شارمتو ، مرکز  "هاي ف

  .1398معاونت فناوري، پژوهشگاه نیرو، توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته، 
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طرح انتقال و  هاي پایان یافتهپروژه
توسعه دانش و فناوري الکتروموتورهاي 

رلوکتانسی و ابررساناسنکرون   
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  عنوان پروژه:
هاي تشخیص خطا گیري بازدهی و روشهاي اندازهرصد وضعیت موتورهاي رلوکتانسی مخصوص، روش 

  در موتورهاي رلوکتانسی
  

طرح انتقال و توسعه دانش و فناوري   واحد مجري:
الکتروموتورهاي سنکرون رلوکتانسی و 

  ابررسانا

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PETPN13  کد پروژه:  علیرضا قائم پناه  مدیر پروژه:

  جو، میالد گلدسته، فرهاد مهدوي، مهدي جعفري هرنديآرمین میرنیک همکاران:

  پروژه: چکیده
  در این پروژه شش موضوع مرتبط با موتورهاي رلوکتانسی بررسی شد. این موضوعات عبارتند از:

 هاي تخمین بازده موتورهاي القایی سه فازانواع روشبررسی  -1
  اندازرصد وضعیت موتورهاي سنکرون رلوکتانسی خود راه -2
  فاز به موتورهاي سنکرون رلوکتانسیسنجی نوسازي موتورهاي القایی سهامکان -3
  بررسی ساختار و رصد وضعیت موتورهاي دو طرف برجسته -4
  وکتانسی و سوئیچ رلوکتانسیهاي تشخیص خطا در موتورهاي سنکرون رلروش -5

ین سنجی تعمیم اهاي غیر مستقیم و آنالین تخمین بازده موتورهاي سه فاز القایی، با هدف امکاندر موضوع اول، روش
ها را در مورد موتورهاي توان این الگوریتمها به موتورهاي سنکرون رلوکتانسی بررسی شد و مشخص شد که میروش

  ر نظر گرفتن مدار معادل آن، به کار گرفت.سنکرون رلوکتانسی، با د
انداز با استفاده از مطالعه منابع علمی در موضوع دوم، مرحله ساختارهاي مختلف موتورهاي سنکرون رلوکتانسی خود راه

اي جمختلف، شد. همچنین الگوریتم طراحی این موتورها، با استفاده از این منابع استخراج شد. استفاده از این موتورها به 
موتورهاي سه فاز القایی، با هدف کاهش مصرف انرژي الکتریکی، نیاز به تطبیق بار با موتور دارد که دلیل آن نیز، تفاوت 

  سرعت نامی این دو موتور است.
در موضوع سوم، مدارك موجود در زمینه جایگزینی موتورهاي سه فاز القایی با موتورهاي سنکرون رلوکتانسی بررسی شد. 

  گزینی در اطالعات ارائه شده توسط مراجع مختلف، به دو صورت بررسی شده است:این جای
 جایگزینی روتور یک موتور القایی سه فاز با روتور موتور سنکرون رلوکتانسی -1
 جایگزینی موتور سنکرون رلوکتانسی به جاي موتور القایی سه فاز -2

ز گزارش شده است، عنوان شده که با این جایگزینی، بازده در تمامی مواردي که بحث جایگزینی روتور موتور القایی سه فا
مجموعه موتور و درایو افزایش یافته و در نتیجه، انرژي مصرفی موتور الکتریکی کاهش یافته است. همچنین، عنوان شده 

ست و ا است که کاهش ضریب توان موتور الکتریکی در این جایگزینی، از معایب استفاده موتورهاي سنکرون رلوکتانسی
  محدود شدن اضافه بار قابل تحمل موتور، یکی از اثرات این کاهش ضریب توان موتور است.
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هاي الکتریکی دوسو برجسته در این گزارش (به غیر از ماشین سوئیچ رلوکتانس و شار سوئیچ ساختارهاي مختلف ماشین
  اند.یر نشان داده شدهشونده) معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفتند. این ساختارها در درخت ز

  
  : درخت فناوري موتورهاي دوسو برجسته1شکل 

ها هاي دیگر، پراکندگی زیاد شار مغناطیسی در آنهاي دوسو برجسته نسبت به ماشینین معضالت ماشینترمهمیک از 
ها و ساختن آنها نیز سادگی شود. مزیت عمده آناست که موجب کاهش ضریب توان موتور و کاهش بازده در آن می

  قابلیت تحمل خطاهاي الکتریکی است.
 هاي افزایشدر موضوعات آخر نیز، اطالعات ارایه شده در زمینه تشخیص انواع خطاهاي الکتریکی و مکانیکی و روش

  قابلیت تحمل پذیري انواع خطاهاي الکتریکی در موتورهاي سنکرون رلوکتانسی و سوئیچ رلوکتانس بررسی شد.
  

  :جنتایچکیده 
ي توسعه   هاي آینده براریزيتواند تاثیر زیادي در برنامهدر این پروژه شش موضوع مرتبط با موتورهاي رلوکتانسی که می   

  فناوري این موتورها داشته باشند بررسی شد. اهم نتایج به دست آمده عبارت است از:
شخیص آن انواع خطاها و روش -1 س    هاي ت سی و  سنکرون رلوکتان شدند.   ها در موتورهاي  سی  وئیچ رلوکتانس برر

 هاي افزایش قابلیت تحمل خطاهاي الکتریکی در این موتورها بررسی شد.همچنین، روش
 ساختارهاي مختلف موتورهاي دوسو برجسته مطالعه شد. -2
صرفه  -3 سی       -جویی انرژي و هزینهمقدار  سنکرون رلوکتان سه فاز با موتورهاي  فایده جایگزینی موتورهاي القایی 

 شد.مطالعه 
گیري بازده موتورهاي القایی ســه فاز به موتورهاي ســنکرون رلوکتانســی هاي آنالین اندازهامکان تعمیم روش -4

 مطالعه شد.
  انداز مطالعه شد.هاي طراحی موتورهاي سنکرون رلوکتانسی خود راهانواع ساختار و روش -5

ی  ماشین هاي الکتریک
دوسو برجسته

ا  ماشین هاي داراي آهنرب
در استاتور

  ماشین هاي با تحریک
ساده

ماشین هاي دوسو  
مبرجسته آهنرباي دائ

ماشین هاي شار  
معکوس

چ  ماشین هاي شار سوئی
شونده

ماشین هاي حافظه دار

  ماشین هاي با تحریک
ترکیبی

یماشین هاي رلوکتانس

ماشین هاي دوسو  
گانهبرجسته با تغذیه دو

ر ماشین هاي شار متغی
رلوکتانسی

ی  ماشین هاي رلوکتانس
ورنیر

ماشین هاي سوئیچ  
رلوکتانس
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  دات پروژه:تنمس
 "فازگیري بازده انرژي موتورهاي القایی سههاي اندازهبررسی انواع روش "گزارش مرحله اول پروژه با عنوان  -1
تدوین الگوریتم طراحی و رصد وضعیت انواع ساختارهاي موتورهاي سنکرون "گزارش مرحله دوم پروژه با عنوان  -2

 "انداز رلوکتانسی خود راه
ها با امکان ســنجی نوســازي موتورهاي القایی ســه فاز با جایگزینی آن   "گزارش مرحله ســوم پروژه با عنوان  -3

 "موتورهاي سنکرون رلوکتانسی
 "بررسی ساختار و رصد وضعیت موتورهاي الکتریکی دوسو برجسته"گزارش مرحله چهارم پروژه با عنوان -4
 "تشخیص خطا در موتورهاي سنکرون رلوکتانسی  "گزارش مرحله پنجم پروژه با عنوان  -5
 " تشخیص خطا در موتورهاي سوئیچ رلوکتانس "ارش مرحله ششم پروژه با عنوان گز -6
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سازي طرح بومی هاي پایان یافتهپروژه
 طرح توربین بادي ملی و ساخت نمونه
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  عنوان پروژه:
  مگاواتی با رویکرد ساخت داخل توسط شرکت مپنا 2اصلی توربین بادي طراحی شاسی  

  
ملی و  سازي طرح توربین باديمیطرح بو  واحد مجري:

  ساخت نمونه
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PWPN02-1  کد پروژه:  آیدین غزنوي اسکوئی  مدیر پروژه:

  آیدین غزنوي، بابک موذنی  همکاران:

 پروژه: چکیده

مگاواتی که توسط پژوهشگاه نیرو طراحی شده است بر اساس دانش فنی        2نمونه از توربین بادي ملی ساخت نخستین   
ست انجام می        شرکت مپنا در د سط  شده تو شد. نظر به محدودیت ایجاد  اي پروژه و هدف گذاري  ي زمانی و هزینههابا

صلی این نمونه از طریق بازارهاي  هااولیه برخی کامپوننت شود. از طرفی به موازات انجام پروژه  میی تامین للالمبیني ا
ست         ست. از اینرو با توجه به این که در نظر ا ساخت اجزاي توربین در حال افزایش ا شور در زمینه  مذکور دانش فنی ک

سیده و بخشی از بازارهاي داخلی را تغذیه نماید ضرورت دارد حداکثر       ستفاده  اتوربین ملی به مرحله تولید نیمه صنعتی ر
ساخت اجزاي آن مد نظر قرار گیرد.  ضر با هدف حداکثر بو  از توان داخلی در  ساخت اجزاي توربین   میپروژه حا سازي در 

ساخت و            شتیبانی طراحی مهندسی پژوهشگاه نیرو و تجارب صنعتی شرکت مپنا در  ست و بر مبناي پ شده ا ملی تعریف 
دومین نمونه توربین بادي را بر اساس اهداف مذکور به اجرا در آورد.   ي بادي در کشور تالش کرد ساخت   هاتولید توربین

سازي و با یمین قطعات توربین بادي با هدف بوترمهمدر راستاي این هدف، شاسی اصلی توربین بادي به عنوان یکی از 
  ي سازندگان داخلی از جمله مپنا، طراحی و تحلیل شد. هادر نظر گرفتن توانمندي

  :نتایجچکیده 
 طراحی و تحلیل شاسی اصلی با روش ساخت جوشکاري  
 و مدارك ساخت هاآماده سازي نقشه 

 
 دات پروژه:تنمس

  صورت جلسهAAR 
 صورت جلسه کمیسیون فنی  
 فرم تعریف پروژه  
 ي پروژههاصورت وضعیت
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 يسازیرح بومط هاي پایان یافتهپروژه
یخودرو برق يو اجزا یرساختز  
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  عنوان پروژه:
  یشارژ خودرو برق يهایستگاها يهاآزمون 

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  یخودرو برق يو اجزا یرساختز يسازمیطرح بو  واحد مجري:
  PEAPN04  کد پروژه:  محمد احمدي  مدیر پروژه:

ضا امیرنژاد، پدرام والفی،  و مهدیه علی           همکاران: ستجردي، ر سجاد ملکی د سه،  سکویی، پوریا خم شادنام، محمد ا امیر تقوي پور، محمد 
  بخشی،  امیري 

  پروژه: چکیده
ست خودروهاي الکتریکی بوده      شگاه ت سعه آزمای ست. باتوجه به رویکرد جدی هدف از انجام این پروژه، تهیه گزارش تو د ا

خودروسازان بزرگ کشور همگام با موج اجتناب ناپذیر برقی سازي سیستم حمل و نقل، خالء آزمایشگاهی جهت صدور          
ستاندارد کیفی خودرو  ساس می   هاا شور کامال اح سلول    ي الکتریکی در ک سعه  ي هاشد. به همین منظور این پروژه  به تو

ي الکتریکی وجود دارند و نیز ایجاد هایی که در حال حاضــر جهت خودروهاتکنولوژيآزمایشــگاهی الزم براي تســت  
  پردازد:یی که در آینده مورد نیاز خواهند بود به شکل زیر میهازیرساخت تکنولوژي

 ي الکتریکی هاسلول آزمون ذخیره کننده 
 سلول آزمون سیستم تهویه خودرو الکتریکی 
  الکتریکی برروي دینامومترسلول آزمون عملکردي خودرو 
 ي الکتریکیهاي خودروهاسلول آزمون عملکردي شارژر 

ــرکتهادر هریک از بخش ــتاندارد ها، ش ــعه، اس ي عملکردي و ایمنی و در  هاي فعال، تجهیزات موردنیاز، ملزومات توس
  نهایت تدوین روند تست صورت پذیرفته است.

  
  :نتایجچکیده 

ي خودروي برقی متشکل از آزمون باتري، شارژر، تهویه هواي هادر آزمایشگاهتجهیزات مورد نیاز  پروژه اولدر مرحله 
ي هابه بررسی تجهیزات و امکانات مراکز آزمون خودرومورد بررسی قرار گرفت.  خودروي برقی و نیز عملکرد خودروي برقی

مورد بررسی  ISO/IEC 17025: 2005الکتریکی در نقاط مختلف جهان پرداخته شد و الزامات استاندارد آزمایشگاهی 
  قرار گرفت.

 هاي آزمون باتري در جهان پرداخته شد. در ادامه جدول کاملی از آزمونهاپروژه، به معرفی آزمایشگاه دومدر مرحله 
  براساس استانداردها ارائه شد. در سه سطح سلول، ماژول و بسته باتري 

ي خودرو مورد بررسی قرار گرفت و مشخص هاي مربوط به بررسی عملکرد سیستم تهویهپروژه، آزمایش سومدر مرحله 
کی، مانکن حرارتی، کن الکتریسازي شرایط مختلف جوي به تجهیزاتی از قبیل اتاقک سربسته، تونل باد، گرمشد براي شبیه
وبت نسبی، ساز برف، سنسور دما، سنسور فشار، سنسور رطساز باران، شبیهابش خورشید، دینامومتر، شبیهساز تسیستم شبیه
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هاي کدر و دیگر تجهیزات جانبی نیاز است. در این گزارش توضیحات مفصلی در مورد گیر شدت تابش نور، روکشاندازه
ده است. در ادامه به بررسی و تعیین ملزومات ایمنی ها نیز ارائه شاین تجهیزات داده شده و مشخصات فنی و قیمت آن

روال  ، سلول آزمون پرداخته شد. در این پژوهش سه روال آزمون براي اهداف مختلف از قبیل روال آزمون جذب حرارتی
یه و وآزمون تعیین تاثیر سیستم تهویه در برد خودروي الکتریکی و روال آزمون تعیین تاثیر شدت تابش خورشید بر بار ته

  آسایش حرارتی مسافران پیشنهاد شد.
، مشخصات فنی سلول دینامومتر از جمله ابعاد و همچنین میزان هواي مورد نیاز براي تامین میزان چهارمدر مرحله 

ي هاتعویض هواي اتاق در ساعت  دینامومتر، جهت تست عملکردي خودروهاي الکتریکی استخراج و ارائه گردید. آزمون
میزان مصرف برق و یا کاهش شارژ باتري، میزان  ، برروي شاسی عبارتند از: آزمون مصرف سوخت خودروقابل انجام 

ي نویز و نوسان. همچنین قیمت سلول دینامومتر، وزن، هاآالیندگی خودرو، توان و گشتاور تولیدي موتور خودرو، آزمون
  ه است.ي آن ارائه گردیداندازراهابعاد و حجم اتاق مورد نیاز براي 

ي هاستگاهي شارژ و دهاي شارژ موجود در دنیا، تولیدکنندگان ایستگاههاپروژه، به بررسی انواع ایستگاه پنجمدر مرحله 
شامل حفاظت در برابر  هاي شارژ پرداخته شد. این آزمونهاي آزمون ایستگاههاو روال هاآزمون کننده آن و استاندارد

  هستند. 17025ي محیطی و همچنین الزامات مدیریتی ایزو هاشوك الکتریکی، ایمنی الکتریکی، آزمون
دیگر ي مختلف آزمایشگاه با یکهادر نهایت در گزارش نهایی و مرحله ششم پروژه، به چگونگی تجمیع و ارتباط سلول

یی براي هاRFPي آزمایشگاه ارائه گردید. همچنین در قالب اندازهراي ساخت و هاپرداخته شد و تخمینی از هزینه
ي مجزا درخواست ارائه پیشنهاد پروژه تهیه گردید تا بتوان در ادامه به شناسایی پیمانکاران و سازندگانی که آمادگی هاسلول

  ي این آزمایشگاه داشته باشند پرداخت.اندازراهتجهیز و 
  

  دات پروژه:تنمس
 اول: بررسی منابع و مراجع و مطالعات تطبیقی گزارش مرحله  -1
 ي الکتریکیهاگزارش مرحله دوم: سلول آزمون ذخیره کننده  -2
 گزارش مرحله سوم: سلول آزمون تهویه خودروهاي الکتریکی  -3
 گزارش مرحله چهارم: سلول آزمون عملکردي خودروهاي الکتریکی  -4
 خودروهاي الکتریکیگزارش مرحله پنجم: سلول آزمون عملکردي شارژرهاي   -5
  گزارش مرحله ششم: تهیه درخواست براي پیشنهاد پروژه توسعه آزمایشگاه خودروي برقی  -6
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طرح پایش و  یافتههاي پایان پروژه
 نظارت در بخش توزیع برق
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  عنوان پروژه:
  تدوین واژگان توزیع برق در سه سطح حاکمیتی، شرکتی و عملیاتی

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  طرح پایش و نظارت در بخش توزیع برق  واحد مجري:
 PDPN18-3  پروژه:کد   الدن خرسند  مدیر پروژه:

  مریم محمدي، الدن خرسند، سپیده پویان، مسعود کسرایی نژاد همکاران:

  پروژه: چکیده
هاي توزیع ها و افزایش سرعت تعامالت میان ذینفعان فعالیتبه منظور ایجاد زمینه مناسب براي بهبود کیفیت همکاري

فاده نیروي برق و عملیات توزیع نیروي برق، نیاز به استرسانی، شرکت توزیع رسانی، صنعت برقنیروي برق در سطح برق
ها وجود داشته باشد. با توجه به تحوالت دو دهه اخیر ها میان کاربران آن واژهاز واژگانی است که باید درك واحدي از آن

ک واژگانی، ی داري، تدوین چنینهاي حاکمیتی و اعمال حاکمیت، مدیریت مهندسی و مدیریت سازمانی و بنگاهدر حوزه
  ضرورت بوده و واجد اهمیت محوري است.

در این پروژه ابتدا سه متدولوژي تدوبن و طراحی، انتخاب و ثبت و نگهداري اصطالحات بخش توزیع برق بررسی شد. 
شدند  یمعرفي اصلی و پشتیبانی هر سطح هاو فرایند هاآرمان مطالعات تطبیقی در این خصوص صورت گرفت، سپس

با توجه  صورت گرفت و هامطالعه تطبیقی در زمینه استاندارد تدوین واژه نامهلیه واژکان در سه سطح تهیه شد. ولیست او
ي و با استفاده از مراجع بنداولویتبه استاندارد منتخب در فاز متدولوژي تدوین وطراحی اصطالحنامه، واژگان 

ي سازیادهپ) تعریف شدند. سپس طراحی و ی برقالمللبیني هاآیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه، کد و قانونی(المللبین
ثبت و نگهداري واژگان بخش توزیع برق انجام شد و پایگاه داده واژگان کامل شد. در نهایت سند نهایی واژگان  افزارنرم

  و کتابچه اصطالحات نیز تهیه شده است. 
  

  :نتایجچکیده 
 بررسی متدولوژي تدوین و طراحی اصطالحنامه  -1
 ي موجود و انتخاب استاندارد مورد نظرهاISOمطالعه در خصوص  -2
 بررسی متدولوژي انتخاب واژگان بخش توزیع برق -3
 ي هر سه سطح حاکمیتی، بنگاه داري و عملیاتی در صنعت برقهاو فرایند هامطالعه آرمان -4
 تهیه لیست واژگان اصلی در  سه سطح -5
 ی برق)المللبیني هانامه، دستورالعمل، بخشنامه، کد و قانون(آیین هاطالعه منابع موجود براي تعاریف  واژهم -6
  مطالعه تطبیقی در زمینه استاندارد تدوین واژه نامه  -7
 یاتیو عمل ی، شرکتیتیبرق در سه سطح حاکم یعواژه نامه توز ینتدو -8
 صنعت برقي مختلف هاچکیده سازي تعاریف از بین قانون -9
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 ترسیم روابط بین اصطالحات  -10
 ي واژگان در بخش توزیع برقهاافزارنرمبررسی  -11
  ثبت و نگهداري واژگان بخش توزیع برق افزارنرمي سازپیادهطرحی و  -12
  هاواژه ییدو تا یخبرگان موثر در بررس شناسایی -13
 صنعت برق یاستگذاريو س یریتیمد يدر سطوح باال یجنتا ارائه -14

  
  پروژه:دات تنمس

 گزارش مرحله اول تا پنحم پروژه  -1
  تهیه سند واژگان بخش توزیع برق به همراه اسناد پشتیبان و ترسی روابط اصطالحات -2
 تالیف کتابچه اصطالحنامه بخش توزیع برق -3
  تهیه شده واژگان بخش توزیع برق افزارنرمگزارشات خروجی  -4
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توسعه طرح  هاي پایان یافتهپروژه
 يبردارو بهره یزو آنال یدانش طراح

باال یتانتقال برق با ظرف يهایستمس  
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   پروژه:عنوان 
فناوري انتقال توان با ظرفیت باال در اتصال الکتریکی شبکه برق ایران به کشورهاي راهبرد استفاده از 

  همسایه
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  انتقال توان با ظرفیت باالهاي مرکز سامانه  واحد مجري:
 PPTPN02  کد پروژه:  مونا رنجبر  مدیر پروژه:

  همایون برهمندپور همکاران:

  پروژه: چکیده
کشور ایران به دلیل وسعت باال و همچنین وضعیت مناسب شبکه الکتریکی آن نسبت به اکثر کشورهاي همسایه و 

ور به باشد. وضعیت جغرافیایی این کشمنطقه خود، داراي پتانسیل باالیی براي تولید و انتقال انرژي الکتریکی میهم
تواند در انتقال انرژي الکتریکی بین کشورهاي دیگر داشته باشد. این امر می بدیلی راتواند نقش بیاي است که میگونه

آفرینی ایران بر نقشه تبادل و تجارت انرژي الکتریکی منطقه گردد و از این مسیر، منافع فراوانی سبب ابتکار عمل و نقش
  ار نمود.ریزي مناسب، این مسیر را همورا عاید کشور گرداند. منتها الزم است با برنامه

هاي بالقوه انرژي الکتریکی در کشورهاي منطقه ایران و با هدف تبدیل شدن در این پروژه با مروري بر وضعیت پتانسیل
ایران به قطب تبادل و تجارت برق منطقه، الگوریتمی ارائه شده که طی آن کریدورهاي تبادل و ترانزیت برق از طریق 

شکل که ایران از یکسو مازاد توان کشورهاي داراي توان اضافه را دریافت کرده ینشود. بدایران، شناسایی و پیشنهاد می
و با استفاده از کریدورهاي تبادالتی، آن را به کشورهایی که در تمام و یا فصولی از سال کمبود توان دارند، گسیل کند. 

  هاي مناسب این کریدورها معرفی خواهد شد.پس از آن فناوري
هاي موجود براي اتصال شبکه برق ایران به کشورهاي همسایه و بررسی طرح"مرحله دارد.  مرحله اول، این پروژه چهار 

است، در این  "هاي موجود براي ایجاد اتصاالت الکتریکی در آیندههاي موجود و همچنین پتانسیلیا افزایش ظرفیت
 اي وزیت نسبی کشور ایران در تبادالت منطقهمرزي موجود در سایر نقاط جهان مرور شده و ممرحله کریدورهاي برون

  ب انرژي در منطقه آورده شده است. هاتبدیل شدن به
تدوین روش و متدولوژي توسعه کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال براي تبادل انرژي الکتریکی بین "مرحله دوم، 

کشورهاي همسایه در فصول گرم و سرد سال با است. در این مرحله ضمن بررسی تراز توان  "ایران و کشورهاي منطقه
اي ههاي با پتانسیل مازاد تولید و مازاد مصرف معرفی شده است. و شاخصتوجه به مراجع معتبر، روند شناسایی قطب

ها ین شاخصسازي اشناسایی کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال در فصول گرم و سرد سال معرفی شده و به روند پیاده
  فی شده است.معر

ارائه طرح مناسب ارتباط الکتریکی توسط کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال بین کشورهاي منطقه با "مرحله سوم، 
  است. "محوریت ایران به منظور تبدیل ایران به مرکز تبادل انرژي در منطقه
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ه مرزي با توجه بمسیرهاي نهایی کریدورهاي بروندر این مرحله، با استفاده از الگوریتم پیشنهاد شده در مرحله دوم، 
هاي منتخب هاي معرفی شده و همچنین طول جغرافیایی کشورهاي همسایه ایران بدست آمد. در نهایت فناوريشاخص

  کریدورهاي شناسایی شده نیز معرفی شد.
انتقال توان با ظرفیت باال در راستاي هاي ارائه پیشنهادها و راهکارهاي مناسب براي بکارگیري سیستم"مرحله چهارم  

عه است. در این مرحله، توس "تبدیل شبکه برق ایران به مرکز تبادل انرژي در منطقه با دیدگاه کریدورهاي تبادالتی
  زیرساختهاي الزم جهت تبادالت برون مرزي توان الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است.

  
  :نتایجچکیده 
 با پتانسیل مازاد تولید و مصرف در فصول گرم و سرد سالهاي روند شناسایی قطب 

براي شروع تشریح این الگوریتم، ابتدا شاخصی براي ارزیابی امکان ترکیب دو یا چند کشور با یکدیگر و تشکیل 
  شود.) معرفی می1تر مطابق معادله (محدوده وسیع

)1(   
1

3

1
Index

N

k
k

P




   
  

هاي تعداد تمامی ترکیب Nباشد. مقدار مقدار مازاد تولید یا نیاز مصرف توان هر کشور می ∆Pkدر رابطه فوق، 
باشد. در حقیقت این شاخص دو کشوري را که حائز شرایط ترکیب شدن با یکدیگر هستند درنظر دو به دو می

  کند. ها بهترین ترکیب را انتخاب میگرفته و در میان تمام آن
هاي دو به دو، قیودي که براي قابل ترکیب بودن دو کشور و تشکیل ناحیه د ترکیببراي محدودسازي تعدا

ترکیب دو کشور منطقه  -2دو کشور با یکدیگر همسایه باشند.      -1از:  اندعبارتباید رعایت شوند،  تربزرگ
  وسیعی را شامل نشود تا مفهوم قطب و تمرکز بر آن صادق باشد. 

را نشان  2020هاي مازاد تولید و مصرف در فصل گرم و فصل سرد در سال ترتیب قطب) به 2) و (1هاي (شکل
  اند.هاي مازاد مصرف با رنگ قرمز مشخص شدههاي مازاد تولید با رنگ آبی و قطبدهد. قطبمی
  

 
  هاي مازاد تولید و مازاد مصرف در فصل گرم): قطب1شکل (
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  صرف در فصل سردهاي مازاد تولید و مازاد م): قطب2شکل (

  
 هاي شناسایی کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال در فصول گرم و سرد سالشاخص 

در این بخش تعدادي شاخص براي تعیین مسیر کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال معرفی شده است. این 
شاخص  -3شاخص سطح توان هر قطب و  -2شاخص کریدورپذیري هر قطب  -1ها شامل شاخص
ها انجام باشند. در ادامه مروري پیرامون شاخصبین دو قطب تولید و مصرف می 7گریزي همجواريریسک

  خواهد شد.

  )k )W1kشاخص کریدورپذیري هر قطب -1
شاخص کریدورپذیري به عنوان شاخصی فنی در تعیین مسیر کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال در نظر 

متشکل از چهار زیرشاخص مختلف است و هر زیرشاخص، مفهوم مشخصی از  گرفته شده است. این شاخص
ها مربوط مبانی فنی تاثیرگذار در بحث انتقال توان با ظرفیت باال را ارائه خواهد کرد. هر یک از این زیرشاخص

با  ها محاسبه شده و در انتهابه هر یک از کشورهاي درون قطب است و براي هر کشور، تمامی این زیرشاخص
هاي زیرشاخصگردد. ها، شاخص کریدورپذیري قطب موردنظر محاسبه میمیانگین گرفتن از مجموعه آن

سطح ولتاژ خطوط -k 2پیوستگی و انسجام شبکه برق هر کشور از قطب  -1از :  اندعبارتشاخص کریدورپذیري 
قابلیت  -k 4ارتباطی هر کشور با سایر کشورهاي قطب وضعیت خطوط درون-k 3شبکه برق هر کشور از قطب 

  هاي برق خارج از قطببا شبکه kارتباط شبکه برق هر کشور قطب 

  )k )W2kشاخص سطح توان هر قطب  -2
کند که هر قطب چقدر مازاد توان و یا کمبود توان دارد تا این سطح توان هر قطب این موضوع را بیان می

سیل وجود داشته باشد که از طریق احداث کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال، این مازاد را انتقال داد و یا پتان
بنابراین شاخص سطح توان هر قطب نشان دهنده جذابیت آن  کمبود توان را از طریق قطبی دیگر جبران کرد.

  هاي دیگر خواهد بود. د توان در بین قطبقطب براي ایجاد کریدور جهت تامین کمبود توان و یا انتقال مازا

 )k’ )Wkk’3و  kبین دو قطب تولید و مصرف گریزي همجواريشاخص ریسک -3

                                                   
٧ Risk Aversion of Vicinity 
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گریزي همجواري یک مفهوم جامع است که سایر مفاهیم دیگر نظیر اقتصادي و فنی را نیز به مفهوم ریسک
دارد مسائل جغرافیایی است. این ریسک بیان میاي پراکنده در خود دارد و پایه اصلی مفهوم آن بر اساس گونه

هاي اقتصادي، امنیتی، زیست محیطی و ... زیادي وجود دارد که که در همجواري برخی از کشورها، ریسک
وابستگی شدیدي به جغرافیاي آن کشورها و محل قرارگیري آنها نسبت به یکدیگر دارد. در بحث کریدورهاي 

یز مفهوم همجواري کشورها براي عبور این کریدورها بسیار حائز اهمیت است و انتقال توان با ظرفیت باال ن
گریزي همجواري در بحث کریدورها بدین مفهوم هاي مختلفی را براي آن بوجود خواهد آورد. ریسکریسک

است که اگر کشوري در مجاورت کشور دیگري باشد، ریسک احداث کریدور بین این دو کشور کمتر از حالتی 
  که بین این دو کشور، کشورهاي دیگري نیز وجود داشته باشد. است

گیرد تا محلی براي عبور کریدورها بین ب در بین چندین قطب قرار میهااما در صورتیکه یک منطقه به عنوان
ب بدین صورت است که هاگریزي همجواري براي آنهاي تولید و مصرف اطراف خود شود، مفهوم ریسکقطب

ب، کریدور احداث شود در فاصله دورتري از یکدیگر هاطبی که قرار است بین آنها از طریق منطقههر چقدر دو ق
 ب بسیار کمتر از زمانی است که این دوهاقرار گرفته باشند، ریسک عبور کریدور مورد نظر براي عبور از منطقه

ب، از طریق مرزهاي یکدیگر اهقطب در مجاورت یکدیگر باشند، چرا که در اینصورت به جاي عبور از منطقه
  کنند.کریدور را احداث می

  تعیین کریدور نهایی به ازاي هر فصلشاخص 
ولید هاي با پتانسیل مازاد تساز عمومی براي تعیین قطبهاي تصمیمحال با توضیحات داده شده و بیان شاخص

رقراري براي پیشنهاد مسیر ب سازو مصرف، در این قسمت سه دیدگاه متفاوت براي تعیین شاخص نهایی تصمیم
هاي گردد. این سه دیدگاه بر پایه سه شکل متفاوت ترکیب شاخصکریدورهاي انتقال توان فصلی معرفی می

  باشند.) می4) تا (2معرفی شده در روابط (
  

 دیدگاه اول براي تعیین شاخص نهایی
)2(     ' ' ' '

3 1 2 1 2
1#1
4

kk kk k k k kL W W W W W     
  

محاسبه  ’kو  kهاي تولید و مصرف هاي کریدورپذیري و سطح توان قطبشاخص)، ابتدا میانگین 2در رابطه (
 شود.گریزي همجواري بین این دو قطب ضرب میشده و سپس در شاخص ریسک

  
  دیدگاه دوم براي تعیین شاخص نهایی

)3(        ' ' ' '
3 1 2 1 2

1# 2
4

kk kk k k k kL W W W W W    
  

هاي تولید یک از قطب هرکدامهاي کریدورپذیري و سطح توان براي )، ابتدا میانگین شاخص3با توجه به رابطه (
گریزي همجواري ضرب میبه صورت جداگانه بدست آمده و سپس در مقدار شاخص ریسک ’kو  kو مصرف 

 شوند.
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  دیدگاه سوم براي تعیین شاخص نهایی
)4(     ' ' ' '

3 1 2 1 2# 3 kk kk k k k kL W W W W W  
  

گریزي همجواري قطب تولید و کریدورپذیري، سطح توان و ریسکهاي )، تمامی شاخص4بر اساس رابطه (
شوند. در این رابطه، میزان حساسیت شاخص نهایی به هر یک از شاخصدر یکدیگر ضرب می ’kو  kمصرف 

هاي پایه، تغییر محسوسی را در شاخص ) بیشتر شده و تغییر هر یک از شاخص3) و (2ها در مقایسه با روابط (
  واهد کرد.نهایی ایجاد خ

  
 

 هاسازي این شاخصنتیجه پیاده 
هاي تولید و مصرف مطابق روند تشریح شده   هاي شناسایی قطب  سازي الگوریتم ذکر شده براي شاخص   با پیاده

هاي مازاد مصرف در دو فصل گرم    هاي مازاد تولید و قطبدر قسمت قبل، در مجموع هفت قطب شامل قطب  
سال در اطراف ایران    سرد  شکل (     و  شدند. در  سایی  شماره ) این قطب3شنا شان   ها با ترتیب  ستگرد ن گذاري را

  اند.داده شده
  

 
  هاي مازاد تولید و مصرف در اطراف ایران): شناسایی قطب3شکل (

  
شاخص   1جدول ( شده  سبه  سه دیدگاه پیش   هاي) مقادیر محا ساس  بندي مسیر  گفته را جهت اولویتنهایی بر ا

ــل گرم و جدول (کریدورهاي برونبرقراري  ــاخص2مرزي در فص ــمیم) مقادیر ش ــاز را براي هاي نهایی تص س
سیر کریدورهاي برون اولویت شان می     بندي م سرد ن صل  با رنگ  1ها اولویت دهد. در این جدولمرزي براي ف

  زرد و اولویت دوم، با رنگ آبی و اولویت سوم با رنگ قرمز مشخص شده است.
  

   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
572 

 

 

 ساز براي کریدورهاي فصل گرمهاي تصمیمشاخص ):1جدول (
بین دو قطب تولید 

)L  و مصرف 1)kk’ L( 2)kk’ L( 3)kk’ 

1 – 3  45/0 15/0 02/0 
1 – 4  77/0 64/0 41/0 
1 – 5  63/0 41/0 06/0 
1 – 6  53/0 36/0 17/0 
1 - 7  45/0 39/0 31/0 
2 – 3  24/0 08/0 01/0 
2 – 4  59/0 47/0 26/0 
2 - 5  6/0 38/0 05/0 
2 – 6  63/0 42/0 17/0 
2 - 7  75/0 63/0 42/0 

  
 ساز براي کریدورهاي فصل سردهاي تصمیم): شاخص2جدول (

قطـب        ین دو  ب
)L  تولید و مصرف 1)kk’ L( 2)kk’ L( 3)kk’ 

1 – 3  33/0 1/0 01/0 
1 – 4  55/0 32/0 09/0 
2 – 3  23/0 08/0 01/0 
2 - 4  51/0 35/0 15/0 
5 – 3  33/0 1/0 0 
5 – 4  45/0 27/0 03/0 
6 – 3  36/0 11/0 01/0 
6 - 4  52/0 31/0 1/0 
7 – 3  57/0 2/0 03/0 
7 - 4  8/0 62/0 4/0 

  مرزي بر اساس اوج بار روزانه و پهنه طول جغرافیایی کشورهاتعیین مسیر نهایی کریدورهاي برون
ساس الگوي مصرف روانه بار، اوج بار روزانه در    دهد. به عنوان مثال در فصل گرم و  ساعات مشخصی از روز رخ می    بر ا

در کشــورهاي گرمســیر، اوج بار در ســاعات با بیشــینه دما (بعدازظهر) رخ خواهد داد. همچنین با توجه به پهنه گســترده 
شورهاي منطقه در طول  سان    ک شورهاي داراي عرض جغرافیایی یک ساعات اوج بار براي ک یز ، نهاي جغرافیایی مختلف، 

ضوع خود یکی از توجیهات قوي بکارگیري مزیت    ست. این مو ستفاده از      متفاوت ا شورها و ا سبی ظرفیت تولید ک هاي ن
  باشد.مرزي براي انتقال توان مازاد میکریدورهاي برون

ــورت رابطه (  ــرف را بص ــاخص طول جغرافیایی براي هر جفت قطب تولید و مص ) بیان کرد که در آن اختالف طول  5ش
  رافیایی میان دو قطب تقسیم بر بیشترین مقدار اختالف طول جغرافیایی شده تا اعداد یکه گردند.جغ

)5(  '
' 43

k k
kk

L LLI 
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ــاس رابطه فوق،   یایی  kk’LIبراسـ ــاخص طول جغراف مقادیر طول    k’Lو  kLبوده و مقادیر   ’kو  kمیان دو قطب    8شـ
  باشند.هاي تولید و مصرف میجغرافیایی در هر یک از قطب

)، هرچه مقدار شاخص طول جغرافیایی بیشتر باشد یعنی دو قطب تولید و مصرف فاصله بیشتري از هم        5براساس رابطه ( 
سترده  شامل می دارند و پهنه گ شتري براي جبرا     تري را  سیل بی ساس این دو قطب پتان ار روزانه و ن پیک بشوند؛ بر این ا

  نتیجتاً شرایط بهتري براي تبادل برق خواهند داشت.
 مرزيبندي مســیر کریدورهاي برونهاي فصــلی و شــاخص روزانه براي اولویتحال شــاخص نهایی با ترکیب شــاخص

شد، مسیر کریدور اولوی       ) بیان می6بصورت رابطه (  شته با شاخص مقدار باالتري دا ري ت باالتگردد. مشخصاً هر چه این 
  خواهد داشت.

)6(        ' ' '
' ' #1 #2 #3kk kk kk

kk kkFI LI L L L    

  
شاخص نهایی  kk’FIدر رابطه فوق  ساس جداول (  Lو مقادیر  9مقدار  ست آمده از    ) می2) و (1بر ا شد. مطابق نتایج بد با

ینکه گردند. با توجه به ا)، پنج مسیر کریدور در فصل گرم و پنج مسیر کریدور در فصل سرد مشخص می      2) و (1جداول (
شت کریدور با اولویت      شانی دارند، در نهایت ه صل با یکدیگر همپو ساس  دو کریدور از این دو ف هاي شاخص هاي بر ا

مرزي با ) بر روي این هشت کریدور، مسیرهاي نهایی کریدورهاي برون  6شود. حال با اعمال رابطه ( گانه حاصل می سه 
  دهد.) نتایج این تحلیل را نشان می3بندي فصلی و روزانه مشخص خواهند شد. جدول (تلفیق اولویت

  
 2020فق ): نتایج نهایی مسیر کریدورهاي انتقال توان در ا3جدول (

 اولویت ’FIkk  بین دو قطب تولید و مصرف
  اول  96/1  4 – 1
1 – 5  19/0  ----  
1 – 7  08/0  ----  
2 – 4  17/0 ----  
  سوم 48/1  7 – 2
6 – 4  069/0 ----  
  چهارم 49/0  3 – 7
  دوم 82/1  4 - 7

  
صول             شور در ف شی از تفاوت توان این ک ضوع نا ست و این مو شور ترکیه هم ورودي و هم خروجی ا شود قطب ک توجه 

سال می   د در  باشد. هرچن کننده خاصیت دوجهته بودن کریدورهاي پیشنهادي می  باشد. این موضوع خود بیان  گرم و سرد 
این جهت ناشی از جهت فلوي غالب بوده است و در     ) از نماد جهت براي مسیر کریدور استفاده شده است، ولی    4شکل ( 

  وارد و یا خارج شود. موردنظرحالت کلی هرکدام از این کریدورها ممکن است دوجهته باشد و توان به قطب 

                                                   
٨ Longitude Index 
٩ Final Index 
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  با محوریت ایران 2020): نتایج نهایی کریدورهاي انتقال توان الکتریکی پیشنهادي در افق 4شکل (
 

  معرفی شدهفناوري منتخب کریدورهاي 
  سازي مدنظر قرار گرفته است:در رابطه با هر کریدور سه فناوري براي پیاده

  کیلوولت؛ 400با ولتاژ  AC) فناوري انتقال توان 1
  کیلوولت،  765با ولتاژ  AC) فناوري انتقال توان 2
  .HVDC) فناوري 3

ــات   ــخص ــت که مش ــب براي هر کریدور این اس فنی کریدور براي هر یک از انواع  قدم اول براي انتخاب فناوري مناس
ــتاتیک، تعداد مدارهاي مورد نیاز براي کریدور با فناوري فناوري هاي فوق تعیین گردد. در ابتدا با توجه به حد پایداري اس

شاخص مورد نظر معین می صمیم گردد. پس از تعیین تعداد مدارها،  صادي و حریم خط براي هر کریدور و    هاي ت ساز اقت
سبه می براي هر  شاخص نوع فناوري محا ست آمده، می  هاي بهگردد. با توجه به  توان براي هر کریدور، دید جامعی از د

  سازي در آن کریدور را تعیین نمود.دست آورد و فناوري مناسب براي پیادهمزایا و معایب هر نوع فناوري به
ــناین رویه بر روي کریدورهاي برون ــده و براي هر کریدور، اســایی شــده پیادهمرزي انتقال توان الکتریکی ش ــازي ش س

  گردد.ترین نوع فناوري پیشنهاد میمناسب
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 مرزي شناسایی شده با محوریت ایرانهاي مختلف کریدورهاي انتقال توان الکتریکی برون): بررسی جنبه4جدول (
  

  
  دات پروژه:تنمس

هاي هاي همسایه و یا افزایش ظرفیتهاي موجود براي اتصال شبکه برق ایران به شبکهبررسی طرح "گزارش  ]1[
هاي انتقال سامانه ي؛ مرکز توسعه فناور"آینده هاي موجود براي اتصاالت الکتریکی در موجود و همچنین پتانسیل

 .1395بهمن ماه  ؛توان با ظرفیت باال
ال هاي انتقال توان با ظرفیت باال به منظور اتصنسبی استفاده از فناوريهاي پذیري و بررسی مزیتتوجیه "گزارش  ]2[

 .1395بهمن ماه  ؛هاي انتقال توان با ظرفیت باالسامانه ي؛ مرکز توسعه فناور"الکتریکی با کشورهاي همجوار 
کی ایران الکتری تدوین روش و متدولوژي توسعه کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال براي تبادل انرژي "گزارش  ]3[

 .1395بهمن ماه  ؛هاي انتقال توان با ظرفیت باالسامانه ي؛ مرکز توسعه فناور"و کشورهاي منطقه 
ساز جهت تعیین مسیرهاي کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال در منطقه هاي تصمیماستفاده از شاخص "گزارش  ]4[

 .1395بهمن ماه  ؛فیت باالهاي انتقال توان با ظرسامانه ي؛ مرکز توسعه فناور"
وسعه ؛ مرکز ت" مرزيتدوین متدولوژي و الگوریتم تعیین مسیر و ظرفیت کریدورهاي انتقال توان برون "گزارش  ]5[

 .1395بهمن ماه  ؛هاي انتقال توان با ظرفیت باالسامانه يفناور
؛ مرکز توسعه "کشورهاي همسایه بررسی پتانسیل شبکه برق ایران به منظور استفاده براي تبادالت میان  "گزارش  ]6[

 .1395بهمن ماه  ؛هاي انتقال توان با ظرفیت باالسامانه يفناور
 يناور؛ مرکز توسعه ف"هاي تبادل توان الکتریکی ریزي کلی مربوط به توسعه زیرساختتعیین برنامه "گزارش  ]7[

 .1395بهمن ماه  ؛هاي انتقال توان با ظرفیت باالسامانه
راهبرد استفاده از فناوري انتقال توان با ظرفیت باال در اتصال  "ی بر گزارشات و نتایج پروژه مروري کل "گزارش  ]8[

 يناور؛ مرکز توسعه ف"(در قالب گزارشات و مقاالت منتج از آن) "الکتریکی شبکه برق ایران به کشورهاي همسایه
 .1395بهمن ماه  ؛هاي انتقال توان با ظرفیت باالسامانه
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طرح توسعه  هاي پایان یافتهپروژه
هاي تجدیدپذیرهاي انرژيفناوري  
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   عنوان پروژه:
در تن تبرید  6سازي سیستم سرمایشی جذبی خورشیدي به ظرفیت حدودي        سازي، طراحی و پیاده شبیه  

 پژوهشگاه نیرو
  

ناور     مجري:واحد  عه ف ــ  يها يانرژ هاي يطرح توسـ
  یدپذیرتجد

  توانیر   کارفرما:

 CER06  کد پروژه:  سخن صفت ینهتهم  مدیر پروژه:

  - همکاران:
  

  :نتایجچکیده 
ترنسیس بصورت  افزارنرمتن تبرید نصب شده در پژوهشگاه نیرو در  5در این پروژه، در ابتدا سیستم خورشیدي جذبی 

ي خورشیدي، تانک ذخیره، بویلر کمکی، چیلز جذبی، هاگذرا مدلسزي شده است. تمامی اجزا این سیستم شامل کلکتور
اند. سپس نتایج مربوط به آب و هوا، عملکرد سیستم خورشیدي، مدلسازي شده هابرج خنک کننده، مبدل حرارتی و پمپ

ثر بر روي ي موهاده است. سپس یک مطالعه پارامتریک انجام شده است. پارامترعملکرد چیلر جذبی بصورت ساانه ارایه ش
که شامل مساحت کلکتور، ظرفیت تانک ذخیره، دماي تنظیم  اندعملکرد سیستم جذبی خورشیدي مختلفی بررسی شده

و در  انددهی شوسط تانک و دبی جریان سیستم خورشیدي هستند. در تحقیق حاضر تاثیرات پارامترهاي ذکر شده بررس
متر  55ارایه شده است. بر اساس نتایج عملکرد سیستم با در نظر گرفتن مساحت کلکتور  هااتها مقدار بهینه این پارامتر
کیلوگرم بر ساعت  1000درجه سانتی گراد،  دبی جرمی  77متر مربع، و دماي تنظیم تانک  1مربع، تانک ذخیره با حجم 

  یابد.درصد افزایش می 28ن درجه بمیزا 33و شیب کلکتور 
  



 

 

  

  
  

  



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
581 

 

 

  
  

 

  
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح توسعه  هاي پایان یافتهپروژه
و پایش هاي بازرسی فنی فناوري

 خوردگی در صنعت برق



 

 

 

 

 

 

 



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
583 

 

 

   عنوان پروژه:
صادي و تهیه مدل   امکان  ستم    سنجی فنی اقت سی ساخت  هاي پایش خوردگی تجهیزات مختلف عملیاتی 

 نیروگاهی به روش دستگاهی
  

ــعه فناوريطرح   مجري:واحد  ــی فنی و توس هاي بازرس
  پایش خوردگی در صنعت برق

  پژوهشگاه نیرو   کارفرما:

   PNCMPN06-1  کد پروژه:   مجید قهرمان افشار  مدیر پروژه:

  امیر رفاهی اسکویی همکاران:
  

  :نتایجچکیده 
باشد که باعث تغییر میپدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده و محیط اطراف آن 

گذارد. وجود عیوب حاصل از خوردگی در قطعات و تجهیزاتی که در میخواص ماده شده و اثرات مخربی از خود بر جاي 
شود که بعد ازگذشت مدت زمانی، بخشی از آن تجهیز خورده میگیرند باعث می ي خورنده فعال و غیرفعال قرارهامحیط

ي هارود که از طریق تستمیشده و کارایی خود را از دست بدهد. روشهاي مختلفی براي پایش خوردگی و اثرات آن بکار 
ا روشهاي غیرمخرب از توان پی به وجود عیب خوردگی برد. در میان این روشهمیکوتاه مدت و میان مدت اي دوره

کنند. بخصوص میروشهایی هستند که بیشترین کاربرد را در این حوزه دارند و نقش بسیار مهمی در شناسایی عیوب ایفا 
اگر عیوب جز عیوب داخلی و غیر قابل مشاهده توسط چشم باشند، توسط یک سري از روشهاي غیرمخرب قابل شناسایی 

ح هدف معرفی این روشها به همراه مزایا و محدودیت هرکدام نسبت به یکدیگر از نظر و ارزیابی هستند. لذا در این طر
باشد بطوریکه بسته به نوع تجهیز مورد استفاده در صنعت نیروگاهی بتوان روش غیرمخرب مربوطه میعملکرد و کاربرد 

ثر به کارگیري تجهیزات غیرمخرب ي ناشی در اهارا در آن بکار گرفت. از دیدگاه دیگر هدف بعدي، توجیه کاهش خسارت
باشد. براي این امر سعی شده است هزینه خرید و تهیه هر تجهیزي از میدر تجهیزاتی که احتمال خوردگی باالیی دارند، 

منابع خارجی و داخلی استعالم و نسبت به هم مقایسه شود و در برخی موارد که تجهیز نمونه داخلی ندارد هزینه تحقیق 
ي هادهد که میزان سرمایه گذاري و هزینهمیجهت طراحی و ساخت آن نیز آورده شده است. تحقیقات نشان و توسعه در 

ي گیربهرهباشد که با میمیلیارد ریال  40تا  20عملیاتی  براي طراحی و ساخت تجهیز غیرمخرب معمولی بطور متوسط بین 
ي ناشی از خسارات هادر مقایسه با هزینه هاباشد. این هزینهمیي داخلی این امر امکان پذیر هااز متخصصان و شرکت

باشد. لذا میشود که رقم ناچیزي میدرصد کل خسارات ناشی از خوردگی را شامل  1حاصل از خوردگی در صنعت حدود 
  طلبد.میي یک مجموعه مستقل براي این امر مهم را اندازراهاقتصادي تحقیق و توسعه و -توجیه فنی 

  
  ات پروژه:ندتمس

 گزارش مرحله نهایی پروژه
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  عنوان پروژه:

صاد  یفن یسنج امکان  س    يبرا یاتیو ارائه برنامه عمل يو اقت ستم ساخت  س  ی س  یبازر داغ  ریقطعات م
  يگاز هايینتورب

  
 یشو پا یفن یبازرس يهايطرح توسعه فناور  واحد مجري:

  در صنعت برق یخوردگ
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PNCMPN06- 2  کد پروژه:  سعید خانی مقانکی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

  پروژه: چکیده
توان به به عوامل متعددي بستگی دارد که از آن جمله می  هاتوربین و در نتیجه عمر آن نوع عیوب ایجاد شده در قطعات 

شاره نمود.     برداري و بارگیري توربین، نوع سوخت، سیکل  شرایط بهره  شرایط محیطی و ... ا هاي روشن و خاموش شدن، 
س  ینمشخص ا  یقطعات در فواصل زمان  ینبهبود عمر ا يبرا معموالً  یازو در صورت ن  یرندگیقرار م یقطعات تحت بازر
ساز  سب با       ئی. برنامۀ تعمیراتی با امور جزیردپذیصورت م  یوبقطعات مع يبر رو یگزینیجا یا يباز شده و متنا شروع 

سی منتهی می    سا شد. انجام        کارکرد واحد افزایش یافته تا اینکه به یک تعمیر ا سیکل فوق تکرار خواهد  سپس  شود و 
ن آنچنان ترتیب داد که مدت زمان خروج واحد و هزینۀ تعمیراتی براي کارکرد خاصــی را کاســته و ها را می توابازرســی

سی      ستیابی به واحد را افزایش داد. ثبت بازر شده      ضمناً حداکثر زمان د شرح کارهاي تعمیراتی اجرا  شده و  هاي انجام 
شدن یک برنامۀ تعمی     شخص  شتري کمک را در م شت. بنابرا خوب براي واحدهاي تور راتیبی برنامه ینبین گاز خواهد دا

شمندانه برا  یزير س  یدبازد يهو سب برا  یینتع ینداغ و همچن یرقطعات م س  يابزار منا مانده  یاقعمر ب یینتع یاو  یبازر
س میاجزا  ینا . با توجه  یدنما يواحد گاز يهاینهمخرب و کاهش هز یعاز فجا یريدر جهت جلوگ یبزرگ یارتواند کمک ب

س  آیندفر یتبه اهم صاد  یفن یسنج امکان پروژه یندر ا ین،داغ تورب طعاتدر ق یبازر  يبرا یاتیو ارائه برنامه عمل يو اقت
س    ستم ساخت  س  ی س  یبازر ها ینهصنعت برق و کاهش هز  یزاتجهت محافظت تجه يگاز يهاینداغ تورب یرقطعات م
س  ست. بر ا    یمورد برر شده ا ساس در چهار فاز کل  ینواقع  س  يبرا یازت مورد نیزاها و تجهروش یینبه امر تع ی،ا  یبازر

  کشور پرداخته شده است. يگاز يهاینتورب

  :نتایجچکیده 
 یپوشش اعمال یفعل یطکشور که نه تنها شرا يگاز يهایندر تورب FSECTبه روش  یبازرس يوراو توسعه فن یريبه کارگ

  دارد. یزمانده پوشش را ن یعمر باق ینیبیشپ ییبلکه توانا ید،نمایم یابیگاز داغ را ارز یرقطعات مس يبر رو
 گزارش فنی   دات پروژه:تنمس
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  پروژه:عنوان 
اشی از هاي نفنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم تشخیص ترك سنجیامکان

  هاي کندانسورخوردگی در لوله
  

ــعه فناوري    واحد مجري: هاي کنترل و پایش   طرح توسـ
  خوردگی در صنعت برق

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PNCMPN02-1  کد پروژه:  پیمحمدرضا شیر  مدیر پروژه:

  محمدحسین سورگی، حسین صحاف نائینی، میالد ناجی رنجبر همکاران:

  پروژه: چکیده
هاي متعددي روبرو هستند که منجر به وارد آمدن خسارات مالی سنگینی به صنعت       ساالنه تجهیزات نیروگاهی با آسیب  

ي  هاکاري، به شــدت در معرض خوردگیگردد. کندانســور از جمله تجهیزاتی اســت که به دلیل شــرایط برق کشــور می
ــته و این خوردگی ــتن نتایج نامطلوب تا حد زیادي بر راندمان نیروگاهمختلف قرار داش خاري هاي بها به دلیل در پی داش

شدت در خوردگی می    ست.  شود که این توقفات         تأثیرگذار ا شده و نیروگاه متوقف  سور  شتی در کندان سبب بروز ن تواند 
ــا ــور می متحمل بروز خس ــنعت برق کش ــورت رات مالی در ص ــاس مطالعات ص گرفته در این پروژه، توقفات گردد. بر اس

میلیارد ریال خسارت   400تواند در مدت دو سال، در حدود هاي پوسته و لوله، مینیروگاهی ناشی از خوردگی در کندانسور
ست    سارت عدم تولید برق ا سارات جانبی آن     مالی وارد نماید که این رقم، فقط مربوط به خ شامل هزینه تعمیرات و خ و 

سور      نمی ست که در کندان شی یکی از انواع خوردگی ا سته و لوله رخ می شود. خوردگی تن ش   هاي نوع پو سبب ر د دهد و 
شخیص ترك در لوله   شود. روش هاي آن میترك در لوله سی غیرمخرب متفاوتی براي ت سور وجود   هاي بازر هاي کندان

عه     دارد که در پروژه  با مطال ــر،  یه   ي روشي حاضـ اي و امواج هاي رایج آزمون غیرمخرب، دو آزمون جریان گردابی آرا
هاي زیابیگردد. ارتر و انجام مطالعات اقتصادي معرفی می شده پیچشی بدین منظور و به منظور بررسی فنی دقیق   هدایت

سـازي روش  گذاري در سـاخت سـیسـتم و پیاده   دهد که سـرمایه هاي مالی در این پروژه نشـان می دقیق فنی و بررسـی 
صوتی امواج هدایت  سی لوله     فرا شی براي بازر شخیص به موقع ترك، می   شده پیچ سور و ت زدهی تواند نرخ باهاي کندان

شـده پیچشـی براي   سـازي روش فراصـوتی امواج هدایت  داشـته باشـد. بنابراین پیاده    %157) در حدود IRRاي (داخلی
سی لوله  شخیص ترك   هاي کنبازر سور و ت شنهاد می     دان شی پی شی از خوردگی تن ئه گردد و برنامه عملیاتی آن اراهاي نا

  شود.می
  :نتایجچکیده 
 هاي کشور صورت گرفت که هاي میدانی متعددي در خصوص آمار خوردگی و نوع آن در سطح نیروگاهبررسی

و آمار دقیقی از اینکه چه نوع خوردگی سبب  ها بودهدهد تنها اطالعات موجود، تعداد توقفات نیروگاهنشان می
 بروز نشتی شده است وجود ندارد.
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 ها که به دلیل بروز نشتی در کندانسور رخ داده است، خسارت ناشی از عدم براساس مدت زمان توقف نیروگاه
 پایین میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان یک تخمین دست 400سال، در حدود  2تولید برق در مدت 

 بوده و خسارات واقعی بیش از این مقدار است.
 شده اي و امواج هدایتدهند که تنها دو روش جریان گردابی آرایههاي بازرسی غیرمخرب نشان میمطالعه روش

 سازي را دارند.) را داشته و قابلیت پیادهSCCهاي ناشی از خوردگی تنشی (پیچشی توانایی تشخیص ترك
 ي تجهیزات مربوطه هستند اما در کنندههاي متعددي تأمینمون جریان گردابی، شرکتي روش آزدر حوزه

هاي تحقیق و توسعه شده پیچشی اهم تجهیزات باید پس از انجام پروژهسازي روش امواج هدایتپیاده
ه راه نقشها و سطوح بلوغ فناوري بازرسی به این روش، در قالب سازي شوند که برنامه کامل این پروژهبومی

 ارائه شده است. EIRMAتکنولوژي مدل 
 سازي این دو روش، در قالب تدوین دو طرح توجیهی کسب در این پروژه مطالعات مالی و اقتصادي براي پیاده

) IRRشده پیچشی بر اساس نرخ بازده داخلی (دهند که روش امواج هدایتو کار خدماتی، انجام شده و نشان می
آن در  IRRسازي مناسب تر بوده و براي پیاده -گذاري استکه معیاري براي میزان سوددهی در یک سرمایه–

 است. %157حدود 

  :ندات پروژهتمس
 گزارش مراحل اول تا پنجم، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی  
  معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی"گزارش نهایی"گزارش مراحل ششم تا هشتم ،   
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  عنوان پروژه:
 از ناشی يهاترك تشخیص سیستم ساخت براي عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادي و فنی سنجیامکان

  کار حین در بخاري بویلر نیروگاه يهالوله در خوردگی
  

ــعه فناوري  واحد مجري: ــی فنی و هاطرح توس ي بازرس
  پایش خوردگی در صنعت برق

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PNCMPN02-2  کد پروژه:  مصطفی سلطانلو  پروژه:مدیر 

  - همکاران:

  پروژه: چکیده
 شمار به نیروگاهی در تجهیزات تخریب عوامل ینترمهم از است همراه استفاده مورد فلز رفتن بین از با که خوردگی پدیده

 دیدهپ این. شود شدیدي هايخسارت ایجاد سبب است ممکن نشود کنترل و تشخیص موقع به که صورتی در و رودمی
 اهمیت از )سوپرهیتر در بویلرها هايلوله مانند( دارد وجود محیط در زیادي خورنده عوامل و دما که شرایطی در مخصوصاً
  . است برخوردار بیشتري

 اي،رهحف تنشی، یکنواخت، خوردگی که شود ظاهر مختلفی انواع در تواندمی هاآالینده نوع به توجه با خوردگی پدیده
 تجهیزات در بخصوص( باالي دماي در است که آنها خوردگی تنشی و خستگی ینترمهم و از... گالوانیک، شیاري،

 ورینگمانیت( واپایش و پایش خوردگی، از جلوگیري رایج هايروش بر عالوه امروزه. شودمی آنها تشدید سبب) نیروگاهی
در . ستا برخوردار وافري اهمیت از هاتوربین و بویلرها در بخصوص انرژي تولید منابع و نیروگاهی تجهیزات در) کنترل و

رفته هاي بخاري در کشور مورد بررسی قرار گهاي بویلر نیروگاهاین تحقیق ابتدا وضعیت خوردگی و پایش و کنترل در لوله
فنی در  ر گرفته و گزارشهاي بویلر در کشورهاي پیشرفته مورد بررسی قراهاي پایش خوردگی لولهاست. سپس سیستم

ترك  هاي پایش و تشخیصاین باره تهیه شده تا در ادامه در فاز بعدي پروژه امکان ساخت داخل چنین سیستم یا سیستم
  هاي اقتصادي آن مورد بررسی قرار گیرد. خوردگی و مزیت

  
یکی . گرددمی تأمین کشورها سایر از وارداتی درصد 100 بصورت مانیتورینگ خوردگی يهاتمامی سیستم حاضر حال در

ایی هست گیري نویز الکتروشیمیي بویلر سیستم اندازههاهاي نوین پایش براي پایش و تشخیص خوردگی در لولهاز روش
که در این پروژه به تفصیل به آن پرداخته شده است و با توجه به تجربیات کسب شده توسط تیم مجري در دانشگاه تهران 

ین هاي نوهاي صنعتی به صورت پایلوت انجام شده است. البته در این تحقیق سایر روشآن در محیطساخت و اجراي 
  هاي هر یک اشاره شده است. ها و ضعفاست و به مزیت پایش نیز مورد بررسی قرار گرفته
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  :نتایجچکیده 
  ایراني بخار در هاي بویلر نیروگاههاتعیین وضعیت خوردگی ناشی از ترك در لوله -1
  هاي بویلر)ي ناشی از خوردگی در حین کار (در لولههاي مناسب تشخیص تركهابررسی سیستم -2
ی از هاي ناشهاي مناسب تشخیص تركبررسی تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در زمینه سیستم -3

  هاي بویلر در حین کارخوردگی در لوله
ص ي تشخیهاسود به هزینه در صورت ساخت سیستم بررسی میزان کاهش خسارت ناشی از خوردگی و میزان -4

  هاي بویلر در حین کارهاي ناشی از خوردگی در لولهترك

  

  :ندات پروژهتمس
 سنجی فنی و اقتصادي وگزارش نهایی انجام طرح و جمع بندي نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه ي امکان

 شیپا نیون ستمیبا استفاده از س لریبو يهادر لوله یاز خوردگ یناش يهاعلل ترك یبررسارائه برنامه عملیاتی براي 
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  عنوان پروژه:
ي هاسنجی فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم بازرسی سطوح داخلی لولهامکان

  ي بخاريهاواتروال نیروگاه
سعه فناوري طرح   واحد مجري: سی فنی و پایش  تو هاي بازر

  در صنعت برقخوردگی 
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PNCMPN02-4  کد پروژه:  مصطفی سلطانلو  مدیر پروژه:

  - همکاران:

  پروژه: چکیده
 25-30هاي بخار معموال براي عمر یی که در سطح جهان وجود دارد، مشاهده شده است که نیروگاههابر اساس تجربه
 20-30ها تا هاي توسعه عمر، عمر آنها وجود دارد که با اجراي برنامهشوند. اما عموما این قابلیت در آنسال طراحی می
 درصد احداث 30تا  20سال،  30-40 اندازه به نیروگاه یابد. این در حالی است که هزینه توسعه عمر یکسال افزایش می

 از اطالع بخار، نیروگاه دواح در یک عمر توسعه تحقق امکان خصوص در بنیادین پیشنیاز باشد. امامی جدید نیروگاه یک
 يهامحیطی، متریال شرایط شیمیایی، رژیم تولید، میزان و فشار دما، يهاازگستره آگاهی بر مشتمل يبرداربهره تاریخچه

 بر مرتبط هايبررسی همه از ترمهم و ریزساختاري و متالورژیکی مطالعات شکست، مکانیک مطالعات مورد استفاده،
 قدمت که هنگامی به ویژه موارد این باشد.می لذکرفوق ا موارد همه جامع نوعی به که باشدمی ي عیوبهاریشه تحلیل
 کالن يهاگذاريسرمایه حوزه در مهم يهاگذاري سیاست آن برآیند یابد چراکهمی چندان دو اهمیت باشد، بیشتر نیروگاه

 نیروگاهی واحدهاي عمر توسعه دارد. مسئله بدانمستقیم  بستگی کشوري هر حیات که است انرژي حوزه در اقتصادي
 طریق از مان برق کشور انرژي از درصد پنجاه به نزدیک حاضر حال در که است اهمیت حائز ایران در منظر این از

 دیگر سوي از .شودمی تأمین است، هاآن قدرت تولید سیکل اساسی جز بویلر که ترکیبی سیکل و بخار يهانیروگاه
 درگیر لذا و داشته قرار میان سالی و پیري مرحله در کشور يهانیروگاه از بسیاري که دهدمی نشان رسمیآمارهاي 

 احداث سرمایه گذاري حوزه در که اساسی مشکالت دیگر سوي از باشند.میخود  اجزاي شکست قبیل از مسائلی
 ازنظر هم عیب يهاریشه تحلیل بنابراین ازآنجا کهسازد. می مضاعف را موضوع اهمیت دارد، وجود جدید يهانیروگاه
 ابتدا گزارش، در این در لذا است، اساسی اهمیت حائز عمر توسعه سنجیامکان ازنظر هم و ملی يهاسرمایه از صیانت
 غالب يهامکانیزم يبندرتبه اقتصادي، منظر از بویلر عیوب ریشهاي تحلیل موضوع، اهمیت خصوص در کلی بحثی

 پرداخته جامع به صورت واتروال يهالوله بازرسی منظور به پیشرفته بازرسی يهاروش نیز ادامه بویلر و در اجزاي شکست
 .گرددمی ارائه واتروال يهالوله داخلی سطوح بازرسی جهت فنی و از نظر اقتصادي هاروش بهترین نیز انتها در است. شده

  
  :نتایجچکیده 

اتروال و يهالوله یجهت بازرس ریطور فراگ که امروزه به داد نشاني مختلف در کشور، هااز نیروگاه دیبازد جینتا -1
میاستفاده  باشد،می کیروش آلتراسون هیکه بر پا هالوله یسنج ضخامت از روش لریبو يهالوله یطورکل و به
 .شود
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 سطوح در خوردگیاز  ناشی عیوب و ترك از اطالعاتی هیچگونه ضخامت سنجی بر مبناي آلتراسونیک روش -2
 .است اهمیت حائز بسیار واتروال يهالوله مورد در محدودیت و کاستی این که دهد،مین ارائه داخلی

 ،  که انتخاب روشاندهاي واتروال توسعه یافتههاي متفاوت براي بازرسی لولههاي جدید با قابلیتامروزه روش -3
ا، هي واتروال صورت پذیرد. از بهترین این روشهالولهمناسب باید با توجه به شرایط کاري و نوع عیب در 

و    Saturated Low Frequency Eddy Current (SLOFEC)هاي بازرسی با استفاده از روش
Electromagnetic Acoustic Transducer (EMAT) باشند.می 

  ندات پروژه:تمس
ي:  نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینهمستندات این پروژه شامل گزارش نهایی انجام طرح و جمع بندي 

تروال ي واهاسنجی فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم بازرسی سطوح  داخلی لولهامکان"
  باشد.می  "ي بخاريهانیروگاه
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  عنوان پروژه:
دن در دار شحفره صیتشخ ستمیساخت س يبرا یاتیو ارائه برنامه عمل يو اقتصاد یفن سنجیامکان

  یروگاهیکندانسور ن يهالوله
  

ــعه فناوري    واحد مجري: هاي کنترل و پایش   طرح توسـ
  خوردگی در صنعت برق

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PNCMPN02-3  کد پروژه:  مصطفی سلطانلو  مدیر پروژه:

  محمدحسین سورگی، حسین صحاف نائینی، میالد ناجی رنجبر همکاران:

  پروژه: چکیده
هاي متعددي روبرو هستند که منجر به وارد آمدن خسارات مالی سنگینی به صنعت       ساالنه تجهیزات نیروگاهی با آسیب  

ي  هاگردد. کندانســور از جمله تجهیزاتی اســت که به دلیل شــرایط کاري، به شــدت در معرض خوردگیبرق کشــور می
ــته و این خوردگی ــتن نتامختلف قرار داش خاري هاي بیج نامطلوب تا حد زیادي بر راندمان نیروگاهها به دلیل در پی داش

شدت در خوردگی می    ست.  شود که این توقفات         تأثیرگذار ا شده و نیروگاه متوقف  سور  شتی در کندان سبب بروز ن تواند 
ــور می  ــنعت برق کش ــارات مالی در ص ــورت متحمل بروز خس ــاس مطالعات ص گرفته در این پروژه، توقفات گردد. بر اس

میلیارد ریال خسارت   580تواند در مدت دو سال، در حدود هاي پوسته و لوله، میاهی ناشی از خوردگی در کندانسورنیروگ
سارات جانبی آن        شامل هزینه تعمیرات و خ ست و  سارت عدم تولید برق ا مالی وارد نماید که این رقم، فقط مربوط به خ

سور   دار شدن یکی از انواع خوردگی شود. خوردگی حفره نمی ست که در کندان س هاي نوع پوسته و لوله رخ می ا بب دهد و 
ضخامت لوله  شخیص حفره  شود. روش هاي آن میکاهش  سی غیرمخرب متفاوتی براي ت شدن در لوله هاي بازر هاي دار 

سور وجود دارد که در پروژه  ضر، با مطالعه کندان شیمیایی، چ ي روشي حا ار  ههاي رایج آزمون غیرمخرب و پایش الکترو
شده بدین منظور و به منظور بررسی   جریان گردابی و امواج فراصوتی هدایت  ،IRISروش نویز الکتروشیمایی، فراصوتی   

صادي معرفی می فنی دقیق سی گردد. ارزیابیتر و انجام مطالعات اقت ش هاي دقیق فنی و برر ان هاي مالی در این پروژه ن
سرمایه می ستم و پی     دهد که  سی ساخت  صوتی هدایت   ادهگذاري در  سی لوله   سازي روش امواج فرا هاي شده براي بازر

ــور و تشــخیص به موقع حفره ــد.   %197) در حدود IRRاي (تواند نرخ بازدهی داخلیدار شــدن، میکندانس داشــته باش
دار شدن هاي کندانسور و تشخیص خوردگی حفرهشده براي بازرسی لولهسازي روش امواج فراصوتی هدایتبنابراین پیاده
  شود.گردد و برنامه عملیاتی آن ارائه میپیشنهاد می

  
  :نتایجچکیده 
 هاي کشور صورت گرفت که هاي میدانی متعددي در خصوص آمار خوردگی و نوع آن در سطح نیروگاهبررسی

ب خوردگی سبها بوده و آمار دقیقی از اینکه چه نوع دهد تنها اطالعات موجود، تعداد توقفات نیروگاهنشان می
 بروز نشتی شده است وجود ندارد.
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 ها که به دلیل بروز نشتی در کندانسور رخ داده است، خسارت ناشی از عدم براساس مدت زمان توقف نیروگاه
میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان یک تخمین دست پایین  580سال، در حدود  2تولید برق در مدت 

 از این مقدار است. بوده و خسارات واقعی بیش
 دهند که چهار روش نویز الکتروشیمایی، فراصوتی هاي بازرسی غیرمخرب نشان میمطالعه روشIRIS جریان ،

 ارند.سازي را ددار شدن را داشته و قابلیت پیادهشده توانایی تشخیص حفرهگردابی و امواج فراصوتی هدایت
 هاي نویز الکتروشیمیایی، فراصوتی ي روشدر حوزهIRIS هاي متعددي و آزمون جریان گردابی، شرکت

شده اهم تجهیزات باید پس از انجام سازي روش امواج هدایتي تجهیزات مربوطه هستند اما در پیادهکنندهتأمین
ها و سطوح بلوغ فناوري بازرسی به این سازي شوند که برنامه کامل این پروژههاي تحقیق و توسعه بومیپروژه

 ارائه شده است. EIRMAروش، در قالب نقشه راه تکنولوژي مدل 
 سازي این چهار روش، در قالب تدوین چهار طرح توجیهی در این پروژه مطالعات مالی و اقتصادي براي پیاده

شده بر اساس نرخ بازده داخلی تدهند که روش امواج فراصوتی هدایکسب و کار خدماتی، انجام شده و نشان می
)IRR (–سازي مناسب تر بوده و براي پیاده -گذاري استکه معیاري براي میزان سوددهی در یک سرمایهIRR 

 است. %197آن در حدود 

  :ندات پروژهتمس
 گزارش مراحل اول و دوم، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی  
  ژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، معاونت پ"گزارش نهایی"گزارش مرحله سوم   

  
   



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
595 

 

 

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح توسعه  هاي پایان یافتهپروژه
از منابع  يبرداربهره يهايفناور

ییگرما ینزم يانرژ  
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  عنوان پروژه: 
  یگرمایپروژه ارزیابی فنی و اقتصادي تأمین گرمایش روستاي قینرجه با استفاده از انرژي زمین

  
ي انرژي زمین هاطرح توسعه فناوري  واحد مجري:

              گرمایی
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PGEPN02-1  کد پروژه:  یئیجواد نورعل  مدیر پروژه:

  عسگري جعفري، بهراد حسن مهندس ،انیکاو لیسه، فردیحکاک یعل  همکاران:

  پروژه: چکیده
متر  2،000و در ارتفاع باالتر از  یغرب جانیدر شهرستان تکاب استان آذربا تینفر جمع 875با حدود  نرجهیق يروستا

روستا فاقد  نیشمال شهر تکاب واقع است. ا يلومتریک 40در حدود  نرجهیق يشده است. روستاواقع ایاز سطح در
ماهه بازه هشت کیدر  داریپا شیگرما نیبا مشکل تأم ادیز بتاًقرار داشتن در ارتفاع نس لیبوده و به دل یشبکه گازرسان

پژوهش  نیا درد سه چشمه آبگرم وجود دارد. است که در باالدست روستا تعدا یدر حال نیاز سال مواجه است. ا
به  يکمتر ازین آن نیتا ساکن ،صورت گرفته استروستا  شیگرما يبرا یعیطب لیپتانس نیاستفاده از ا یسنجامکان

  داشته باشند. یلیفس يهاسوخت
  

 :نتایجچکیده 

درجه سانتی گراد تخمین گردید. به علت دماي  40تا  30بین  هاچشمهبعد از تحقیقات میدانی صورت گرفته، دماي 
نابراین نیاز به ، بستینسیستم گرمایشی مستقل میسر  عنوانبه هاآن، استفاده مستقیم از آب خروجی هاچشمهپایین 

 جداره ي تکهاپنجرهبا  گلکاهي روستایی هاساختمان. ساختار اصلی باشدیمي کمکی ترکیبی هاستمیساستفاده از 
درصد آن نیاز به گرمایش دارند.  33ي روستا، به علت ساکن نبودن افراد تنها هاساختمانو از کل مساحت  باشدیم

استخراج  Meteonorm افزارنرمي آینده با استفاده از هاسالی تغییرات دما در نیبشیپاطالعات آب و هوایی روستا و 
ر نظر ي روستا با دهاساختماناز محاسبات نشان داد که ماکزیمم بار حرارتی براي گرمایش  آمدهدستبهگردید. نتایج 

 ازیموردن. همچنین میزان بار آب گرم مصرفی باشدیممگاوات متغیر  42/3تا  31/3گرفتن تغییرات آب و هوایی، بین 
  .باشدیمکیلووات  940ساکنین روستا، 

اي روستا هسازي حرارتی خانهاي براي روستا پیش از مقاومگرمایش منطقه با توجه به این نکته که ایجاد سیستم
تلف شد. براي این منظور سناریوهاي مخهاي روستا پرداخته سازي سبز ساختمانمنطقی نیست، ابتدا به بررسی مقاوم

هاي یوقایسه سنارتحلیل و مشد. هاي روستا باهدف کاهش بار حرارتی کل روستا بررسی سازي سبز ساختمانمقاوم
تان، یورها نشان داد که زمانی که تمام دیوارهاي خارجی با استفاده از عایق پلیسازي ساختمانمختلف براي مقاوم

   درصد کاهش داد. 59توان تا عایق گردند،  بار حرارتی کل موردنیاز ساختمان را می
اب آب و انتخ-به-آب گرم و پمپ حرارتی آبهاي سپس به بررسی سناریوي گرمایش روستا با استفاده از چشمه

هاي یستمسازي پارامترهاي مختلف سشد. بهینهترین سیستم گرمایش ترکیبی و تأمین آب گرم روستا پرداختهبهینه
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 30هاي اقتصادي در یک دوره ) با هدف کمینه کردن هزینهPSOشده با استفاده از الگوریتم ازدحام جمعیت (ارائه
ط فرترن و نویسی در محیهاي مختلف با استفاده از ترکیب برنامهسازي سیستمساله سیستم صورت گرفت. شبیه

بهترین و دهد که آمده نشان میدستصورت انجام شد. نتایج به GENOPTهاي ترنسیس و اجراي برنامه
اده از نظر اقتصادي، بعد از سیستم استفاده از بویلر گازي، استفاي روستا ازنقطهگرمایشی منطقهترین سیستم بهینه

هاي دوره زمانی زینهو پمپ حرارتی آب به آب است. ه صفحه تختها در سیستم ترکیبی کلکتور خورشیدي چشمه
استفاده از این سیستم نسبت انرژي در گرمایش با دالر برآورد شده است. همچنین  758,031,23ساله این سیستم  30

درصد، نسبت انرژي حرارتی ورودي از  25مصرفی کمپرسور پمپ حرارتی به انرژي حرارتی خروجی پمپ حرارتی 
درصد و نسبت حرارت تولیدي کلکتورهاي خورشیدي به انرژي  75ها به انرژي حرارتی خروجی پمپ حرارتی چشمه

 95/6توسط ساالنه ضریب عملکرد پمپ حرارتی کمکی آب گرم مصرفی درصد و م 9حرارتی خروجی پمپ حرارتی 
در ساعات کارکرد آن محاسبه گردید. در نهایت نیز برنامه  19/2و ضریب عملکرد پمپ حرارتی گرمایش اصلی 

 شد.سازي سیستم موردنظر ارائهاجرایی پیاده
 

  دات پروژه:تنمس
  گزارش مراحل اول و دوم پروژه

  چهارم پروژه گزارش مراحل سوم و
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طرح توسعه  هاي پایان یافتهپروژه
هاي کنترل خوردگی در فناوري

 صنعت برق
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  عنوان پروژه:
اتدي ي نوین اعمال و پایش کهاسنجی فنی و اقتصادي و ارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستمامکان

 به روش اعمال جریان در صنعت نیروگاهی
  

طرح توسعه فناوریهاي کنترل و پایش   واحد مجري:
  نیروپژوهشگاه   کارفرما:  خوردگی در صنعت برق

 PNCMPN03-2  کد پروژه:  سلطانلو مصطفی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

  پروژه: چکیده
نین افزایش آوري و تولید و همچسزایی در پیشرفت فن  هاي صنایع مختلف، تأثیر به نیروي برق به عنوان یکی از پیشرانه 

به عنوان یکی از       نایع نیروگاهی  ــ ــاخت ترمهمرفاه عمومی در جوامع مختلف دارد. صـ یازمند     ین زیرسـ ــور، ن هاي کشـ
ه عنوان ي خوردگی بهاي تولید و جلوگیري از ازکارافتادگی ناگهانی هستند. پدیده روزسازي مستمر براي کاهش هزینه  به

ند.  کصــورت مســتقیم یا غیرمســتقیم تحمیل میهاي بســیاري را بههاي مخرب در صــنایع مختلف، هزینهیکی از پدیده
ــنایع مختلف مورد  ترین روشین و کاربرديترمهمن یکی از حفاظت کاتدي به عنوا ها براي کاهش نرخ خوردگی، در صـ

کارگیري روشــی براي پایش مســتمر ســطح عملکرد چنین بهگیرد. لزوم طراحی ابتدایی مناســب و هماســتفاده قرار می
  سیستم حفاظت کاتدي تأثیر بسزایی در میزان کارآیی یک سیستم حفاظت دارد.

شم   ف از این تحقیق در مرحلههد      ستیابی به چ شرایط موجود حفاظت کاتدي در نیروگاه ي اول، د اي هانداز دقیقی از 
ي اول قطعاتی از هر نوع نیروگاه که امکان اسـتفاده از حفاظت کاتدي در موردشـان وجود دارد،   مختلف اسـت. در مرحله 

شده   شخص  شور ي دوم تمامی نیروگاهاند. در مرحلهم از نظر محل قرارگیري، عمر نیروگاه، نوع نیروگاه و ظرفیت  هاي ک
شدند و به نحوي اولویت تولید طبقه شدند که نیروگاه بندي  سیکل بندي  یبی)، از هر ترکهایی از هر نوع (گازي، بخاري و 

 ي چهل شمسیهایی از دههي جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور) با عمرهاي گوناگون (نیروگاهمنطقه
  ترین میزان خطا وجود داشته باشد.    گیري با کمها قرار گیرند تا امکان نتیجههاي اخیر) در اولویتتا سال

سی نیروگاه       سیلی که حدود  نتایج برر صاص داده  % 3/38هاي ف شان داد که خطوط    ظرفیت تولید را به خود اخت اند ن
شرایط موجود دارند. مخازن ذخیره ترین بیش % 3/56انتقال گاز با  يلوله   يمیزان قرارگیري تحت حفاظت کاتدي را در 

هاي بعدي را به خود اختصــاص قرارگیري تحت حفاظت رتبه % 4/28ي آب مدفون با و خطوط لوله % 4/30ســوخت با 
سی  داده شکی ظرفیت کل نیروگاه %47نیروگاه بزرگ برق آبی که 4اند. همچنین برر شان  ل میهاي برق آبی را ت دهند، ن

ــت.  در مورد روش پایش نیز در همهداد حفاظت کاتدي در این نیروگاه ي موارد پایش بصــورت  ها بکار گرفته نشــده اس
صل زمانی گوناگون (عمدتاً    ستی در فوا ست   پذیرد. یکی از مشکالتی که نیروگاه ماه یکبار) انجام می 6الی  3د ها با آن د

الی توسط سیستم حفاظت کاتدي به سیستم ارتینگ کلی نیروگاه است که در برخی موارد         اند نشت جریان اعم به گریبان
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سئله       شود پالریزه موجب می شود. م ستی انجام ن ي قابل توجه دیگر تداخل شدن تجهیزات هدف حفاظت کاتدي به در
  که در تمام فضاي نیروگاه حضور دارند با سیستم حفاظت کاتدي است.   ACخطوط برق 

ستم  در       سی ستم    ادامه انواع  سی سی قرار گرفت. این  ستی،   هاي اعمال و پایش مورد برر سه نوع اعمال و پایش د ها به 
ستی  شمند تقسیم      -اعمال د شمند) و اعمال و پایش هو شمند (نیمه هو شدند. در ادامه این فصل در مورد    پایش هو بندي 

شت  ستم     انواع آندها و پ سی ستفاده در  ضعیت تولید آنها در داخل  هاي حفاظبندهاي مورد ا ت کاتدي با اعمال جریان و و
هاي پایش کشور بحث شده است، و در نهایت انواع بسترهاي حفاظت آندي مورد استفاده در روش اعمال جریان و روش     

  پوشش و سیستم حفاظت کاتدي مورد بررسی قرار گرفته است. 

ستم پایش             سی صات فنی دو نوع  شخ ستی  _در نهایت نیز م شمند   اعمال د ستی از چندین   _و پایش هو اعمال د
شرکت داخلی استعالم گرفته شد و با سیستم پایش و اعمال هوشمند طراحی و ساخته شده توسط دانشگاه تهران مورد             

شگاه تهران می            سط دان شده تو ساخته  ستم  سی سه قرار گرفت. از مزایاي  سایی    مقای شنا توان به پایش و اعمال مداوم، 
هاي ســرگردان و رفع آنها، ســادگی دســتگاه و مقابله با حفاظت اضــافی اشــاره کرد که ســبب افزایش طول عمر  جریان

د. در نهایت از باشفرد میشود. همچنین این دستگاه در ایران و حتی دنیا منحصربهها میتجهیزات نسبت به سایر سیستم
سی قرار گرفتند ک        ستم مورد برر سی سه  صادي نیز این  ست    لحاظ اقت سی شان داد که میانگین هزینه خریداري  م ه نتایج ن

ــتی حدود  ــمند  25اعمال و پایش دس ــتی حدود _میلیون تومان و پایش هوش ــد، در  میلیون تومان می 41اعمال دس باش
سرمایه حدود          که براي نصب و راه حالی شگاه تهران به  شده توسط دان سیستم هوشمند طراحی  میلیون تومان  60اندازي 

س  شمند با توجه به ویژگی       نیاز ا ستم هو سی شتر براي این  سای   ت، بنابراین با وجود هزینه بی شنا ی هاي خاص همچون 
  جویی اقتصادي خواهد شد.  هاي سرگردان و مقابله با آنها، در دراز مدت سبب صرفهجریان

  
  :نتایجچکیده 

  
 شناسایی و بررسی قرار گرفت.در ابتدا قطعات با قابلیت حفاظت کاتدي در صنعت نیروگاهی کشور مورد  -1

ي کشور مورد بررسی هادرصد نیروگاه 38هاي کشور پرداخته شد و بررسی وضعیت حفاظت کاتدي در نیروگاهبه  -2
  قرار گرفت.

  ي کشور شناسایی شد.هاتجهیزات مختلف داراي حفاظت کاتدي در نیروگاه  -3

  هوشمند و هوشمند)هاي اعمال و پایش موجود (دستی، نیمه بررسی انواع سیستم  -4

 هابررسی دستگاه هوشمند ساخته شده در دانشگاه تهران و مقایسه با سایر دستگاه -5

 هاي فعال داخلی در زمینه حفاظت کاتديبررسی شرکت -6
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هاي فعال داخلی در زمینه بررسی انواع آندهاي مورد استفاده در حفاظت کاتدي بوسیله اعمال جریان و شرکت -7
 تولید و واردات

 تاثیر استفاده از سیستم حفاظت کاتدي هوشمند بر طول عمر سازهبررسی  -8

 مقایسه اقتصادي سه روش اعمال و پایش (دستی، نیمه هوشمند و هوشمند) -9

 ي حفاظت کاتدي هوشمندهاارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم -10

  ندات پروژه:تمس
 سنجی فنی و اقتصادي وانجام شده در زمینه ي امکانگزارش نهایی انجام طرح و جمع بندي نتایج حاصل از تحقیقات 

ي نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدي به روش اعمال جریان در صنعت هاارائه برنامه عملیاتی براي ساخت سیستم
  نیروگاهی
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طرح توسعه  هاي پایان یافتهپروژه 
 ینمرتبط با کمپرسور تورب يهايفناور
توان و  يبه منظور ارتقا یروگاهیگاز ن

 راندمان



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Niroo Research Institute 

کارنامه پژوهش و توسعه فناوري 
1398سال   

 
607 

 

 

  عنوان پروژه:
 محل نصب یطیمح یطبا شرا یقتطب يبرا 9 یمفر يگاز ینتورب یارتقا جزئ

  
 مرتبط با کمپرسور يهايطرح توسعه فناور  واحد مجري:

توان  يبه منظور ارتقا یروگاهیگاز ن ینتورب
  و راندمان

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PGTPN05-1  کد پروژه:  مسعود قدیمی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

 
 :خالصه پروژه

موجود  يهایروگاهن ي بیشتري احداث نمود و یا ظرفیت تولیدهابراي پاسخگویی به نیاز افزایش تولید برق یا باید نیروگاه
دوم بسیار  ي ارتقاء افزایش داد. از نظر هزینه و سرعت اجرا روشهاي گازي را با استفاده از طرحهاو از جمله توربین

به دلیل فاصله گرفتن  ي گازي در فصول گرم سال که اتفاقا مصادف با پیک مصرف نیز می باشد،هامناسبتر است. توربین
تغییر در توربین گازي به  ایجاد ي ارتقاي تطبیق با شرایط محیطی برهات توان میشوند. طرحاز شرایط طراحی دچار اف

 9ي گازي فریم هاقدمت ناوگان توربین .منظور جبران این افت توان در شرایط محیطی محل نصب متمرکز می باشند
سال میباشد. بدلیل کارکرد  18میانگین برابر با  بطور ، واحد م یرسد 34به  هاي کشور که تعداد آنهاموجود در نیروگاه
در جهت بازیابی توان کاهش یافته  هاسازي آنارتقا و بهینه بشدت افت میکند. لذا لزوم ها، عملکرد آنهاباالي این توربین

رایط محیطی براي تطبیق با ش 9این پروژه، ارتقاء توربین گازي فریم  در حد امکان، ضروري بنظر میرسد. هدف از انجام
 :بوده است. این پروژه در دو بخش بررسی اثر بازشدگی پره راهنماي ورودي شامل و افزایش توان آن در فصول گرم سال

  سیکل تحلیل تجاري يهانرمافزار در شبیهسازي از استفاده با F9توسعه مدل موتور 
  ي تجاريهاافزاراز نرمبعدي آیرودینامیکی کمپرسور با استفاده هي یک، دو و سهاتوسعه مدل

  هاتوسعه مدل پایاي صفربعدي کل موتور با استفاده از منحنی مشخصه مؤلفه
  شده داده بسط يهامدل تیونینگ انجام و پایلوت نیروگاه در F9 شناسایی کامل موتور

یر و همچنین تغی شده ي سیکل با استفاده از مدل بسط دادههابررسی اثر افزایش زاویه پره راهنماي ورودي در پارامتر
  الجیک کنترلی شامل:

  ي جزئی و پایههابهینه سازي الجیک کنترل در بار
  T7کنترلر سازي بهینه منظور به CPC سازيافزار کنترلی براي پیادهتوسعه نرم

  T7کنترلر سازي بهینه منظور به CPC سازيپیاده براي الزم سختافزاي لوازم و هاسنسور تهیه
کنترلی و  الجیک سازي، بهینهIGV در نهایت با تعیین ارتقاء ترکیبی موتور شامل افزایش زاویهانجام شده است 

تست در با انجام  نیز فرآیند گذاريصحه براي .است شده اعمال پایلوت گازي نیروگاه در بسته ، اینCPCي سازپیاده
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مبنی  تأییدیه از نیروگاه سنجیده شده است. این پروژه داراي ، ي اعمال شدههانیروگاه میزان افزایش توان ناشی از بهبود
  بر افزایش موفقیتآمیز توان بدون اثرات جانبی مخرب میباشد.

  
  چکیده نتایج:

  سیکل تحلیل تجاري يهاافزارنرم در شبیهسازي از استفاده ، باF9موتور  مدل توسعه
  مگاوات در سیکل ساده 3میانگین به میزان  9افزایش توان تولیدي توربین گازي فریم 

  مگاوات 8سیکل ترکیبی به میزان میانگین  1به  2افزایش توان تولیدي بلوك 
  )درصد تولید توان معادل با واحد جدید 10هزینه اجراي بسیار پایین (کمتر از 

امکان استفاده  اي گرم سال وافزایش تولید در روزه روز خاموشی موتور) 3الی  2زمان پیاده سازي بسیار کم (تنها نیاز به 
  انتخابی از ارتقاء انجام شده

  واحد 34کیلووات ساعتی تولید در سال در صورت نصب در هر میلیارد  2/1تولید  افزایش امکان ایجاد
  

  :مستندات پروژه
  1398اردیبهشت  ، شرایط محیطی محل نصب در 9ارتقاي جزئی عملکردي توربین گاز فریم  
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طرح طراحی و  هاي پایان یافتهپروژه
توسعه سامانه پیشرفته اجراي بازار 

 برق ایران
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  عنوان پروژه:
 بار کوتاه مدت بینییشافزار پو توسعه نرم یبانیپشت
  

ــرفته    واحد مجري: ــامانه پیش ــعه س طرح طراحی و توس
  یرانشبکه برق ا یریتشرکت مد  کارفرما:  اجراي بازار برق ایران

 CTMS07    کد پروژه:  امیر مشاري  مدیر پروژه:

سلمی،  همکاران: سن       زاده آزاد، دي خطیبها نیکی م صطفی غالمی، مح سین کرمی پرزانی، م سی، مونا رنجبر، مازیار کریمی، ح جعفر عبا
  دوي، محمدمهدي بهارياهزاده ثابت، مریم سهیل همدانی، سجادملکی

  پروژه: چکیده
سا  یکیبار کوتاه مدت  بینییشامروزه پ س  یلاز م ستم س  ریزيمهم در برنامه یارب شمار م  يانرژ هايی   . بهبود دقترودیب

ش  هايینهبار موجب کاهش هز ینیبیشدر پ س  ینهو به بینییشاز خطا در پ ینا ستم کردن عملکرد  . تا شود یقدرت م ی
سته در  یمتفاوت هايکنون روش ست مانند روش پا    بینییشپ هتج یمختلف هاييبندد شده ا  یگاهبار کوتاه مدت ارائه 

صب    شبکه ع شبکه نروفاز  یزینب یخبره، روش  شده برا    روژهپ ین. در ايو  سه روش ذکر   سازي هیادپ یرانشبکه ا  يهر 
ست آوردن نتا      که ايتاریخچه با و خطا مربعات حداقل روش کمک به ها،از روش یکهر  بینییشپ یجشده و پس از بد

 ینهمچن. شودمی کاسته هاروش یببار در گذشته وجود دارد، مقدار خطا با ترک یواقع مقادیر و هاروش یجنتا بینییشاز پ
که شــکل بار به  ییروزها يســاعت قبل، امکان جداســاز یکتا  یبار واقع هايمانند امکان اســتفاده از داده هایییتقابل

 یندر ا یزبار روز ن ینیممم بینییشامکان پ ینروز و شب و همچن  یکپ بینیشیامکان پ یست، عنوان روز مشابه مناسب ن  
بصورت قابل   یزخاص را ن يبلکه روزها ي،عاد يبدست آمده، نه تنها روزها  نهایی افزار. نرمپروژه مورد توجه قرار گرفت

 بینییشو پس از پ شود می يساز پیاده یرانا ايبرق منطقه 16 یتمام يموجود برا هاي. روشنمایدیم بینییشپ یقبول
س    یريبار خالص مناطق با در نظرگ شنا ستم س  ییدر هر منطقه، بار نها یاطالعات هوا صنا  ی ار برونب یع،را به همراه بار 

ست م هب ايیرهتلمبه ذخ هايیروگاهو بار ن مرزي صورت کامل به پایگاه  همچنین نرم .آوردید افزار نهایی با موفقیت و به 
داده کارفرما (شـرکت مدیریت شـبکه برق ایران) متصـل گردید و قادر به دریافت اطالعات ورودي و ثبت نتایج خروجی     

  در این پایگاه داده خواهد بود. افزارنرم
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میانگین قدرمطلق 
 درصد خطا

 بینی بار یک سال شبکه برق کشوربینی بار براي پیشافزار پیشنتایج نرم

 )MAPE%بینی بار فردا (متوسط خطاي پیش 1,66%

 بینی بار فردادر پیش %2,5تعداد روزهاي سال با خطاي باالي  57

 )MAPE%بینی بار نیمه دوم روز (متوسط خطاي پیش 1,12%

 دوم روز بینی بار نیمهدر پیش %2,5تعداد روزهاي سال با خطاي باالي  15
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  :نتایجچکیده 
 مدت شبکه برق ایران و استقرار در شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛بینی بار کوتاهافزار پیشتدوین نرم 
 مدت به چهار روش پایگاه خبره، شبکه عصبی بیزین، نروفازي و حداقل مربعات خطا؛کوتاهبینی بار قابلیت انجام پیش 
 ؛%1,66مدت شبکه برق کشور (میانگین خطاي سالیانه بینی بار کوتاهثبت نتایج بسیار مناسب در پیش( 
 بینی بار به پایگاه داده شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛افزار پیشاتصال نرم 
 افزار شامل: هاي موردنیاز کارفرما به نرمپذیر و افزودن قابلیتطراحی رابط کاربري پیشرفته و انعطاف 

 ؛به تعداد مورد نظر کاربر یندهآ يبار روزها بینییشپ 
 ي؛و قمر یخاص شمس يروزها بینیپیش 
 نظر گرفتن  درn ی؛اصالح بینییشجهت پ یساعت بار واقع 
 ؛(دما، رطوبت، پوشش ابر، بارش و ...) ییهواآب و  یطنظر گرفتن شرا در 
 ؛کاربر یمناطق درخواست یکبار به تفک بینیپیش 
 ؛و پمپ از بار کل هر منطقه يبرون مرز یع،بار صنا بینییشو پ جداسازي 
 ؛منطقه و نوع بار یکروز و شب به تفک یکپ بینیپیش 

  ندات پروژه:تمس
  »پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، اسفند » روش روزهاي مشابهمدت به بینی بار کوتاهتهیه ماژول پیش ،

1396. 
  »1396، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، اسفند »مدت به روش بیزینبینی بار کوتاهتهیه ماژول پیش. 
 »1396د ، اسفن، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو»مدت به روش نروفازيبینی بار کوتاهتهیه ماژول پیش. 
  »مدت به روش بینی بار کوتاهتهیه ماژول پیشLSQ« 1396، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، اسفند. 
  »ژوهشگاه ، پژوهشکده انتقال نیرو، پ»مدت شرکت مدیریت شبکهبینی بار کوتاهافزار پیشبسترسازي استقرار نرم

 .1397نیرو، آذر 
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 عنوان پروژه:
 اهطراحی و توسعه برنامه تخصیص سوخت نیروگاه

  
طرح طراحی و توسعه سامانه پیشرفته   واحد مجري:

  بازار برق ایراناجراي 
  شرکت مدیریت شبکه برق ایران  کارفرما:

  CTMS03  کد پروژه:  شم زادههااحسان   مدیر پروژه:

  سعید طاهري –ایمان طاهري  -فرهاد فالحی  –مهدي طبرزدي  –دي نوروزي هاهمکاران:

  پروژه: چکیده
 هزینه مجموع هک طوريبه شود،می تعیین اقتصادي بارپخش و تولید ریزيبرنامه مطالعات طریق از نیروگاه هر تولید میزان
 که است مسائلی جمله از هاهنیروگا سوخت منابع به مربوط هايمحدودیت. گردد کمینه قیودي رعایت با سیستم تولید
 سوختی نابعم دیدگاه از شده انجام تولید ریزيبرنامه است ممکن. شودمی تولید ریزيبرنامه مساله شدن ترپیچیده باعث

 سوختی منابع مناسب يریزبرنامه رو این از. گردد خاموشی بروز موجب بحرانی شرایط در حتی و نباشد پذیر امکان موجود
 از ترباال و مدت میان مقیاس در بایستی زمانی ترتیب نظر از و بوده برخوردار ايویژه اهمیت از آن مناسب تخصیص و

 .گردد انجام تولید يریزبرنامه
 برداريبهره هک طوريبه است مختلف هاينیروگاه بین سوختی منابع مناسب تخصیص سوختی منابع ریزيبرنامه از هدف
 سوخت لک مقدار که است صورت این به سوخت يریزبرنامه. شود محقق مربوطه قیود رعایت با قدرت سیستم از بهینه

 هباي بهینه بصورت باشدمی مشخصاي شده تعیین پیش از قراردادهاي توسط که معین زمانی افق یک در موجود
 . شود داده تخصیص مناسب زمان در و مختلف هاينیروگاه
 برنامه. است شده انجام آن تخصیص و سوختی منابع ریزيبرنامه برنامه توسعه و طراحی تدوین هدف با رو پیش پروژه

 به برق و سوخت يهاشبکه يهازیرساخت به مربوط فنی و اقتصادي قیود به توجه با سوختی منابع يریزبرنامه مناسب
 وختیس منابع يریزبرنامه برنامه، این در. است شده طراحی داده يهاپایگاه مانند گوناگون يافزارنرم يهانیازمندي همراه

 .شودمی انجام مدت کوتاه و مدت میان زمانی افق دو در
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 عنوان پروژه:
 طراحی و توسعه برنامه تخصیص منابع آب

  
 یشرفتهو توسعه سامانه پ یطرح طراح  واحد مجري:

  یرانبازار برق ا ياجرا
  شرکت مدیریت شبکه برق ایران  کارفرما:

  CTMS01  کد پروژه:  شم زادههااحسان   مدیر پروژه:

  سعید طاهري –ایمان طاهري  -فرهاد فالحی  –مهدي طبرزدي  –دي نوروزي هاهمکاران:

  پروژه: چکیده
 يبرداربهره اهداف ساختن برآورده در بسزایی تاثیر تواندمی آبی هاي مناسب از نیروگاهبرداربهرهجهت  مناسب يریزبرنامه
 .باشد داشته شبکه يبرداربهره امنیت تضمین و بهینه

 از يبرداربهره در مسائل ترین مشکل از یکی هاآن يریزبرنامه ،هانیروگاه نوع این از يبرداربهره کم هزینه وجود با
 محدود قیود همراه به شدید يهاقطعیت عدم و مختلف تغییرات دامنه با زیاد يهامتغیر وجود. باشدمی قدرت يهاسیستم
 هم تواندمی لهمسئ قیود گرفتن نظر در با مناسب ریاضی مدل یک فقدان موجب هیدرولیکی، و الکتریکی مختلف کننده

 جهت مناسب ریاضی مدل وجود. شود يبرداربهره بهینه نقطه از شدن دور موجب مدت کوتاه در هم و مدت میان افق در
 لیهک بتواند که يافزارنرم تهیه و طراحی همراه به مسئله قیود انواع گرفتن نظر در با آبی برق يهانیروگاه يریزبرنامه
 شبکه يبرداربهره امنیت تضمین در تواندمی اقتصادي مزایاي بر عالوه برساند انجام بهاي مکانیزه صورت به را فوق موارد
 . گردد واقع موثر بسیار
 يریزهبرنام مناسب برنامه. است شده انجام آب منابع ریزيبرنامه برنامه توسعه و طراحی تدوین هدف با رو پیش پروژه
 يافزارنرم يهانیازمندي همراه به قدرت سیستم و خیزداري آب مسائل به مربوط قیود به توجه با بایستمی آب منابع

 يریزبرنامه بود خواهد قادر برنامه این. است شده يسازپیاده غیره و يافزارنرم يهاواسط داده، يهاپایگاه مانند گوناگون
 .دهد انجام مدت کوتاه و مدت میان زمانی افق دو در را آب منابع
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 عنوان پروژه:
 طراحی و توسعه برنامه خروج و تعمیرات واحدهاي تولید

  
 یشرفتهو توسعه سامانه پ یطرح طراح  واحد مجري:

  یرانبازار برق ا ياجرا
  شرکت مدیریت شبکه برق ایران  کارفرما:

  CTMS02  کد پروژه:  زادهشم هااحسان   مدیر پروژه:

  سعید طاهري -ایمان طاهري –فرهاد فالحی  –مهدي طبرزدي  –دي نوروزي هاهمکاران:

  پروژه: چکیده
 مورد مختلفی مراجع در قدرت سیستم اساسی تجهیزات سایر و نیروگاهی واحدهاي تعمیرات و خروج ریزيبرنامه مسأله

 و مسأله این بررسی بمنظور الزم سازوکارهاي و اندپرداخته مسأله این معرفی به مختلفی مراجع. است شده واقع بررسی
 شرایط نگرفت نظر در با و گوناگون اهداف با تواندمی مسأله این. اندداده قرار بررسی مورد مختلف جوانب از را مربوطه قیود

 . شود مدلسازي متفاوتی قیود و
. است دهش تعریف قدرت سیستم تولید واحدهاي تعمیرات و خروج برنامه توسعه و طراحی تدوین هدف با رو پیش پروژه
 احیطر يافزارنرم يهانیازمندي همراه به فنی و اقتصادي قیود به توجه با نیروگاهی واحدهاي خروج و تعمیرات برنامه
 شرایط هب توجه با پروژه این. یابد افزایش تولید واحدهاي وريبهره و اطمینان قابلیت آن، از يگیربهره با تا. است شده

 شده نجاما به سیستم این از يریزبرنامه و يبرداربهره در مختلف بازیگران نقش و ایران قدرت سیستم ساختار تجدید
 .  است
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 عنوان پروژه: 
  ایران برق شبکه و بازار در کاويداده مستمر و نوین سیستم استقرار و کاويافزار دادهتوسعه نرمطراحی و 

  
 یشرفتهو توسعه سامانه پ یطرح طراح  مجري:

  یرانبازار برق ا ياجرا
  مدیریت شبکه برق ایرانشرکت   کارفرما:

 CTMS04  کد پروژه:  مسعود حسنی مرزونی  مدیر پروژه:

  معصومه رستم نیاکان کلهري، ایمان طاهري امامی، فاطمه امیري، فرهاد فالحی همکاران:

  پروژه: چکیده
ي هاهایی از دادهنمونهبراي کاوي در پایش بازار برق و هاي دادههدف از انجام این پروژه بررسی امکان استفاده از روش

  است. بوده بازار و شبکه برق ایران
و استرالیا مورد مطالعه قرار گرفته PJMپروژه سه بازار برق معروف شامل بازارهاي کالیفرنیا،  مرحله اولمنظور در  بدین

هاد با دیگر نهاو نحوه تعامالت این ن هابازار در آن گر. در این مطالعات ساختار هر یک از این بازارها، ساختار پایشاند
هاي مختلف تحلیل داده در این نهاد به و همچنین کاربردهاي روش هاهاي پایش بازار و محتواي آن، انواع گزارشهاد

   اند.تفصیل مورد بررسی قرار گرفته
اند. با انجام مطالعات، شاخصص شدهمشخ هاآن ارزیابی هايسنجه و برق بازار عملکردي محورهايمرحله دوم، در 

  :اندهاي عملکردي بازار برق شامل موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته
 تسویه عرضه و تقاضا در بازار برق؛  
 هاي مبادله؛نمودن هزینهکمینه  
 ؛اقتصادي هايهزینه يکنندهمنعکس هايقیمت  
 ؛پایا صورته ب زمان گذر در بهبود و پذیري،تطبیق ه،یسرما جذب    
 برق بازار عملکرد يمحورها یابیارز يهاشاخص يبنددسته.  

الذکر مورد هاي فوقهاي مربوط به هر یک از شاخصهاي عملکردي در بازار برق، سنجهپس از مشخص شدن شاخص
  باشد:این بخش شامل موارد زیر می اند.بررسی قرار گرفته

 ؛تقاضا و عرضه يهیتسو ارزیابی هايسنجه  
 ؛مدت کوتاه در تقاضا و عرضه يهیتسو در بازار عملکرد یابیارز هايسنجه  
 ؛مدت بلند در تقاضا و عرضه يهیتسو در بازار عملکرد یابیارز هايسنجه  
 ؛تقاضا و عرضه يهیتسو در بازار عملکرد یابیارز هايسنجه يبنددسته    
 ؛در بازار برق مبادله يهانهیهز ارزیابی هايسنجه  
 در بازار برق؛ محصوالت تنوع ارزیابی هايسنجه    
  ؛بازار ینقدشوندگ ارزیابی هايسنجه  
  ؛مبادله ينهیهز ارزیابی هايسنجه يبنددسته  
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  ؛ياقتصاد يهانهیهز با بازار يهامتیق تطابق ارزیابی يهاسنجه  
 ؛بازار به ورود براي موجود موانع ارزیابی هايسنجه  
  ؛بازار پذیريرقابت سطح ارزیابی هايسنجه  
  ؛ياقتصاد يهانهیهز با هامتیق تطابق ارزیابی هايسنجه يبنددسته  
  ؛زمان گذر در بازار عملکرد بهبود و پذیري،تطبیق ه،یسرما جذب زانیم ارزیابی هايسنجه  
  ؛دیجد گذارانهیسرما جذب در برق بازار قیتوف یبررس  
  ؛برق بازار در شده انجام يهاينوآور یبررس  
  ؛برق بازار یطیمح ستیز يسازگار یبررس    
 برق بازار یاصالح-خود تیقابل یبررس.  

در این پروژه، شرایط حاکم بر بازار برق ایران با رویکرد تحلیل و پایش بازار مورد مطالعه قرار گرفته ممرحله سودر 
  بوده است: ها پرداخته شد، شامل موضوعات ذیلست. مواردي که در این مرحله از پروژه به آنا

 ها؛ها و بازیگران حاضر در آنمعرفی انواع بازارهاي فعال در بازار برق ایران، ساختار آن  
 برداري و کنترل فرکانس با توجه به مصوبات ي بهرهي عملکرد بازارهاي انرژي، خدمات جانبی ذخیرهتبیین نحوه

  هیأت تنظیم بازار برق؛ 
 رداري بي بهرهي منابع در بازارهاي انرژي و خدمات جانبی ذخیرهبهینهسازي فرآیند تخصیص بررسی نحوه مدل

  سازي؛و کنترل فرکانس در قالب مسائل بهینه
  تشریح انواع مبالغ دریافتی و پرداختی بازیگران مختلف بدلیل خرید و فروش انرژي الکتریکی و خدمات جانبی

  در بازار برق ایران؛
 اجرایی. هايبرق ایران به لحاظ تغییر بنیادین در ساختار، قوانین و رویه شناسایی نقاط عطف در سوابق بازار  

هاي مناسب براي بازار شده در مراحل قبل پروژه، انتخاب سنجههاي شناساییپروژه بر اساس سنجه مرحله چهارمدر 
ه در جهان، چارچوبی کاوي در پایش بازارهاي پیشرفتهاي دادهگیري از چگونگی کاربرد روشایران و همچنین بهره

-CRISP. بر اساس مدل استکاوي ارائه گردیدهمفهومی براي پایش بازار برق ایران با استفاده از ابزارهاي نوین داده
DM ند.اهکاوي تبیین و مشخص گردیدهاي دادهتحلیلهاي مختلف گام 

ند. همچنین اهبینی تبیین گردیدصیفی و پیشهاي توکاوي جهت تحلیلهاي دادهدر ابتدا در گزارشی جامع انواع روش
اند. سپس هفت محور مختلف ذکر شدهافزارهاي مورد استفاده ها جهت تحلیل بازارهاي برق و نرمکاربردهاي این روش

  محورها عبارتند از:ند. این اهکاوي تعریف گردیدجهت تعریف موضوعات مرتبط با داده
 ي بازیگران؛ق با تحلیل رفتار مجموعهپذیري بازار بربررسی سطح رقابت 
 ي ظرفیت در بازار برق؛گذاري و توسعهارزیابی سرمایه  
 دهی بازیگران در قبال قوانین و ضوابط بازار در بازار روزانه؛بررسی رفتار قیمت 
 به  حساب و رسیدگیبردار بازار (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) در صدور صورتارزیابی میزان توفیق بهره

 اعتراضات؛
 هاي صادر شده توسط مدیر بازار و آوري فرمانبررسی اطالعات مربوط به جرایم بازیگران (ارزیابی میزان الزام

 ارزیابی تبعیت بازیگران از این فرامین)؛
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 هاي مختلف؛ارزیابی اثرگذاري اجراي رویه 
 ر روزانه برق ایران.بررسی تأثیر متقابل بازارهاي معامالت دوجانبه و بورس انرژي با بازا 

کاوي هاي دادهعنوان پروژه در بازار برق ایران با هدف استفاده از روش 26بر اساس محورهاي مشخص شده فوق، به تعداد 
ند. اهمشخص گردیدها براي هر یک از این پروژهپذیري اطالعات بندي و دسترسجهت حل آنها تعریف شده و اولویت

هاي موجود و نظرات متعدد با کارفرماي پروژه و تصویب این محورها و موضوعات، بر اساس دادهپس از برگزاري جلسات 
هاي هاي مدنظر به شرح ذیل به عنوان مسائل قابل حل از روشهمکاران شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اولویت

 کاوي مشخص شده و در ادامه پروژه به حل این مسائل پرداخته شده است:داده
 هاي توصیفی نظیر روندیابی دهی هر بازیگر از طریق استخراج مدلایی الگوهاي موجود در رفتار قیمتشناس

 هاي غیرمعمول، آنالیز وابستگی با پارامترهایی نظیر تقاضازمانی، شناسایی داده
براي هر  دهی بازیگران شناسایی ومحور جهت تحلیل رفتار قیمت 15الزم به ذکر است در این پروژه، به تعداد 

ها صورت گرفت و یک از این شاخص هاي زمانی مرتبط با هریک تعدادي شاخص تعریف گردید. تحلیل سري
  افزار در اختیار شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفت.نتایج در قالب یک نرم

 بازار عمومی هايمشخصه با نیروگاهی واحدهاي دهیقیمت هايبلوك تعداد میان يرابطه بررسی 
 کاوي، عبارتند از:هاي دادهصورت گرفته براي حل این مسئله توسط روشهاي خالصه فعالیت

o هاي ورودي با استفاده از پنج روش بندي مشخصهانتخاب و رتبهWrapperها، ، همبستگی داده
Information Gain ،Symmetric Uncertainty  وRelief-F ؛ 

o هاي انتخابی عبارتند از هاي در دسترس: روشبا هدف پروژه و داده کاوي متناسبهاي دادهانتخاب روش
 ؛ RIPPERو  c4,5 ،Decision Tree Partialدرخت تصمیم با الگوریتم 

o ؛شدههاي انتخابتنظیم پارامترهاي هر یک از روش 
o هاي آماري.ها با استفاده از روشمقایسه نتایج حاصل از هر یک از روش  

 اند.افزارهاي مرتبط با دو مسئله فوق تهیه شدهها و نرمپروژه، الگوریتم مرحله پنجمدر 
 

  :نتایجچکیده 
اي هدهی هر بازیگر از طریق استخراج مدلنتایج حاصل از مسئله اول در خصوص شناسایی الگوهاي موجود در رفتار قیمت

ک نرموابستگی با پارامترهایی نظیر تقاضا، در قالب یهاي غیرمعمول، آنالیز توصیفی نظیر روندیابی زمانی، شناسایی داده
  افزار تولید و به شرکت مدیریت شبکه برق ایران تحویل داده شد.

 هايهمشخص با نیروگاهی واحدهاي دهیقیمت هايبلوك تعداد میان يرابطه نتایج حاصل از مسئله دوم، یعنی بررسی
هاي عمومی دهی بازیگران بسته به مشخصهجهت تحلیل رفتار قیمتآنگاه -بازار، در قالب یک سري قواعد اگر عمومی

  ارائه گردیدند. هاآن
شده براي پایش بازار با استفاده از هاي صورت گرفته تنها براي یکی از هفت محور تعریفالزم به ذکر است که فعالیت

 شود.تر پیشنهاد میهاي گستردهجام تحلیلکاوي بوده است. لذا انجام ادامه این پروژه جهت توسعه و انهاي دادهروش
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  دات پروژه:تنمس
و استرالیا و بررسی ساختار هر  PJMمطالعات بازارهاي برق کالیفرنیا، «هاي مرحله اول با موضوع مجموعه گزارش .1

  ؛»و نحوه تعامالت این نهاد با دیگر نهادها هابازار در آن گریک از این بازارها، ساختار پایش
  ؛»هاآن ارزیابی هايسنجه و برق بازار عملکردي محورهاي«گزارش مرحله دوم با موضوع  .2
  شرایط حاکم بر بازار برق ایران با رویکرد تحلیل و پایش بازار؛«گزارش مرحله سوم با موضوع  .3
موثر در ها، شناخت عوامل هاي محاسباتی کاوش دادهمطالعه و شناسایی الگوریتم«با عنوان  1-4گزارش مرحله  .4

  ؛»طراحی الگوریتم
 بنديکاوي در پایش و تحلیل عملکرد بازار برق ایران: شناخت بازار و اولویتداده«با عنوان  2-4گزارش مرحله  .5

  ؛»هاي قابل انجامپروژه
  ؛»هاپردازش دادهسازي و پیشآماده آوري،جمع«با عنوان  3-4گزارش مرحله  .6
  ؛»بازار برقسازي مدل«با عنوان  4-4گزارش مرحله  .7
هاي ي میان تعداد بلوكسازي و تحلیل نتایج بررسی رابطهپردازش، مدلپیش«با عنوان  5-4گزارش مرحله  .8

 ».هاي عمومی بازاردهی واحدهاي نیروگاهی با مشخصهقیمت
 افزار ارائه شده به شرکت مدیریت شبکه برق ایران.مدل و نرم .9
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طرح مطالعات  هاي پایان یافتهپروژه
 یکیالکتر يکاهش تلفات انرژ يراهبر

  برق یروين یعتوز يهادر شبکه
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    پروژه: عنوان

ساز و کار الزم برا    یطراح ستقرار  صات فن    یابیو ارز یزاتانتخاب تجه يو ا شخ  کاهش هدف با هاآن یم
  یکیالکتر انرژي تلفات

  
 يکاهش تلفات انرژ يطرح مطالعات راهبر  واحد مجري:

  برق یروين یعتوز يهادر شبکه یکیالکتر
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

  PDPN15-3  کد پروژه:  گیلوانژادمجتبی   مدیر پروژه:
صفائ    همکاران: ضا  سن نظر  یان،ر سل  یعقوبی، يمهد ،حمیده قدیري ي،محمدح ش  ،شرکت آواتجارت تات  یمی،محمد  صوربخت  یدفر  ،من

  يموسو یجهخد ي،مراد یدس یمرتض یدس ،محمد زنگنه ی،مهرنوش سماوات

  پروژه: چکیده
ساز و کار الزم برا   یطراح "پروژه  ستقرار  صات فن   یابیو ارز یزاتانتخاب تجه يو ا شخ  تلفات کاهش هدف با هاآن یم
سامانه      9در  "یکیالکتر انرژي ساز و کار و تهیه  سید. از آنجا که هدف این پروژه، طراحی  اي مرحله تعریف و به انجام ر

شبکه توزیع به ویژه از حیث تلفات بود، لذا از این دیدگاه، خیل عظیم تجهیزات      صات فنی تجهیزات  شخ جهت ارزیابی م
ــبکه توزیع برق در محدوده کاري پروژه قرار   ــتفاده در ش ــبب میمورد اس گردید که انجام مطالعات  میگرفت. این امر س

زینه شده و با توجه به سهم حداقلی که برخی تجهیزات در میزان   تکمیلی موضوع مراحل بعدي پروژه بسیار زمانبر و پره  
  تلفات شبکه دارند، لزوما به ارزش افزوده بیشتري منجر نگردد.

شناسایی سهم        براي رفع این چالش، مرحله اول پروژه در چارچوب شرح خدمات در دست اقدام قرار گرفت که هدف آن 
سته از تجهیزات و   ساس نتایج این مرحله که در بخش      ي آبنداولویتتلفات هر د سهم بود. بر ا ساس میزان این  نها بر ا

بعد نیز شرح داده شده است، در مرحله دوم به شناسایی سازندگان اصلی تجهیزات موثر بر تلفات پرداخته شد. هدف این         
  بود. مرحله، تهیه مستندي از وضعیت مشخصات فنی تجهیزات و راندمان آنها بر اساس توان تولید داخل

صورت پذیرفته در این حوزه، در مرحله      سه توان تولید کنندگان داخل با نرمهاي جهانی و آخرین تحوالت  به منظور مقای
ــتانداردهاي ملی و   ــی اس ــوم به بررس ــد. همچنین به منظور المللبینس ی در زمینه تلفات و راندمان تجهیزات پرداخته ش

سی نمونه  سامانه ارزیابی م هابرر سوم         ي احتمالی  سوابق این موضوع در مرحله  سی  صات فنی تجهیزات در دنیا، برر شخ
  صورت پذیرفت. 

صات فنی محوالت آنان            شخ سی م صلی در مرحله دوم، در مرحله چهارم به برر سازندگان تجهیزات ا سایی  شنا در ادامه 
ه سوم، منجر به تعیین حدود بهینپرداخته شد. انجام این مرحله به همراه نتایج حاصله از بررسی نرمهاي جهانی در مرحله 

  راندمان و تلفات براي تجهیزات اصلی موثر بر تلفات شبکه توزیع برق در مرحله پنجم گردید.
ه ي سامانه ارزیابی تلفات تجهیزات شبکسازپیادهبر اساس دستاوردهاي فنی مراحل اول تا پنجم پروژه، طراحی، تحلیل و 

کار قرار گفت. براي انجام این مهم، از دو شرکت متخصص در این حوزه یکی در    توزیع در مرحله ششم پروژه در دستور    
فته ي آن کمک گرســازپیادهزمینه تحلیل ویژگیها و تعیین معماري ســامانه موضــوع پروژه و دیگري در زمینه طراحی و 

  شد.
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سامانه، اطالعات نمونه ساز پیادهدر حین  شد. با      اي ي  سامانه وارد  شبکه توزیع برق در مرحله هفتم پروژه به  تجهیزات 
سایر مطالعات تکمیلی در مرحله هشتم، امتیازدهی و       شده در مرحله پنجم پروژه و  ستفاده از حدود بهینه راندمان تعیین  ا

ذیرفته طالعات صورت پ ي تولیدات سازندگان مختلف در کشور صورت پذیرفت. الزم به ذکر است که بر اساس م      بندرتبه
صات فنی، راندمان و بازخورد کاربران بطور خودکار در        شخ سه فاکتور م در این مرحله، امتیاز (نمره) هر تجهیز بر مبناي 

  گردد.میسامانه محاسبه 
  

  
  

ي مختلف مورد ارزیابی و هاتجهیزات، عملکرد سامانه در حوزه اي ي سامانه و ورود اطالعات نمونه ساز پیادهنهایتا پس از 
شرکت          شده به  سایی  شنا شکاالت  ست قرار گرفت و ا شد. با تکمیل و رفع  افزارنرمت ي مربوطه جهت رفع انعکاس داده 

  نواقص سامانه، فعالیتهاي پروژه به اتمام رسید.  
  

  :نتایجچکیده 
هدر رفت پول و انرژي و تخریب اي مهم و تاثیرگذار اســت که ســبب هاي توزیع کشــور پدیدهمســئله تلفات در شــبکه

صنعت برق می  هاشاخص  ست محیطی در  سئله را می ي زی سته از  گردد. اقدامات موثر در جهت حل این م توان در چند د
دي کرد. دسته  بنبرداري)، مسائل مدیریتی و مسائل مرتبط با تجهیزات شبکه دسته    جمله مسائل سیستمی (طراحی، بهره   

شبکه   شبکه توزیع ایفا می    آخر یعنی تجهیزات  سترس تلفات در  سزایی در مقدار بهینه و قابل د ند؛ به نحوي که کنقش ب
شبکه افزایش یافته و کلیه اقدامات در ابعاد دیگر به        سطح تلفات فنی  شند  چنانچه این تجهیزات فاقد مشخصات الزم با

وص  به خص  هااز حیث مشخصات فنی آن   نتیجه مطلوب نخواهد رسید. با توجه به این موضوع و لزوم مدیریت تجهیزات  
صب (تجهیز نو) و هم در زمان بهره  ساز و کارهاي   از نظر راندمان انرژي هم در زمان ن برداري (تجهیز پیر)، نیاز به ایجاد 

  باشد.هاي توزیع میمناسب ارزیابی و انتخاب انواع تجهیزات در شبکه
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صات فن   یندر ا شخ ش  یزاتتجه یپروژه م س  یعبکه توزمؤثر در تلفات  س گرفتقرار  یمورد برر ص   ی. با برر شخ  یات فنم
سته  امکان یعشبکه توز  یزاتتجه سطوح مختلف کیفی و کمی   هاآن يبندد سته  ین. افراهم گردیددر   یرز یايمزا يبندد

  را به دنبال خواهد داشت:
  شوند.می ییمرغوب با تلفات کم شناسا یزاتتجه  •
  محصوالتشان خواهد شد. یفیتدر جهت بهبود سطح ک یزاتتجه ینکنندگان ا یدتول ینموجب رقابت ب  •
  .یندرا انتخاب نما یازمرغوب مورد ن یزاتتوانند تجهمی یدارانمعتبر که خراي سامانه وجود  •

 ثبت و با توجه به سطوح کیفی و کمی از پیش تعیین  يافزارنرمدر سامانه   یزاتتجه یبذکر است که مشخصات فن    الزم
  .اندهشد يده طبقه بندش

الزم به ذکر اسـت که با توجه به گسـتردگی موضـوع و حجم باالي ناشـی از تعداد کثیر تجهیزات شـبکه توزیع به       البته
صات فنی آن    شخ صل  یزاتتجهمرحله اول پروژه، گردند، در که از ابعاد گوناگونی مطرح می هاهمراه م  موثر بر تلفات یا

  از:عبارتند شناسایی گردید که 
  یعترانسفورماتور توز  •
  فشار متوسطیف و فشار ضع يهاو کابل هایمس  •
   )PTو  CTي (گیراندازهترانسفورماتورهاي   •
  کنتور  •

صوالت             ینا در صات فنی مح شخ شور و با توجه به م ستانداردهاي موجود در داخل و خارج ک سی الزامات و ا ستا با برر را
ــبکه تولیدکنندگان داخلی و خارجی، م ــب در ش ــدن تجهیزات جهت نص هاي عیارها و حدود قابل قبولی جهت پذیرفته ش

با توجه به تعدد  شــود. می 5الی  1ي تجهیزات به ترتیب مرغوبیت از رتبه بندرتبهاین حدود منجر به توزیع تعیین شــد. 
ــط    ینتجهیزات، ا ــده و حســب نوع تجهیز قابل بازیابی جهت بکارگیري توس ــات در یک پایگاه داده ذخیره ش مشــخص

شد میبردار بهره صات فنی می     با شخ ست این م ضمن کیفیت تجهیزات از دیدگاه راندمان انرژي و    . بدیهی ا ست مت بای
  روري است.ض یعهاي توزکاهش تلفات در بخش تجهیزات باشد و رعایت آن از سوي متولیان شبکه

 
  دات پروژه:تنمس

 گزارش مراحل اول الی نهم پروژه
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ریزي اداره برنامه هاي پایان یافتهپروژه
 پژوهشی
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  عنوان پروژه:
  ) به منظور استفاده در ذخیره سازي انرژي حرارتیNano-PCMبررسی پایداري نانو مواد تغییر فاز دهنده (

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ریزي پژوهشیاداره برنامه  واحد مجري:
  NPRPPN04  کد پروژه:  حمید معصومی  مدیر پروژه:

  اسماعیل صالح فر، نوذر ایرانی همکاران:

    پروژه: چکیده
ي ذخیره سازي انرژي حرارتی در دماهاي پایین مستلزم رفع هامحیطاستفاده از مواد تغییر فاز دهنده آلی به عنوان 

مشکالت ناشی از پایین بودن ضریب انتقال حرارت رسانشی در آنها است. در میان تحقیقات و مطالعات گسترده محققان 
معرفی گردد. البته تواند به عنوان یک راهکار موثر براي رفع این مشکل میدر این زمینه استفاده از مواد نانو ساختار 

ین ترهممي متشکل از مواد تغییر فاز دهنده و مواد نانوساختار یکی از هاناپایداري فیزیکی، حرارتی و شیمیایی مخلوط
ي هاباشد. از این روي تحقیقات بر روي پایداري نانو مواد تغییر فاز دهنده از جنبهمیمشکالت  به کار گیري این تکنیک 

  باشد. میوهشگران این زمینه علمی و صنعتی مختلف مورد توجه پژ
  

  :نتایجچکیده 
ي ارزیابی میزان پایداري آنها مورد بررسی هاي مختلف پایدار سازي نانوسیاالت و همچنین روشهادر پروژه حاضر روش

ست. به منظور بررسی پایداري حرارتی نمونه   ست و تغی   هاآنالیز حرارتی بر روي نمونه هاقرار گرفته ا یرات صورت گرفته ا
ست.      هادماي نمونه سیم گردیده ا سب زمان در حین فرایندهاي ذوب و انجماد تر سی کامل پایداري هر نمونه     بر ح برر

ست     ساختار از جهات مختلف، نیازمند انجام ت ها ي مختلف و آنالیز دقیق نتایج آنهاشامل ماده تغییر فاز دهنده و ماده نانو 
ــت. روش ــیار حائز اهمیت بوده و        ها اسـ را  ها تواند تا حدودي پایداري مخلوط     میي به کار رفته در این پروژه اگرچه بسـ

  .تخمین بزند
 

  دات پروژه:تنمس
 گزارش فنی -
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  عنوان پروژه:
  قدرت آن يساز ینهبه منظور به یصوت يدوده زدا یزممکان یخط یرغ یلتحل 

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ي پژوهشیریزبرنامهاداره   واحد مجري:
  PRPPN02  کد پروژه:  اصغر نجفی  مدیر پروژه:

  اصغر نجفی همکاران:

  پروژه: چکیده
باشد. در بسیاري از   میامروزه تولید صوت قوي داراي کاربردهاي فراوانی مانند تمیزکاري صوتی، ترموآکوستیک و غیره    

ود. شــیپوره صــوتی نقش مهمی در افزایش دامنه و تنظیم فرکانس شــمیي صــوتی اســتفاده هااین کاربردها از شــیپوره
صوات در کاربردهاي   صوت، افزایش تطابق        هاخاص آنمطلوب ا صوتی براي تقویت  شیپوره  صلی یک  دارد.  عملکرد ا

  باشد. میامپدانس بین منبع و جو بیرونی 
گیرد. این فرض بر این میي صوتی معموال فرض خطی بودن انتشار صوت صورت     هادر تحلیل انتشار صوت در شیپوره   

سبت به      شار ن ست که دامنه تغییرات ف ستوار ا صرفنظر کردن    مبنا ا شار مطلق جو کوچک و قابل  شد. اما در تولید  میف با
  شود. مییی نظیر شوك در نظر گرفته نهاباشد و پدیدهمیاصوات قوي این فرض داراي خطا 

در این گزارش با در نظر گرفتن معادالت غیرخطی انتشار صوت در یک شیپوره صوتی پاسخ فرکانسی آن بدست آمده 
  شود.میدر مودهاي مختلف بررسی  هامختلف از انواع شیپوره بررسی شده و عملکرد آني هااست. شکل

  
  :نتایجچکیده 

 معادالت غیرخطی انتشار صوت در شیپوره بدست آمد. -1
 متلب نوشته شد. افزارنرمکدهایی جهت حل این معادالت در  -2

 
  دات پروژه:تنمس

 PRPPN02/Eگزارش نهایی پروژه با شماره 
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  عنوان پروژه:
 یرهارمونیکو غ یکرمونهاهايیدهدر کاهش همزمان ارتعاشــات پد ياضــربه يانرژ یرخطیکاربرد چاه غ

  گاز یندر پره تورب
  

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: یپژوهش یزيراداره برنامه مجري: واحد

  NPRPPN10 کد پروژه:  سعید باب مدیر پروژه:

   سعید باب همکاران:

  پروژه:چکیده 

شان امري ضروري در صنایع نیروگاهی،     و کمک در طراحی هابررسی دینامیک تجهیزات دوار به منظور عملکرد بهتر آن 
ــت. بدین ــناخت دینامیک پیچیده دیســـک و پرهمنظور تالش هوایی، اتمی، نظامی و ... اسـ هاي هاي زیادي براي شـ

ها بصورت تحلیل و تجربی در مراکز برجسته دانشگاهی و صنعتی در جریان است و این موضوع داراي پیچیدگی        توربین
هاي مکانیکی و بخصــوص دوار تحقیقاتی زیادي د اســت. از طرف دیگر، در مورد کاهش ارتعاشــات ســیســتمخاص خو

باشـد و  یک کاهنده ارتعاشـات اسـتفاده از جاذب خطی ارتعاشـات می    حل در طراحیترین راهصـورت گرفته اسـت. رایج  
که در  د فرکانسی موثر کوچک هستند و زمانیداراي ضعف بان هاتحقیقات زیادي در این زمینه صورت گرفته است. اما آن 

 هاي فرکانسی اثر معکوس داشته و دامنه ارتعاشاتکند، جاذب در یک سري محدودهباند فرکانسی بزرگی سیستم کار می
شتر می  ستم      نماید. یکی از راهرا بی سی ستفاده از  شکل ا ست و بنابراین براي حالت کارها براي رفع این م  هاي غیرخطی ا

شده    س تحریک متغیر، جاذبفرکان شنهاد  ضعیف پی سی عملکرد این نوع جاذب هایی با میزان غیرخطی  ها  اند. بازه فرکان
رو   کنند، از اینها، در واقع همانند یک چاه جاذب انرژي عمل میباشد. این سیستم   هاي خطی بزرگتر مینسبت به جاذب 

هاي اخیر بصــورت تحلیلی و تســت، هاي غیرخطی انرژي در ســالاند. چاهنامگذاري کرده 10آنها را چاه غیرخطی انرژي
ها و اري، لولهکهائی مانند فریم ساختمان، بال هواپیما، ابزار تراش هاي کالسیک در سیستم   شان عالوه بر سیستم   کارائی

 .... مورد بررسی قرار گرفته است. 

سطحی     صنعتی معموالً از دمپر زیر  صورت  ستفاده می  12هاي دواربراي پره (UPD) 11ب از  13هاي ثابتشود و براي پره ا
ستفاده می 14دمپرهاي فنري شگاهی مورد          ، ا صنعتی و دان سترده در مراکز تحقیقاتی،  سطحی بطور گ شود. دمپینگ زیر 

ه عنوان نمونه در  ســازي آن در جریان اســت. بها براي بهینهها بطور عملی کاربرد دارد و تالشتوجه اســت و در توربین
                                                   
١٠ NES: Nonlinear Energy Sink 
١١ Under platform damper (UPD)  
١٢ Blades 
١٣ Vanes 
١٤ Spring damper 
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هاي بخش توربین کاربرد دارند هاي گازي در ایران اســت، در ریشــه پرهکه یکی از پرکاربردترین توربین V94,2توربین 
شگاه نیرو براي تولید توربین گاز کالس   MGT75که در پروژه  ست، تحلیل و   Fکه بین توگا و پژوه داخلی در جریان ا

شدن با      ها مورد سازي این دمپینگ بهینه سطحی داراي عیوبی هستند که عبارتند از، میزان  ست.  اما دمپرهاي زیر  نظر ا
سرعت دورانی  ست. براي رفع این عیوب،        فقط یک مد و اردر تحریک و در نتیجه محدوده عملکردي محدود  ستم ا سی

ــامل دمپر داخلی   ــت که ش ــده اس ــربه 16، دمپر جنبده15تعدادي دمپر جدید ارائه ش چاه غیرخطی انرژي ( 17ايو دمپر ض
ست. این دمپرها، معایب دمپرهاي باال را ندارند و می 18ايضربه  توانند با چند مد پره و اردرهاي متفاوت تحریک درگیر  ) ا

اي عالوه بر محاسـن ذکر شـده، قابلیت کارکرد بهینه در   شـان را کاهش دهند. دمپرهاي ضـربه  شـده و دامنه ارتعاشـات  
ــات پرهدورهاي متفاوت کاري را نیز    ها در حالتدارند. در تعدادي از تحقیقات به اثرات این نوع دمپر روي کاهش ارتعاش

اهی نیز هاي آزمایشگ رزونانسی و فالتر بطور جداگانه با استفاده از مدل مجزا بصورت تحلیلی پرداخته شده است و تست       
   صورت گرفته است.

اي براي کاهش ارتعاشـــات اجزاي تجهیزات دوار و ضـــربه هاي غیرخطیتوان گفت که اســـتفاده از چاهدر مجموع می
صوص پره  صدها مقاله که در دهه اخیر در        بخ ست و عالوه بر  صنعتی بوده ا ضوع مورد توجهی در جوامع علمی و  ها مو

هاي زمینه کاربرد چاه غیرخطی انرژي ارائه شده است، کاربرد آن در تجهیزات صنعتی بخصوص موضوع مورد بحث، پره     
که هیچ رسوب دانشی در این زمینه بطور    هاي معتبري در سطح جهان مورد توجه است و از آنجائی   ها در شرکت ینتورب

ــور وجود ندارد و هم     به عنوان   UPDمپنا در حال طراحی دمپر    Fاکنون به عنوان نمونه در پروژه کالس   کامل در کشـ
سی این نوع جاذب براي پره    توانند ها مییک جاذب پیشرو با هزینه حدود یک و نیم میلیارد تومانی هستند، تحقیق و برر

هاي اخیر صورت   در سال  MTUهاي معتبري مانند گشا باشد. همچنین تحقیقاتی که در این زمینه در شرکت   مفید و راه
اند انسی) و غیرهارمونیک (فالتر و استال) را بطور همزمان مورد بررسی قرار نداده   رمونیک (رزونهاهايگرفته است، پدیده 

سی قرار نداده     سته مورد برر صورت پیو صورت مجزا در نظر گرفته و پره را ب سعی بر بهینه ک اند و ب ردن اند. در این تحقیق 
  پیوسته است. هاي ذکر شده در قالب مدلهاي غیرخطی انرژي براي تمامی پدیدههمزمان جاذب

ــک و پره ــد و مفاهیم اولیه، نحوه مدلدر ابتدا مروري بر ادبیات فن در زمینه دیس ــازي، عوامل تحریک و ها انجام ش س
هاي ردیف چهارم  سازي معادل آنها مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت دوم، آنالیزهاي دینامیکی روي پرههاي مدلروش

شد و  شد. براي این بخش توربین یک توربین گاز پرکاربرد داخلی انجام  کار مدل المان محدود متقارن محوري آن آماده 
ستفاده از نمودارهاي کمپل و       سی آن با ا سی قرار گرفت و همچنین امکان رخداد پدیده   SAFEشرایط رزونان مورد برر

نتخاب شـــد و از پذیرترین مدهاي آن امورد بررســـی قرار گرفت. نهایتاً دو مد اول پره به عنوان آســـیب هافالتر در آن
گیرند، مشـــخص شـــد در این مورد این مدها از دینامیک دیســـک تاثیر کمی می SAFEکه طبق نتایج نمودار آنجائی

ــد، مدل معادل پره ردیف چهارم بخش توربین یک توربین گاز پر کاربرد داخلی براي دو مد اول آن  همانطور که بیان شـ

                                                   
١٥ Insert damping 
١٦ Rocking damper 
١٧ Impulse mistuning 
١٨ Vibro-Impact Nonlinear Energy Sink (NES) 
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سکون         سیستم از  شات  شد و دامنه ارتعا ستخراج  شدن و تحت      ا شن و خاموش  تا ده درصد باالي دور کاري در زمان رو
  هاي عقب جریان و پدیده غیرخطی فالتر استخراج شد. هاي جلو و استراترمونیک جریان ناشی از وینهاتاثیر نیروهاي

خ فرکانسی  ها، پاس با تعیین پارامترهاي مودال و تحریک وارد بر سیستم منطبق بر ادبیات فن و مقادیر متداول در توربین  
ســیســتم بصــورت کیفی منطبق بر نتایج ادبیات فن بوده اســت. در انتها آنالیز حســاســیت اثر یک چاه غیرخطی انرژي  

اي در محدوده جرم و ضرایب بازگشت متفاوت روي ارتعاشات سیستم اصلی انجام شد و کارائی آن نشان داده شده     ضربه 
 است. 

  چکیده نتایج:
 بخار و گاز  ینتورب يهاپره يو دمپرها ياضربه يانرژ یرخطیچاه غ ینه) در زمیرفن (اخ یاتبر ادب يمرور 
 ياربهض يانرژ یرخطیغ يهابا جاذبیک توربین صنعتی پره  یسک،د یستممدل س یهته یاضیر سازيمدل 
 يهامانها و زدر دور یصنعت ینپره تورب یککاهش ارتعاشات  يبرا ياضربه یرخطیغ يهاچاه يپارامترها تعیین 

 متفاوت يکار

  پروژه: دستاوردهاي
  ياضربه يانرژ یرخطیغ يهابا جاذبیک توربین صنعتی پره  یسک،د یستممدل س یهته -1
دورها و  در یصنعت ینپره تورب یکاهش ارتعاشات پذیري استفاده از چاه غیرخطی انرژي براي کبررسی امکان -2

 متفاوت يکار يهازمان
  مستدات پروژه:

رمونیک و هاهاياي در کاهش همزمان ارتعاشات پدیدهچاه غیرخطی انرژي ضربهکاربرد  .1
 .1398، شهریور NPRPPN10/E ،غیرهارمونیک در پره توربین گاز
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  عنوان پروژه:
  پذیرپره متقارن محوري انعطاف-هاي دیسکمدلسازي و آنالیز ارتعاشی سیستم

  
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ریزي پژوهشیامور برنامه مجري: واحد

  NPRPPN09 کد پروژه:  جعفر آقایاري مدیر پروژه:
   جعفر آقایاري، سعید باب همکاران:

  پروژه: چکیده
 شود که در حالت بررسیها مدهاي جدیدي در سیستم ایجاد میدار بواسطه حرکت هماهنگ پرههاي دیسک پرهدر سیستم

کند یجاد رو در سیستم ارو و پستواند موج ارتعاش پیشها میشوند. حرکت ترکیبی این پرهارتعاشات پره تنها دیده نمی
داراي  دارتواند منشاء رزنانس با نیروهاي نوسانی و حتی ثابت گردد. دیسکهاي پرهکه رفتار این موج و حرکت آن می

خاصیت تقارن سیکلی هستند و ماتریسهاي جرم و سختی در آنها از نوع سیرکوالنت است. ستونهاي ماتریس بردار ویژه، 
ه در آن هر سکتور در اختالف فاز مشخصی با سکتور مجاور خود کنند کمختلط هستند و شکل مدهایی را مشخص می

دیسک  آید. بنابراین تحلیل کل سیستمگیرد. به عبارت دیگر حرکت هر سکتور از حرکت سکتور مجاور بدست میقرار می
  شت.دا دار به تحلیل یک تک سکتور تنها منجر خواهد شد که کاهش قابل توجهی در حجم محاسبات به همراه خواهدپره

شود. اتصال هاي متقارن سیکلی استفاده میهاي متصل به هم نیز از ریاضیات سیستمدار با پرهدر سیستمهاي دیسک پره
گر ها نسبت به یکدیها به هم منشاء مدهاي ارتعاشی جدیدي در سیستم است که بیشتر مدهاي ارتعاش محلی پرهپره

باشد و امکان مدلسازي مجموعه داخل هر مجموعه به صورت همفاز میهاي است. در مدهاي قطري پایین، حرکت پره
  با یک پره معادل وجود دارد.

  

  چکیده نتایج:

ستم    - سک   سی سیکلی همچون دی صورت ذاتی داراي بردارهاي ویژه مختلط  پره انعطاف-هاي متقارن  پذیر به 
 هستند که منشاء ایجاد موج ارتعاشی در آنها است.

ی براي یابد و از ریاضیات سیستمهاي متقارن سیکل    یکدیگر، فرکانس طبیعی پایه افزایش میها به با اتصال پره  -
ستفاده نمود. در سیستم با پره   مدلسازي آنها می  هاي متصل به هم، مودهاي جدیدي که به حرکت نسبی   توان ا

 شوند.شود ایجاد میهاي یک مجموعه مربوط میپره

هاي متصل به هم هستند تحلیل ارتعاشی گردید و دیاگرام هاي آزاد و پرههدو نمونه توربین صنعتی که داراي پر -
 سیف براي آنها ترسیم گردید.
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  پروژه: دستاوردهاي
ل به هاي آزاد و متص پذیر با پرهپره انعطاف-هاي دیسک شناخت روش مدلسازي و تحلیل ارتعاشی سیستم      -1

 هم
 تحلیل انتشار موج در سیستمهاي متقارن محوري -2
 هاي متصل به همرکانسی نمونه توربین واقعی با پرهتحلیل ف -3

  

  مستندات پروژه:  
 تیرماه، NPRPPN09-Eپذیر، پره متقارن محوري انعطاف-هاي دیسکمدلسازي و آنالیز ارتعاشی سیستم .2

1398. 
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  عنوان پروژه:

  ي سوختی اکسید جامدهاتحلیل و مدلسازي تنش پسماند در پیل
  

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ریزي پژوهشیامور برنامه  واحد مجري:
 PDRPN02  کد پروژه:  حمید عبدلی  مدیر پروژه:

  - همکاران:

    پروژه: چکیده

هاي ســوختی اکســید جامد  هاي پســماند در حین ســاخت یا در حین کارکرد با توجه به ســاختار چندالیه پیلایجاد تنش
)SOFC ها گردد. در  تواند منجر به ایجاد عیوب یا شکست در الیه  میهاي اساسی است که    ) و استک آن یکی از چالش

ــتک پیل     ــماند در اجزاي مختلف اسـ ــازي تحلیلی بر روي میزان تنش پسـ هاي دماباال انجام و تاثیر این پژوهش مدلسـ
ها، اختالف دما تا رسیدن به دماي محیط، زمان ماندگاري، خواص ترمومکانیکی اجزاي مجاور بررسی شد.    ضخامت الیه 

ستک حل و پروفیل تنش در الیه   چ سمتهاي مخلف پیل و ا شرایط    هار مثال عددي در این زمینه از ق ساس  ها حل و بر ا
  ي زیر در این پروژه انجام شد:هابه طور خالصه فعالیتکاربرد هریک ترسیم گردید. 

 مطالعه، تحلیل و تخمین تنش پسماند در ساختارهاي چندالیه به روش تحلیلی -1
 هاي سوختیروي ساختارهاي چندالیه مورد استفاده در پیل اعمال مدل بر -2
  ISI، نگارش یک مقاله ISIی برق، مشارکت در انتشار یک مقاله المللبینچاپ یک مقاله در کنفرانس  -3

  
  :نتایجچکیده 

 مقاالت –ها کد متلب و کد متلب براي محاسبه و آنالیز تنش –تدوین دانش فنی 
  

  دات پروژه:تنمس
المللی برق مقاله چاپ شــده در کنفرانس بین 1 –درحال نگارش  ISIمقاله  1 –چاپ شــده  ISIمقاله  1 –گزارش فنی 

2019  
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  عنوان پروژه: 

  نامه اداره مدیریت پروژهتدوین نظام
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ریزي و کیفیتمدیریت برنامه  واحد مجري:
  NPQAPN05  کد پروژه:  مهدي متقی  مدیر پروژه:

  دوست و آرمینا خوشدونی فراهانیها الهه راستیخانم -آقاي سروش سرمدي همکاران:

    پروژه: چکیده
ي مدیریت پروژه تعریف هاي ادارهبه منظور مســـتند نمودن فعالیت» ي مدیریت پروژهي ادارهنامهتدوین نظام«ي پروژه

  باشد:هاي انجام شده در این پروژه به شرح زیر میشده است. فعالیت
ــتورالعمل  در م ــتورالعمل پایش و کنترل پروژه  «ي مدیریت پروژه با عناوین     هاي اداره رحله اول این پروژه، دسـ   ،»ها دسـ

ــتورالعمل ثبت پروژه« ــتورالعمل فعالیت«، »دهیها و گزارشدس ــامانه «، »هاي کنترل پروژهدس دســتورالعمل راهبري س
EPM « وین گردید.تد» دستورالعمل شیوه ثبت و تأیید ساعات کارکرد«و  

از اي پرداخته شــده اســت که شــامل مجموعه» دشــبورد جامع اداره مدیریت پروژه«در مرحله دوم پروژه به شــیوه تهیه 
ضعیت پروژه   مینمودارها  شد که و سازمان را نمایش   هاي غیر پروژه در واحدهاي مجري، معاونتهاو فعالیت هابا میو 

  .دهد
سوم پروژه،   شامل برگزاري       و نهایتاً در مرحله  ست که  شده ا شگاه نیرو تدوین  برنامه ارتقا دانش مدیریت پروژه در پژوه

  باشد:هاي آموزشی به شرح ذیل میدوره
  پیکره دانش مدیریت پروژه)PMBOK( 
 آشنایی با مدیریت طرح  
 سازي پایلوتاندیشی برنامه حاکمیتی طرح با پیادههم  
  تشریح شیوه اجراي برنامه حاکمیتی طرح  
 ي شایستگی رفتاري مدیران طرح/پروژههاحیطه  
  :نتایجچکیده 
 تدوین و مستند شد. هاي اداره مدیریت پروژه به صورت جامعفعالیت 
 هاي اداره مدیریت پروژه به شرح ذیل شناسایی شدند:موارد موجب بهبود در فعالیت 

 (PMIS)ها پروژهمکانیزه شدن مدیریت اطالعات، گزارش دهی و نمایش داشبورد مدیریتی طرح/ .1
  هاپروژهبه منظور اثر بخش بودن و سرویس دهی مناسب در مدیریت طرح/ EPMتوسعه و بهبود سامانه  .2
 BPMSسازي مکانیزه نمودن فرآیندهاي طرح/پروژه با پیاده .3

  دات پروژه:تنمس
  باشد.هاي مربوطه میگزارش نهایی پروژه همراه با پیوست
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   عنوان پروژه:

 و پروژه مدیران طرح  یشایستگو ارزیابی مدل تدوین 
  نیروپژوهشگاه   کارفرما:  ریزي و کیفیتمدیریت برنامه  واحد مجري:
  PIOPN01  کد پروژه:  یاسمن ضیائی  مدیر پروژه:

  )، مهدي متقی و خانم مهسا میرزائی Ten stepآقایان محمد نهاوندي، علی علی نیا (شرکت  همکاران:

  پروژه: چکیده
 ي گذشــته در چارچوب اجرايهاهاي خود را از ســالپژوهشــگاه نیرو به عنوان مرکز تحقیقاتی وزارت نیرو اصــل فعالیت

ها انجام داده و در پنج سال اخیر نیز با بر عهده گرفتن وظیفه خطیر مدیریت تحقیقات وزارت نیرو سهم بسزایی در     پروژه
صولی و مؤثر طرح   شبرد ا ست. لذا مدیریت طرح و پروژه از کلیدي  پروژه هاپی شته ا شگاه نیرو   ها دا شاغل در پژوه ترین م

 باشد.رتقا و ایجاد شایستگی و افزایش رتبه صالحیت مدیران طرح و پروژه میین اهداف نیز اترمهمبوده است و یکی از 
شد  لذا در همین راسـتا و بر پایه اهمیت و ضـرورت ایجاد صـالحیت حرفه    اي مدیران طرح و پروژه و حمایت مدیریت ار

عریف ارزیابی ایشان ت پژوهشگاه، پروژه طراحی مدل شایستگی مدیران طرح و بازنگري مدل شایستگی مدیران پروژه و       
گردید. اما در طول اجراي پروژه و با جلساتی که با مدیران ارشد برگزار شد، کمیته راهبري پروژه تصمیم بر این گرفت تا     
ــتندات مربوط به آن جایگزین گردد. دلیل  ــند حاکمیتی طرح و مس بخش ارزیابی مدیران طرح و پروژه حذف و تدوین س

ند        این امر نیز نوپا بودن مدی   ــ ــگاه و در بین مدیران طرح فعلی بود و اولویت آموزش و تدوین سـ ریت طرح در پژوهشـ
شده و برگزاري دوره      شد پس از اجراي فرایندهاي تدوین  شد. مقرر  شناخته  د ي آموزشی مورد نیاز افرا هاحاکمیتی باالتر 

  مورد ارزیابی قرار گیرند.اي در راستاي صالحیت حرفه
  
  :نتایجچکیده  

  مدل شایستگی مدیران طرحتدوین 

، مدلی PMIموسسه  19هاي مطرح شده در تحقیقات جهانی و همچنین استاندارد مدیریت طرحبا توجه به شایستگی
ستگی         شای ساس آن  ست که بر ا شده ا شی طراحی  مدیران طرح را ارزیابی و بر 22و رفتاري 21، عملکردي20هاي دان

شکاف، برنامه      صله و تحلیل  ساس نتایج حا سعه مدیران طرح ارائه می هاي ا دهد. الزم به ذکر  بهبودي را جهت تو
ستگی          شای سعه  سازمانی جهت ارزیابی و تو صورت  صورت فردي و هم به  ست این مدل هم به  هاي مدیران طرح ا

  باشد.قابل استفاده می

                                                   
١٩ The  Standard of Program Management 
٢٠ Knowledge Competencies 
٢١ Performance Competencies 
٢٢ personal competencies 
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کیل شده  ش مدل شایستگی مدیران طرح از شش حیطه شایستگی عملکردي و هشت حیطه شایستگی فردي و رفتاري ت        
یگر هاي دانشی نیز بخشی د  گیرند. شایان ذکر است شایستگی    ها مورد استفاده قرار می است که در هنگام مدیریت طرح 

شد که از طریق برگزاري آزمون، دانش مدیران در زمینه مدیریت طرح مورد ارزیابی قرار گرفته و برنامه از مدل می اي هبا
  .ریزي و اجرا خواهد شدبرنامه هاآموزشی مورد نیاز جهت توسعه آن

  

 PMIبر اساس استاندارد مدیریت طرح موسسه   شکل مدل شایستگی مدیران طرح  - 1شکل شماره 
  

  23تدوین سند حاکمیتی طرحPGP 

ست      سیا شخص نمودن  سند برنامه حاکمیت در طرح م ساختار، نقش هدف از تدوین  شرح  ها، اهداف،  ها، فرآیندها، 
نیازهاي تدارکاتی جهت اعمال قوانین و مقررات مورد نیاز اســت. این برنامه توســط کمیته راهبري طرح  وظایف و پیش

ساس آن فرآیندهاي مربوطه را اجرا می      شده و مجري طرح بر ا صویب  سند برنامه    کند. هر یک از طرحت سازمان  هاي 
  باشند.حاکمیت اختصاصی خود را دارا  می

  باشد:موارد ذیل میاعمال حاکمیت موثر شامل 
 ي مختلف طرح توسط سازمان حامی  هاتوافق در خصوص شیوه اعمال نظارت بر جنبه  

                                                   
٢٣ Program Governance Performance 
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 هاي استراتژیک سازمان راستا بودن اهداف طرح با برنامهایجاد اطمینان از هم  
 هاها و فعالیتمدیریت یکپارچه زیر پروژه 
 هاي مختلف طرح عدم قطعیت ها ورسانی ریسکایجاد بستري جهت شناسایی، ثبت و اطالع 
  ایجاد بستري جهت حل ساختارمند مشکالت و موانع طرح 
 اي جهت حصول اطمینان از حرکت در مسیر صحیح تحقق منافع طرحهاي دورهها و بازبینیانجام بررسی 

ه و رفتبایســت مجدداً مورد بررســی قرار گباشــد که بر اســاس شــرایط طرح میبرنامه حاکمیت طرح یک ســند پویا می
تواند در  بررسی و مورد نیاز می هاي باشد. بروزرسانی  سازي شود. مسئولیت این بروزرسانی بر عهده مجري طرح می    بهینه

ــاختار برنامه اعمال حاکمیت طرح که تکلیف موارد   قالب بازه ــورت پذیرد. با توجه به اهمیت س ــه ماهه ص هاي زمانی س
ستفاده می متعددي را در طرح مشخص کرده و   سانی این برنامه می ذینفعانی متعددي از آن ا ست نمایند، بروزر حتماً از  بای

  طریق فرآیند مدیریت تغییرات نوشته شده در طرح صورت پذیرد. 
  مستندات زیر نیز پیوست سند حاکمیتی طرح طراحی و تدوین شده است:

  طرح منافع تحقق برنامه .1
  ارتباطات مدیریت برنامه .2
  تدارکات مدیریت برنامه .3
  طرح تغییرات مدیریت برنامه .4
  طرح ذینفعان مدیریت برنامه .5
  ریسک مدیریت برنامه .6
  بنديزمان مدیریت برنامه .7
  طرح مدیریت برنامه .8
  طرح مشترك فصول مدیریت برنامه .9

  طرح کارکنان مدیریت برنامه .10
  کیفیت مدیریت برنامه .11
  مالی مدیریت برنامه .12
  محدوده مدیریت برنامه .13

  دات پروژه:تنمس
  گزارش مدل شایستگی مدیران طرح-1
  سند حاکمیتی مدیریت طرح -2
  حي مرتبط با سند حاکمیتی مدیریت طرهانامهها و آیینفرم -3
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  عنوان پروژه:
  یرودانش در پژوهشگاه ن یریتنقشه راه استقرار مد یطراح

  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  ریزي و کیفیتمدیریت برنامه  واحد مجري:
  NPQAPN08  کد پروژه:  یاسمن ضیائی  مدیر پروژه:

  یاسمن ضیائی، مهسا میرزائی، بابک امینی، مهدي متقی، امیر خسروانی، فرید مظفري همکاران:

 پروژه: چکیده

منظور  دانش به یریتاصالح نظام مد  یا ینتدو یرو،موجود در پژوهشگاه ن  يهاها و پروژهطرح یادز یاربا توجه به حجم بس 
شده از دانش تول يحداکثر يبرداربهره ستی دارد. درواقع با ییاالب یتحوزه، اهم یندر ا ید  یندرآف ياجرا يبرا يکارسازو  ی

شگاه ج  يهادانش در پروژه یریتمد ستی منظور ابتدا با ینشود. بد  اريپژوه سته  يهاپروژه ی هر   يو برا يبندمختلف، د
 یانش دا یریتمشخص و مشکالت مد   یدانش  یانجر یدها باهر دسته از پروژه  یآن مشخص شود. با بررس    ینددسته، فرا 

ش  يهاواقع گره در سا   یندهر فرآ یدان سپس راهکارها  ییشنا ش  هايرفع گره يدانش برا یریتمد يگردد.  موانع   یا یدان
س  ش  یانجر یرموجود در م ضر، پروژه شود یم یینتع یدان مختلف  يهاها در معاونتطرح هايیرپروژهها و ز. در پروژه حا

دانش  یریتو استقرار مد یموانع دانش سازيبرطرف يبرا ینقشه راه یتدر نهاگرفت و  قرار یمورد بررس یروپژوهشگاه ن
  استخراج شد.

 

 
 

  :نتایجچکیده 
شده به صورت پروژه   هايیتعالوه بر نقشه راه، فعال  شرح     یدهمرحله د 6مجزا در  يهاذکر  ست که به  در گزارش شده ا

  آورده شده است.
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  دات پروژه:تنمس
  نقشه راه استقرار مدیریت دانش در پژوهشگاه نیروگزارش پروژه طراحی  .1
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معاونت فناوري یافتههاي پایان پروژه  
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  عنوان پروژه:

 يهااطالعات پروژه عیو تجم ندهایفرا کپارچهی تیریو مد شیپا نهیدر زم یانجام خدمات مشاوره و پژوهش
  توانیر زیر مجموعه ايهشرکت یقاتیتحق

  

  تخصصی توانیر شرکت مادر  کارفرما:  معاونت فناوري  مجري: واحد
  PDTPN04  کد پروژه:  حمیدرضا بزي  مدیر پروژه:

فرامرز شــیروانی، علیرضــا ابراهیمیان، نســرین غالمپور لیما، عظیم ســلیمی الهیجی، پیمان پورمقدم قزوینی، علیرضــا شــیخی،  همکاران:
  محمدرضا صفري، آرمان صفایی، همایون برهمندپور

  پروژه: چکیده
 یپژوهش يهایتفعال و هاپروژه و رصد یندهافرا یرساختز یریتمدي و بطور کلی سازپیادهطراحی، پروژه هدف،  یندر ا

 عیو نه شرکت توز یشبکه و س یریتشرکت مد ي،شامل شانزده شرکت برق منطقه ا یرتوان یرمجموعهز يهاشرکت
طور . همانبودقرارداد  یق و در بازه زمانمطابق شرح خدمات مورد تواف یو تخصص ییبرق کشور و ارائه خدمات اجرا یروين

 يهاپروژه یریتمد ندیگام در فرا یناول یقاتیتحق هايیتاولو یفو بالطبع تعر یقاتیتحق یازهاين ییشناسا یدکه مستحضر
 یاريبس لییتکم هايیت. البته فعالدهدیم یلرا تشک یرمجموعهز يهادر شرکت یقاتتحق يبوده و سنگ بنا یقاتیتحق

و  شدهیلب تبدمناس یقاتیپروژه تحق یکمصوب به  یقاتیتحق یتاولو یکشود تا  امانج یقاتتحق یریتمد ینهدر زم یدبا
 یقاتقها در سامانه تحشرکت صوبم هايیتصنعت برق مرتفع گردد. انتشار اولو يهاحاصل از آن، چالش یجنتا یلهوسبه

وزال و ارائه پروپ یهاقدام به ته یلتا در صورت تما نمایدیم ادیجمحققان ا یتمام يفرصت عادالنه و برابر برا یکبرق 
 آوريجمععملکرد و  یبررس یرمجموعه،ز يهاعقد قرارداد شده شرکت يهاپرونده مرتبط با پروژه یل. تشکیندنما یقاتیتحق

 یو بررس یازو بودجه مورد ن یقاتبرنامه تحق ینو تدو یرساختز یجادمشخص و ا یزمان يهادر بازه هاشرکت لیعملکرد ما
و شرکت اي تابعه شامل شانزده شرکت برق منطقه يهاشرکت ینبرق و همچن یروين یعتوز يهاشرکت یقاتعملکرد تحق

پروژه است. با  یناهداف ا ینترمهمبرق، از  توزیعحوزه انتقال و  یقاتتحق یاطالعات يهابانک یلشبکه و تکم یریتمد
 يهاشرکت یقاتبودجه تحق يهاو موفقتنامه هانامهپروژه تفاهم ینشده در ا یفتعر ییاجرا يهایزمتوجه به مکان

  گردد.یشده و آماده مبادله م یینها یرمجموعهز
خاتمه  یقاتیتحق يهاپروژه یابیارز و همچنین هاي ارزیابی کارایی دفاتر تحقیقات شرکتهاي مدلسازپیادهبا طراحی و 

عملکرد خویش چه از منظر کارایی  یجبه نتا یستنتا با نگر نمودکمک  هاکه به سازمان ایجاد شد ییهادرس آموخته یافته،
را مرتفع ساخته و  هاآن یازهاين يکه به طور موثرتر یندو اجرا نما یفتعر ییهاپروژه یندهدر آ و چه از منظر کسب منافع،

  منفعت باشد. زسازمان حائ يبرا
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  :نتایجچکیده 
 ــرکتیی(از منظر کارا یقاتیعملکرد دفاتر تحق یابیمدل ارز یهته و  یابیارز یندو انجام فرا یرتوان یرمجموعهز يها) ش

 مرتبط  يهاارائه گزارش
  ــانی و ــازپیاده بروزرسـ ــرکت ي تحقیقاتی خاتمه یافته      ها ي مدل ارزیابی پروژه  سـ یر و ارائه توان یرمجموعه ز يها شـ

 ي مرتبطهاگزارش
 ،برق، آموزش و رفع مشکالت یقاتتحق یرخانهدب یاز سامانه جامع بانک اطالعات یبانیو پشت ينگهدار استقرار 
      ستم پایش سی ستقرار  شش ماهه  ا سه ماهه،  شرکت  ، عملکرد  یر و ارائه توان یرمجموعهز يهانه ماهه و دوازده ماهه 

 ي مرتبطهاگزارش
       ستم سی ستقرار  سی ا شرکت  یه، تهو اعتبار تحقیقات عملکرد برر برق و  یروين یعتوز يهاتفاهم نامه و موافقتنامه 

 یرتابعه توان
 خاص و  يهاارائه گزارش ینو همچن یرتوان یرمجموعهز يهاو عملکرد شرکت  هاپروژه یتو ارائه گزارش وضع  تهیه

 يمورد
  ــان ثبت ــک ها اطالعات پروژه  یو بروزرسـ ــازي بانک جامع اطالعاتی تحقیقات    ها پرونده پروژه  یل و تشـ و نهایی سـ

  یرتوان یرمجموعهز يهاشرکت
 یرتوان یرمجموعهز يهاشرکت یازمورد ن يو اخذ مجوزها هاپروژه يداور یندفرا يبانک داوران و اجرا تکمیل  
  هاو شرکت  یرتوان یشرکت مادر تخصص    یشنهادي پ یقاتیتحق يهایتهزار عنوان اولوسه  حدود  یکارشناس   بررسی

 یرمجموعه و انجام فرایند مرتبط ز ي
 ــتندات پروژه يهایتفعال انجام ــتاوردها یلگريو تســه هامرتبط با اخذ اطالعات، مس  یقاتتحق يواحدها يارائه دس

  یرتوان یرمجموعهز يهاشرکت
 یروپژوهشگاه ن يمعاونت فناور يهاو پروژه هامرتبط با طرح يهاانجام فراخوان یگیريپ 
 عملکرد( یديکل يهاشــاخص بررســیKPIو ارائه  یافتیدر يهاداده يو انجام محاســبات بر مبنا یر)  شــرکت توان

 مرتبط يهاگزارش
  

  دات پروژه:تنمس
سامانه     pdfو  wordي مختلف پروژه، فایل الکترونیکی گزارش در قالب هاکتابچه گزارش شده در  واطالعات ثبت 

  تحقیقات برق به آدرس :
 Satab.Nri.ac.ir            یا      Satab.Tavanir.org.ir   
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  عنوان پروژه:

هاي پروژه فنی، مستخرج از سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري پایش سالمت سازه        33ریزي برنامه
  ها  (دو سال نخست)کارهاي کاهش آني راهو ارائه بینی بروز اشکاالتهاي پیشصنعت برق، روش

  
  پژوهشگاه نیرو  کارفرما:  معاونت فناوري  واحد مجري:
  NCDTVA10    کد پروژه:  علیرضا رهنورد  مدیر پروژه:

  محمدعلی جعفري صحنه سرایی، علی اصغر ذکاوتی، سلمان رضازاده بقال، امیر اکبري گرکانی همکاران:

  پروژه: چکیده
هاي هاي صنعت برق، روشپایش سالمت سازه يسند و نقشه راه توسعه فناور ياجرا يدر راستا یستپروژه گام ینا

ها، برآورد یتفعال ینالزم، روابط ب يهایتپروژه فعال یندر ا. هاکارهاي کاهش آني راهبینی بروز اشکاالت و ارائهپیش
و نقشه راه توسعه  يمستخرج از سند راهبرد یفن يهااز پروژه یکهر  يبرا یات،جزئ یرو سا یخروج ینه،زمان و هز

، وژهپر یفتعر هاي استانداردفرمتدوین و در قالب  آن، دو سال نخستدر هاي صنعت برق پایش سالمت سازه يفناور
  .اندهشد ارائه

  
  :نتایجچکیده 

هاي معرفی شده در دو سال اول سند پایش سالمت و هزینه پروژه بنديزماننتایج این پروژه، تدقیق شرح خدمات، 
  .هاي صنعت برق استسازه

 
  دات پروژه:تنمس

 گزارش نهایی پروژه  
 

  


