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بررسی و تحلیل حوادث دو دھھ گذشتھ شبکھ فوق توزیع و 
انتقال استان یزد بھ منظور ریشھ یابی عوامل اثرگذار بر 
ایجاد حوادث و ارایھ راھکارھای اصالحی برای کاھش 

حوادث

ھدف از انجام تحقیق: 1- شناسایی دالیل بروز حادثھ و علت 
تکرار آنھا 2- شناسایی نقاط آسیب پذیر تجھیزات، رلھ ھا و 

مدارات حفاظتی 3- ارایھ راھکارھای بھینھ و عملی برای 
پیشگیری و کاھش تعداد و خسارات حوادث 4- شناسایی نقاط 

ضعف طراحی پستھا و خطوط و رفع آنھا برای انجام این 
تحقیق،در ابتدا اطالعات حوادث ده سال گذشتھ شبکھ فوق 

توزیع و انتقال تھیھ می شود. این بخش نتایج آماری با داده ھای 
اولیھ را تشکیل می دھد. سپس با استفاده از ابزارھای 

پردازشگری و استخراج اطالعات، یک گزارش تحلیلی از کل 
حوادث در دوره مورد نظر تھیھ می شود کھ بتوان از آن 

شاخص ھای مورد نظر برای برنامھ ریزی، توسعھ و احداث، 
تعمیرات و نگھداری پیشگیرانھ و اصالحی را استخراج نمود. 

دستھ بندی حوادث از نظر علت بروز مانند خطای انسانی(حین 
سرویس و نگھداری، موقع مانور و ..)، اشکال در تجھیزات و 

مدارات و تحلیل دالیل وقوع آنھا محصول این بخش است. 
ضمن دستھ بندی حوادث بھ بررسی فنی و تحلیل دالئل وقوع 

آنھا پرداختھ شده و با توجھ بھ اقدامات انجام شده قبلی و 
مشخصات فنی سیستم ، کمبودھا و نیازھا شناسائی شده و دالئل 
تکرار حوادث مورد نقد و بررسی قرار گرفتھ و با ارائھ برنامھ 

مشخص ، روشھا و راھکارھای عملی در خصوص کاھش 
حوادث ارائھ میگردد.

در اغلب کشورھای پیشرو، در فواصل زمانی پنج یا ده سال، 
یک مجموعھ تحلیلی از حوادث شبکھ ھای فوق توزیع و انتقال 

تحت پوشش شامل اطالعات خام و نتایج تحلیل حوادث و راه 
حل ھای اصالحی حوادث تھیھ منتشر می شود. این مجموعھ 

برای مطالعات مختلف از برنامھ ریزی، طرح ھای توسعھ، بھره 
برداری و حتی پیشرفت فن آوریھای جدید بسیار مفید و مورد 

نیاز است کھ تا کنون چنین مجموعھ ای از شبکھ فوق توزیع و 
انتقال استان یزد تھیھ ( بھ صورت تحلیل) و منتشر نشده است. 

اطالعات حوادث استان یزد در چندین سال گذشتھ برای ھر 
حادثھ جداگانھ موجود است ولی تاکنون تجزیھ و تحلیل کاملی از 

این حوادث و روندھای موجود در آنھا وجود ندارد در حالیکھ 
این تجزیھ و تحلیل برای تصمیم گیری ھای آتی در طراحی و 
بھره برداری شبکھ برق استان بسیار مفید خواھد بود. بعد از 
تحلیل حوادث و یکا نمودن عوامل مؤثر در حوادث و تحلیل 

آماری از روندھا، می توان بھ نتایجی نظیر ریشھ یابی عوامل 
موثر بر حوادث، اثر گذاری عواملی نظیر منطقھ، فن آوری، 
سازنده تجھیزات و تستھای بھره برداری و حتی شرکت ھای 

احداث کننده و شرکتھای نگھداری دست یافت. نتایج این تحقیق 
می تواند داده ھای اولیھ برای تحلیل ھا و مطالعات قابلیت 

اطمینان شبکھ را ایجاد کند.
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تحلیل شبکھ برق استان یزد برای n-2 پیشامد ) پیشامدھای 

با باالترین احتمال (

تعداد حالت n-2 پیشامد در شبکھ فوق توزیع و انتقال استان 
یزد، بسیار زیاد است و بھ دلیل تئوری احتمال بسیار کم دو 

رخداد ھمزمان، مطالعات n-2 پیشامد بھ صورت کامل کنار 
گذاشتھ می شود. اما ھمچنان کھ بیان شد سوابق بھره برداری و 

حوادث نشان می دھد کھ چنین نیست و شبکھ در مواقعی در 
حالت n-2 پیشامد قرار می گیرد. برای مثال می توان بھ ماھیت 
برنامھ ریزی تعمیرات و نگھداری اشاره نمود کھ در برخی از 

مناطق شبکھ و برخی از پست ھا، بھ دلیل کاھش خاموشی ھا، 
برنامھ ھمزمان خاموشی و نگھداری در یک زمان روی خط و 
پست و برخی تجھیزات مرتبط انجام می شود و شبکھ در حالت 
خروج n-2 تجھیز و حتی بیشتر قرار می گیرد و شبکھ در این 
حالت ھا مستعد حادثھ و ناپایداری است و الزم است مطالعاتی 

برای این حالت ھا صورت گیرد. لذا در این پروژه تحقیقاتی 
پیشنھاد می گردد کھ برای شبکھ فوق توزیع و انتقال یزد ابتدا 

حالت ھای n-2 پیشامد کھ احتمال وقوع آن بھ صورت ھای 
مختلف خروج خودکار و یا برنامھ ریزی شده، و با احتمال زیاد 
شناسایی شوند و سپس مطالعات ( برنامھ ریزی و بھره برداری 

) برای این حالت ھا نیز انجام شوند. در این پروژه ابتدا 
حالت ھای n-2 پیشامد برای شبکھ بھ صورت کامل تھیھ 
می شود و سپس توسط کارشناسان متخصص و بر اساس 

توپولوژی شبکھ، دستورالعمل ھای مانور، احتمال وقوع و 
سوابق ده سال اخیر در حوادث این حالت ھا بھ ترتیب احتمال 

وقوع تقسیم بندی می شوند. سپس برای حالت ھای n-2 پیشامدی 
کھ بیشترین احتمال وقوع دارند، مطالعات الزم (برنامھ ریزی 

و بھره برداری) بھ صورت کامل انجام می شود و بر اساس 
مطالعات انجام شده، راه کارھا و دستورالعمل ھای الزم بھ 

تفکیک برنامھ ریزی و بھره برداری ارائھ می گردد تا شبکھ بر 
اساس پیشامدھای n-2 کھ احتمال وقوع زیاد دارند، پایدار باشد. 

چنانچھ الزم باشد در دستورالعمل ھای موجود نیز، تغییراتی 

واحد مطالعات و برنامھ ریزی شبکھ ھای فوق توزیع و انتقال 
ھمواره مطالعات متفاوت و متعددی روی شبکھ انجام می دھند 

کھ در معاونت ھای برنامھ ریزی و بھره برداری با تفاوت شرح 
وظیفھ ھای ھر یک، این مطالعات انجام می شود. یکی از این 
مطالعات، مطالعات رخدادھا یا پیشامدھایی ممکنھ در شبکھ و 

بھ خصوص خروج خط یا ترانسفورماتورھا است کھ بر اساس 
شرایط شبکھ برای خروج یک تجھیز یا خط بررسی می شود و 

مواردی نظیر پایداری، عملکرد رلھ ھای حفاظتی، وضعیت 
ولتاژی و بار بخش ھای دیگر شبکھ بررسی و تحلیل می شود. 

از آنجا کھ احتمال اینکھ در یک شبکھ بھ طور ھمزمان دو 
رخداد یا پیشامد بھ صورت ھمزمان اتفاق بیفتد بسیار کم است، 

این حالت از بحث مطالعات خارج می شود و فقط مطالعات 
شبکھ برای شبکھ ای با خروج یک خط یا تجھیز و در مدار 
بودن بقیھ شبکھ (n-1) انجام می شود و چنانچھ تمھیداتی در 

بخش طراحی، توسعھ و یا بھره برداری شبکھ صورت گیرد، 
در نظر گرفتھ می شود و مطالعات و تحلیل ھای شبکھ برای 

 (n-2) حالتی کھ دو تجھیز یا خط از شبکھ خارج ھستند
صورت نمی گیرد. اما واقعیت ھای عملی شبکھ فوق توزیع و 
انتقال برق نشان می دھد کھ زمان طوالنی چند ساعتی تا چند 
روزه وجود دارد کھ بخش ھایی از شبکھ ( تجھیز یا خط) بھ 

دلیل حوادث، تعمیرات و یا برنامھ ریزی تعمیرات و نگھداری 
یک بخش از شبکھ خارج است و در این فاصلھ وقوع یک 

حادثھ یا خروج با برنامھ بخش دیگری از شبکھ باعث می شود 
کھ عمالً حالت n-2 برای شبکھ ایجاد شود و الزم است 

مطالعات قابلیت اطمینان، حفاظتی، پایداری ولتاژ و توان راکتیو 
برای شبکھ انجام شود. وجود چند حادثھ در سال ھای گذشتھ 

نشان داده است کھ این حالت برای شبکھ ممکن الوقوع است و 
باید در مطالعات رخدادھا و پیشامدھای شبکھ در نظر گرفتھ 

شود. سؤال اساسی کھ پروژه، برای پاسخ بھ آن تعریف شده: چھ 
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ارائھ مدلی جھت برنامھ ریزی تاب آور شبکھ ھای انتقال و 

فوق توزیع استان یزد در برابر حوادث طبیعی

ھدف اصلی این پیشنھاد پژوھشی شناسایی المان ھای آسیب پذیر 
شبکھ انتقال و فوق توزیع استان، ارائھ مدلی جھت پیش بینی 

محافظھ کارانھ و مقابلھ با اثرات منفی بالیای طبیعی (بھ طور 
ویژه طوفان) و بازیابی از شرایط بحرانی بھ شرایط عادی در 
شبکھ ھای انتقال و فوق توزیع استان یزد می باشد. مجموعھ این 

اقدامات در نھایت سبب افزایش تاب آوری این شبکھ ھا در 
برابر حوادث طبیعی خواھد شد کھ کاھش تاثیرات منفی آنھا را 

بھ دنبال خواھد داشت. برای آسیب شناسی شبکھ توزیع در برابر 
رخدادھای طبیعی از جملھ طوفان مطالعات مختلف الزم است 

انجام شود. در این راستا مطالعات آسیب پذیری و سازگاری 
شبکھ و تجھیزات، شناسایی و اولویت بندی شاخص ھای 

اندازه گیری، آنالیزھای ھزینھ/سود و بھ کارگیری شاخص ھای 
اندازه گیری تاب آوری بایستی انجام می شود. شکل-2 روند انجام 

این مطالعات را نشان می دھد. شکل-2 مطالعات الزم برای 
افزایش تاب آوری شبکھ در برابر رخدادھای طبیعی نظیر 

طوفان ھمانطور کھ در شکل دیده می شود کھ اولین قدم در 
آسیب شناسی شبکھ در برابر حوادث طبیعی، این است کھ 

مطالعات آسیب پذیری و تطابق با اطالعات تاریخی ازحوادث 
گذشتھ و شبیھ سازی می باشد. بنابراین برای آسیب شناسی شبکھ 
در برابر حوادث طبیعی مراحل و مطالعات زیر بایستی انجام 

گیرد: 1- مطالعھ حوادث طبیعی کھ احتمال وقوع آنھا در استان 
زیاد است (مانند طوفان). بھ دست آوردن نمودار احتمال وقوع 
شکست در سیستم بر حسب شدت پارامتر ھای رخداد طبیعی. 
2- انجام مطالعات آسیب پذیری و تطابق با تکیھ بر اطالعات 

تاریخی ازحوادث گذشتھ و شبیھ سازی . این مطالعات بھ 
شناسایی المان ھای کھ در قبل، حین و بعد از حادثھ آسیب پذیر 
می باشند، کمک می کند. و ارایھ استراتژی ھای انطباقی الزم 
برای افزایش شاخص ھای تاب آوری شبکھ توزیع و افزایش 
تاب آوری شبکھ در برابر حوادث مشابھ آینده. 3- شناسایی و 

در سال ھای اخیر، با توجھ بھ تغییرات شرایط آب و ھوایی 
جھان، وقوع حوادث طبیعی شبکھ ھای قدرت را بھ شدت تحت 
تاثیر قرار داده است. حوادث طبیعی مثل طوفان، زلزلھ و سیل 

دارای تاثیر خیلی عمیقی روی یک شبکھ قدرت می باشند، بھ 
طوری کھ می توانند منجر بھ خاموشی ھای گسترده و ھزینھ ھای 
اقتصادی باالیی شوند. از دیدگاه قابلیت اطمینان، بالیای طبیعی 
دارای احتمال وقوع بسیار کمی می باشند ولی درصورت وقوع 

اثرات منفی زیادی را بر سیستم قدرت و بھ طور عمده 
شبکھ ھای توزیع بھ دلیل گسترگی آن ھا خواھند داشت. برای 
مطالعھ توانایی شبکھ در مقابلھ با تھدیدات حوادث طبیعی، 
مفھوم تاب آوری شبکھ ھای انتقال و فوق توزیع مطرح شده 

است. بھ طور کلی تاب آوری توانایی سیستم در مقابلھ با وقوع 
رخداد با احتمال کم ولی پیامدھای زیاد تعریف می شود. در 

بررسی تاب آوری شبکھ چھار ویژگی اصلی مقاومت ، 
بھره وری منابع ، بازیابی سریع و سازگاری مورد بررسی قرار 
می گیرد. تاب آوری شبکھ را می توان از دو دیدگاه برنامھ ریزی 

کوتاه مدت و بلند مدت ارزیابی کرد. تا ب آوری کوتاه مدت شامل 
اقدامات انجام شده قبل، حین و بعد از وقوع حادثھ می باشد. در 

این اقدامات می تواند ویژگی ھای مقاومت، بھره وری منابع و 
بازیابی سریع مورد توجھ قرار گیرد. تمرکز تاب آوری بلند 
مدت بر برنامھ ریزی بلندمدت بھ منظور افزایش سازگاری 

سیستم می باشد. شکل زیر نشان دھنده نمودار تاب آوری یک 
سیستم بھ دنبال وقوع حادثھ  می باشد. محور عمودی این نمودار 
نشان دھنده یک شاخص نشانگر میزان تاب آوری سیستم R و 

محور افقی آن نشان دھنده زمان می باشد. R می تواند نشان 
دھنده کل بارھای تغذیھ شده، کل بارھای مھم تغذیھ شده، تعداد 
مصرف کنندگان تغذیھ شده، تعداد خطوط در مدار و یا اندازه 
ولتاژ و فرکانس باشد. یک طوفان در زمان t_e را می توان 
معموال چند ساعت قبل از وقوع آن پیشبینی نمود. با تشخیص 
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بررسی، تحلیل و پیاده سازی پایش وضعیت سیستم تغذیھ 

DC پست ھای فشار قوی

ھدف از این تحقیق، بررسی، تحلیل و پیاده سازی پایش وضعیت 
سیستم  DC پست ھای فشار قوی برای تعیین موقعیت خطاھای 

سیستم LVDC پست ھای فوق توزیع و انتقال است تا با استفاده 
از آن بھ  راحتی و بھ  سرعت خطای بھ وجود آمده و مکان آن 

را تشخیص داده و نسبت بھ رفع آن اقدام شود تا سیستم در 
کمترین زمان ممکن بھ حالت اولیھ برگردد. در این پروژه در 
فاز اول انواع روش ھای پایش وضعیت سیستم  DC پست ھای 

فشار قوی بویژه روش ھای ھوشمند بررسی و تحلیل می شوند و 
در فاز بعدی نسبت بھ طراحی و پیاده سازی سیستم  پایش 

وضعیت اقدام می شود.

ساختار سیستم جریان مستقیم فشار ضعیف(LVDC) پست ھای 
فوق توزیع و فشارقوی از نوع تک قطبی و زمین نشده است کھ 

ایجاد اتصال بین یکی از قطب ھا و زمین در سیستم  جریان 
مستقیم (DC) زمین نشده عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار 

نمی دھد. از آن جا کھ دستگاه ھای الکتریکی در مدت زمان 
طوالنی کار می کنند، کیفیت عایقی آن ھا احتمال وقوع خطای 
 LVDC اتصال بھ زمین را افزایش می دھد. مھم ترین اشکال

یک پست فشار قوی اتصال كوتاه شدن آن است. اتصال بھ زمین 
مقدمھ ای بر اتصال كوتاه شدن سیستم DC و عملکرد اشتباه کل 

سیستم است، کھ باید بالفاصلھ نسبت بھ تشخیص و رفع آن اقدام 
 LVDC نمود. رلھ اتصال زمین موجود در تابلو سیستم

پست ھای فشارقوی وقوع خطای اتصال بھ زمین را اعالم 
می کند و قطب زمـین شده را تشخیص می دھد ولی با توجھ بھ 
حجم زیاد مدارات و تجھیزات DC و ھمچنـین گـستردگي و 
پراكنـدگي سیستم DC در پست ھا, مشخص كردن محلي كھ 

سیستم DC زمین شده است كـار فوق العاده مشكلي است. 
مکان یابی نقطـھ اتصال بھ زمـین بھ روش سنتي داراي معایبی 

است. در روش فعلی جھت پیدا كردن شاخھ متصل بھ زمین 
می بایست برخی تجھیزات را قطع و وصل نمود كھ این امر 

خود موجب آسیب بـھ تجھیـزات و اختالل در سیستم می شود و 
حتی ممکن است یافتن محل اتصال زمین چنـدین روز طـول 
كشد. ھنگامی کھ اتصال بھ زمین در چندین نقطھ اتفاق افتد، 

پیداكردن آن دشوارتر می شود، بنابراین بھ سیستمی جھت 
تشخیص محل خطا بـدون قطـع برق و بھ  صورت برخط در 
كمتـرین زمـان ممكـن، نیاز است در پست ھای فوق توزیع و 

انتقال برق بارھای مھمی مانند موتورھا، روشنایی اضطراری، 
رلھ ھای حفاظتي، مدارات کنترلی، مدارات فرمان، مدارات 
اینترالك، سیستم ھشدار، سیستم اندازه گیری، و غیره وجود 

دارند کھ از LVDC تغذیھ می شوند. از آنجا کھ تغذیھ برخی 
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طراحی سیستم حفاظت از خوردگی خاص تجھیزات پست ھا 

و پایھ ھای خطوط برق بر اساس جریان نشتی عایقی و 
جریان ھای القایی زمین

در این تحقیق: 1- ابتدا بھ صورت دقیق کلیھ مشخصات و 
عوامل مؤثر بر خوردگی با دیدگاه بیان شده در تعریف این 

پروژه(سھ عامل مشخصھ بارز پست و خطوط) مورد بازبینی 
قرار می گیرد. 2- سپس انواع روش ھای حفاظت کاتدیک 

(حدود بیست روش موجود ) نیز با دیدگاه جھت دار تعریف این 
پیشنھاد بررسی و تحلیل می شود. 3- در ادامھ روش یا روش ھا 
و یا روش ھای ترکیبی از راه کارھای موجود کھ بتواند اھداف 

اصلی این پیشنھاد را بھ صورت ھم راستا تأمین نماید انتخاب و 
ارائھ می شود. 4- سپس در نرم افزارھایی کھ توانمندی مدل 

سازی این روش ھا از نظر شیمیایی، مواد، الکتریکی و سازه 
ای داشتھ باشد، این راه کارھای مدل سازی می شوند. 5- در 

ادامھ بر اساس مدل تھیھ شده، راه کارھای پیشنھادی، بر اساس 
عوامل متفاوت و مؤثر در خطوط و پست ھا ارزیابی خواھند 

شد. برخی از این عوامل، مشخصات آنالیز خاک منطقھ، سطح 
اتصال کوتاه و مقاومت زمین، آرایش اتصال زمین، میزان 

جریان ھای نشتی، میزان و شکل میدان ھای الکتریکی و 
مغناطیسی و حتی تأسیسات و فلزات مجاور می توان در اینجا 
نام برد. بدیھی است در جریان انجام پروژه، چنانچھ عوامل 
دیگری نیز در تحقیقات قبلی شناختھ شد نیز در ارزیابی راه 
کارھای مطرح لحاظ می شود. 6- در انتھا بر اساس شرایط 

مختلف و متفاوت پست ھا و خطوط، راه کارھایی کھ بتواند از 
سھ عامل یاد شده، یک حفاظت کاتدیک ارزان، قابل اجرا و 

مطمئن را ایجاد کند بھ صورت دستھ بندی و بر حسب شرایط 
مؤثر ارائھ می شود. نتیجھ حاصل از این پروژه ارائھ 

روش ھایی اجرایی برای تبدیل شرایط خاص خورنده در پست ھا 
و خطوط برق بھ امکاناتی برای کاھش خوردگی فلزات در 

فونداسیون ھای خط و پست است.

حفاظت کاتدیک بھ مجموعھ ای از روش ھا گفتھ می شود کھ از 
خوردگی و زنگ زدگی فلزات پیشگیری می نماید کھ روش ھای 

متعددی نظیر روش آند فدا شونده، روش ھای فعال، القایی و 
گالوانیک وجود دارد. حفاظت کاتدیک و حفاظت خوردگی 

فلزات مدفون در خاک (سیستم زمین و فوالد بتن) و اتصاالت 
فلزی ( پایھ تجھیزات و دکل خطوط) در پست ھا و خطوط فوق 
توزیع و انتقال مورد غفلت قرار گرفتھ است و باعث شده است 
در بازه طول عمر یک پست و یا خط، طول عمر بخش سازه 
ای و فلزھای نام برده بسیار کوتاه تر از طول عمر بخش ھای 
برقی پست ھا و خطوط باشد و در طول عمر مفید یک پست و 

خط، بازسازی و بھینھ سازی فونداسیون ھا و سیستم اتصال 
زمین چند دفعھ الزم باشد. حفاظت کاتدیک یک دانش و 

تخصص پر سابقھ ای است کھ در برخی صنایع نظیر نفت و 
گاز و آب بسیار مورد توجھ قرار گرفتھ است و راه کارھا و 

تجھیزات بسیار زیاد و متنوع برای شرایط مختلف ارائھ 
می دھد. در پست ھا و خطوط برق شرایط خاصی وجود دارد کھ 

می توان بھ وجود سیستم زمین(خاک و اتصاالت آن)، 
جریان ھای زمین ناشی از نشتی بسیار کم عایقی تجھیزات پست 
و خطوط و وجود میدان ھای الکتریکی و مغناطیسی اشاره نمود 

کھ در این پروژه مورد نظر است با استفاده از این سھ 
مشخصھ، یک راه حل بھینھ و دقیقی ارائھ نماید کھ تھدید ناشی 

از این سھ عامل( ارت، جریان ھای نشتی و میدان ھای 
الکترومغناطیسی) را بھ یک راه حل و فرصتی تبدیل نماید کھ 
بتوان با استفاده از این سھ عامل، حفاظت کاتدیک بسیار خوب 

و ارزان و قابل اجرایی برای حفاظت فلزات مدفون شدن و 
فلزات ارتباطی (مسیر الکتریکی برگشت جریان حفاظت 

کاتدیک در الکترولیت) را ارائھ نماید. از آنجا کھ حفاظت 
کاتدیک در صنعت برق جاری نیست و در ھیچ بخشی از 

مالحظات پست ھا و خطوط فوق توزیع و انتقال در نظر گرفتھ 
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بررسی فنی و اقتصادی اجرای پست ھای فوق توزیع مسقف 

و تدوین پیش نویس استاندارد و دستورالعمل اجرایی

در این پروژه ابتدا مروری بر مزایا و شرایط پست ھای مسقف 
در مستندات موجود می شود و سپس عوامل اثر گذار بر مسقف 
شدن پست ھای فوق توزیع بھ صورت عددی و کمی در می آیند. 

در ادامھ الزامات فنی و اقتصادی برای اجرای پست ھای فوق 
توزیع بھ صورت مسقف، تدوین می گردد. این دستورالعمل در 

بخش ھای برق، سازه و مکانیکی بھ صورت مطالعاتی ارائھ 
می شود. در این پروژه بھ الزامات طراحی تجھیزات فشار 

قوی، مشخصات عایقی تجھیزات، مشخصات دمایی تجھیزات، 
محاسبات کابل ( دما و سطح مقطع)، طراحی چیدمان 

تجھیزات، محاسبات سازه ای، نحوه ورود و خروجی خط و 
تجھیزات، اثرات محیطی نظیر باد، دما و گردو غبار، الزامات 
و نیازمندی ھای بھره برداری محاسبات خنک سازی تجھیزات 
زیر سقف و مباحث دیگری کھ در فاز اول شناسایی می شوند. 
بخشی از نتیجھ نھایی این پروژه می تواند بھ عنوان پیش نویس 
استاندارد پست ھای مسقف ارائھ شود. ھمچنین از تجربیات و 

نتایج حاصلی از احداث ھای پست ھای مسقف در استان ھای 
دیگر نیز استفاده می گردد. نتیجھ حاصل از پروژه: - معیارھای 

فنی و اقتصادی تصمیم گیری برای مسقف اجرا نمودن 
پست ھای فوق توزیع - الزامات و نیازمندی ھای پست ھای 

مسقف در بخش طراحی، اجرا و بھره برداری - تدوین پیش 
نویس استاندارد طراحی پست ھای فوق توزیع مسقف - تدوین 

پیش نویس استاندارد بھره برداری از پست ھای فوق توزیع 
مسقف

بررسی ھای موجود توسط گروه بھینھ سازی طراحی پست ھای 
فوق توزیع در توانیر بیان کننده این است کھ اجرای پست ھای 
فوق توزیع داخل سولھ یا مسقف می تواند مزایایی نظیر کاھش 

خرابی فونداسیون تجھیزات (بھ خصوص در شرایط آب و 
ھوایی سخت و خورنده)، کاھش مساحت زمین مورد نیاز، 

کاھش و یا حذف کامل کانال ھای کابل در محوطھ پست، کاھش 
سایز و طول کابل ھای ارتباطی فرمان و قدرت و سیگنال در 

محوطھ پست، حذف سیم گارد، افزایش عمر تجھیزات، کاھش 
آلودگی، کاھش حوادث و سھولت بھره برداری، کاھش ھزینھ 

ھای بھره برداری، حفظ مبلمان شھری و برتری پدافند غیر 
عامل را دارد و از معایب آن می توان اضافھ شده ھزینھ سولھ و 
گرم شدن سولھ بھ علت تلفات ترانسفورماتور بیان کرد. تا اینجا 
مباحث و محاسباتی بھ صورت پراکنده مطرح شده است ولی تا 
کنون یک مطالعھ فنی و اقتصادی بھ صورت کامل انجام نشده 

است کھ بتواند معیارھای تصمیم گیری را با تعیین مشخصھ 
 ھای الزم را تعیین کند و بھ صورت دستورالعملی در اختیار 

شرکت ھای برق منطقھ ای و شرکت ھای خصوصی و مشاوران 
برای طراحی و احداث پست ھای فوق توزیع قرار دھد. سؤال 

اساسی کھ پروژه، برای پاسخ بھ آن تعریف شده: معیارھای فنی 
و اقتصادی الزم برای استفاده از مزایای پست ھای مسقف 

چیست؟ مھم ترین مزیت/ضرورت انجام پروژه: نظر بھ مزایای 
شمرده شده برای پست ھای مسقف، الزم است طی یک پروژه 

تحقیقاتی و کاربردی، معیارھای الزم برای تصمیم گیری و 
اجرای پست ھای مسقف در سطح فوق توزیع بھ صورت 

تحلیلی، علمی و جامع مطالعھ شود. این مطالعھ می توان با 
معیارھای وزن دھی شده، برای طراحی پست ھای خاص در 

مناطق شھری و یا مناطق صنعتی با آالیندگی ھای زیاد بسیار 
ضروری باشد. این پروژه می تواند در بخش از اجرای آن، از 
ابزارھای مھندسی ارزش نیز استفاده نماید. الزم االجرا بودن 
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مدل سازی حرارتی یک سولھ برای پست فوق توزیع مسقف 

و ارائھ راه حل ھای بھینھ خنک سازی

در این پروژه ابتدا منابع ایجاد گرما در پست ھای مسقف با 
پارمترھای آنھا تھیھ و مدلسازی می شود و سپس روشھای 

خنک سازی و انتقال حرارت داخل محوطھ پست بھ بیرون در 
مطالعات و تجربیات موجود جستجو و مدون میشود. در ادامھ 

مدلسازی حرارتی از یک پست مسقف انجام می شود بھ نحوی 
کھ بتوان در آن پستھای مختلف و متفاوت مسقف را با آن مدل، 

مطالعھ و شبیھ سازی نمود. سپس روشھای انتقال حرارت و 
خنک سازی نیز بھ صورت ترمودینامیکی مدلسازی می شود. 

بر اساس این مدلسازی، محاسبات طراحی و اجرای ھر یک از 
این راه حلھا بھ صورت پارامتریک ارائھ می شود بھ نحوی کھ 
برای پست ھای متفاوت از نظر ظرفیت، آرایش و تجھیزات و 

شرایط محیطی متفاوت بتوان از راه حلھای خنک سازی بھ 
صورت اقتصادی استفاده نمود و نتایج آن را قبل از اجرا در 

شبیھ سازی و محاسبات مشاھده نمود. نتیجھ این پروژه می تواند 
قابل ارائھ برای کل کشور و ھمھ شرکت ھای برق منطقھ ای 

باشد کھ بر اساس عوامل مؤثر بر گرم شدن محوطھ پست ھای 
مسقف و شرایط بھره برداری، می توان راه حل یا راه حل ھای 
ترکیبی برای خنک نگھ داشتن این پستھا را در طراحی درنظر 

گرفت و اجرا نمود. نتیجھ کلیدی مدنظر پروژه: راه حل ھای 
خنک نگھ داشتن پست ھای مسقف بر اساس عوامل مؤثر بر 

گرم شدن پست ھای مسقف با تحلیل اقتصادی ھر یک

مسقف نمودن پستھای فوق توزیع بھ دالیلی نظیر حفظ مبلمان 
شھری، محدودیت ھای زمین در مناطق شھری و پدافند 

غیرعامل مطرح است کھ در سال ھای اخیر گسترش نسبتاً 
زیادی داشتھ است. مزایای دیگری نظیر فشرده سازی پست، 

کاھش ھزینھ ھای عمرانی (کانال، ساختمان، فونداسیون و 
کابل)، کاھش ھزینھ ھای حفاظت گارد، کاھش ھزینھ کابل و 

کاھش ھزینھ ھای خوردگی و سایش سازه و فونداسیونھا در اثر 
شرایط جوی نیز برای پست ھای مسقف مطرح است کھ باعث 
شده از نظر اقتصادی بھ صرفھ و توجیھ پذیر باشد. بر اساس 

تجربھ پست مسقف ( منتظر قائم ) در سال ھای گذشتھ، یکی از 
معایب و مشکالت پست ھای مسقف، گرم شدن آن در شرایط پر 

باری و تابستان است کھ ھم ظرفیت بارگیری پست را محدود 
می کند و ھم طول عمر تجھیزات پست را کاھش میدھد کھ منبع 
اصلی این گرما، تلفات ترانسفورماتورھای قدرت است. پیشنھاد 

این پروژه تحقیقاتی برای حل مشکل گرم شدم پست ھای 
مسقف، بررسی آن بھ صورت علمی و بر اساس محاسبات دقیق 

مھندسی است. الزم است بر اساس مدل ھای ترمودینامیکی و 
سیاالتی، یک پست فوق توزیع مدل شود و بر اساس مدل، راه 

حل ھای خنک سازی نظیر دریچھ ھوا در سقف، ورودی ھوای 
خنک از داخل زمین و کف، استفاده از فنھا و حتی منتقل نمودن 
رادیاتورھای ترانسفورماتورھا بھ بیرون از پست بررسی دقیق 

شوند و محاسبات فنی ھر روش و میزان اثر گذاری برای 
خنک نگھ داشتن ترانسفورماتورھا و تجھیزات پست مشخص 

گردد. ھمچنین ارزیابی اقتصادی از ھر راه حل صورت گیرد. 
سؤال اساسی کھ پروژه، برای پاسخ بھ آن تعریف شده: راه حل 
فنی، اجرای و اقتصادی برای پیشگیری از گرم شدن محوطھ 

پست ھای مسقف در پرباری و تابستان چیست؟ و معیار طراحی 
پست مسقف برای خنک نگھ داشتن تجھیزات و ترانسفورماتور 

پست ھای مسقف چیست؟ مھم ترین مزیت/ضرورت انجام 
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بررسی انواع پوشش ھای نانو برای مقره ھای فشارقوی(63 
و132 کیلوولت) خطوط و پستھا برای کاھش میزان آلودگی 

آنھا و انتخاب پوشش مناسب برای اقلیم یزد

ھدف: 1- كاھش ھزینھ ھاي تعمیر و نگھداری و شستشوی 
خطوط و پستھا 2- کاھش حوادث ناشی از آلودگی تجھیزات 

مراحل انجام کار: 1- بررسی انواع آلودگی خطوط و پستھای 
فوق توزیع و انتقال شبکھ برق استان یزد 2- جستجو انواع 

پوشش ھای نانو ساختھ شده و مناسب مقره ھا و انتخاب چند 
نوع مناسب آن با توجھ بھ مشخصات فنی 3- انتخاب چند نمونھ 

مقره خط و پست برای اعمال پوشش نانو انتخابی و انجام 
آزمونھای Aging پیرسازی طبق استانداردھا بین المللی 4- 

انجام تستھای میدانی بعد از آنکھ مقره ھای با پوشش نانو، 
تستھای الکتریکی را گذراندند و مورد تایید قرار گرفت تستھای 

میدانی طبق استانداردھای بین المللی انجام می شود.(جزییات 
در RFP مشخص می شود)(با توجھ بھ متفاوت بودن شرایط 

آب و ھوایی استان یزد از لحاظ شدت اشعھ UV و میزان تابش 
اشعھ افتاب و روزھای آفتابی و درصد رطوبت پایین و نوع 

آلودگی نتایج پوشش نانو دیگر مناطق قابل استناد برای یزد نمی 
باشد) 5- انتخاب بھترین نمونھ پوشش برای استان یزد و اعمال 

در پست ھای نمونھ و ارزیابی مجدد

با پیشرفت تكنولوژي نانو در جھان، شرکت ھای زیادی موفق 
بھ ساخت نانو پوشش و کاربرد آن در صنایع مختلف از جملھ 
صنعت برق شده اند. از این نانو پوشش ھا برروي سطوحي 

مانند مقره استفاده مي شود كھ این پوشش عالوه بر ایجاد 
خاصیت آبگریزي خاصیت خودپاالیندگي را نیز ایفا میكند و از 
طرفي بھ دلیل كوچك بودن ذرات پوشش، چسبندگي مناسبي با 

سطح بوجود میآورد. از آنجا كھ در نواحي مختلف آب و ھوایي 
بھ خصوص در محیطھایي با آلودگي باال، حضور آلودگي 

برروي سطح مقره ھمواره مشكل ساز بوده است، استفاده از 
این نوع پوششھا برروي مقره میتواند كمك شایاني بھ از بین 

رفتن پدیده تخلیھ جزئي كھ یكي از مھمترین مشكالت مقره ھا 
در نواحي آلوده و مرطوب است، نماید. بھ طوركلي پوششھا 
یكي از راھھاي ایجاد تغییر خواص در سطوح است. در اثر 

ایجاد پوشش برروي سطح میتوان بھ خواص مناسب تري در 
سطح دست یافت و از آنجا كھ سطح ھمیشھ بیشترین نقطھ تماس 

محسوب میشود، لذا بیشترین تاثیر را در حین استفاده، بھ 
خصوص در مناطق آب و ھوایي مختلف ایفا میكند. امروزه از 

پوشش ھا جھت بھبود خواص سطحي استفاده زیادي میشود. 
یكي از انواع پوششھایي كھ امروزه براي ایجاد خاصیت مناسب 

در شیشھ ھا مطرح است، پوششھاي نانو سرامیكي است. این 
نانو پوشش ھاي سرامیكي سبب میشوند كھ در سطح مقره، دو 

خاصیت مھم خودپاالیندگي (Self Cleaning) و ابرآبگریزي 
( Super hydrophobisity) بھ وجود آید. تجزیھ شدن 

آلودگي در صورت نبودن رطوبت نیز بھ مرور زمان از سطح 
مقره كنده شده و سطح از حضور آلودگي پاك میگردد. 

مقرھھاي پرسالنی و شیشھ ھای كھ امروزه بصورت وسیعي 
در خطوط انتقال و توزیع استفاده میگردند، تحت تنشھاي 

الكتریكي و محیطي قرار میگیرند. افت خواص، شكست و از 
كار افتادگي این نوع مقره ھا كھ معموالً ناشي از آلودگي 
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بررسی میزان آسیب دیدگی مقره ھای سیلیکونی نصب شده 
در استان یزد در اثر تابش اشعھ  UV و تخمین عمر باقیمانده

بررسی میزان آسیب دیدگی راد مقره  ، وضعیت چسبندگی مواد 
بھ راد و نفوذ رطوبت بھ رویھ چترک مقره ھای نصب شده از 

اھداف این تحقیق می باشد. در پایان پروژه گزارشی ارائھ 
خواھد شد مبنی بر اینکھ نمونھ ھای انتخابی از خطوط مختلف 
با ھر نوع برند در چھ وضعیتی از پایداری ھستند و آیا اشعھ 
 UV خورشید در استان یزد ( بھ طور مثال در طول 10 سال 
گذشتھ) بھ خاصیت آبگریزی مقره (Hydrophobic) آسیب 
وارد نموده است؟ عالوه بر این تخمین عمر باقیمانده مقره با 

توجھ بھ وضعیت کنونی آن نیز مورد انتظار است. دراین 
پروژه ابتدا تعدادی از مقره سیلیکونی با زمانھای نصب و 

سازنده ھای متفاوت انتخاب می شوند و برای برسی وضعیت 
آنھا تستھای مختلف طبق استانداردھا بر روی آنھا انجام می 

شود و نتایج تستھا و میزان خرابی و عمر باقیمانده آنھا از این 
طریق حدس زده می شود

در سال ھای اخیر بھ دالیل مختلفی از جملھ مشکالت تامین مقره 
ھای سرامیکی و شیشھ ای و سبک تر بودن مقره ھای 

سیلیکونی اقبال عمومی طراحان بھ سمت مقره ھای سیلیکونی 
در حال افزایش است. در شبکھ استان یزد نیز چندین خط با 

نوع مقره سیلیکونی اجرا شده است. با توجھ بھ جنس مقره ھای 
سیلیکونی (جنس راد از نوع ECR و جنس چترک ھا از نوع 
سیلیکون و مقداری افزودنی )، موضوع استقامت این نوع مقره 

ھا در مناطق با تعداد روز باالی آفتابی و شدت تابش باالی 
خورشید ھمواره مورد بحث بوده است. دستیابی بھ وضعیت 

کنونی مقره ھای سیلیکونی نصب شده در شبکھ و برنامھ ریزی 
برای تعویض در صورت نیاز و یا اتخاذ تدابیری برای طراحی 

جنس و پرفیل مقره در پروژه ھای آتی در این تحقیق مورد 
نظر است. با توجھ بھ شدت تابش خورشید در استان یزد در 

صورتیکھ مطالعات فوق بھ درستی انجام نگردد حوادث روی 
این مقره ھا ممکن است موجب فروپاشی مقره و اعمال 

خاموشی طوالنی مدت و برنامھ ریزی نشده بھ مشترکین گردد. 
توضیح این موضوع اینکھ :در اکثر مواقع مقره ھای ھای 

سیلیکونی مانند مقره ھای شیشھ ای آسیب دیدگی واضح قابل 
مشاھده (از پایین خط) را ندارند و فروپاشی در آنھا بھ یک 

دفعھ و ناگھانی اتفاق می افتد. موضوع تعریف شده برا بررسی 
آسیب دیدگی مقره ھای سیلیکونی برای محوده استان یزد است 

و با پروژه ای کھ برای استان ھرمزگان تعریف شده است بدلیل 
تفاوت شدید آب و ھوایی دو استان تفاوت دارد. در استان یزد 
در تابستان اشعھ UV بسیار زیاد است و دمای ھوا نیز بسیار 
باال می رود و ھوا نیز خشک است ولی در ھرمزگان بدلیل 

رطوبت زیاد ھوا و شرجی بودن، می تواند اثرات خورشید در 
ان متفادت باشد. لذا با توجھ بھ شرایط آب و ھوایی دو استان 

نیاز بھ تحقیق مجزا برای استان یزد ھم می باشد
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تحقیق در خرابی ھای بانک ھای خازنی فشار متوسط 

پست ھای فوق توزیع و ارائھ راه حل ھای اجرایی

در این پروژه ابتدا مروری بر خرابی ھا و عوامل آن ھا در 
بانک ھای خازنی در مقاالت، پایان نامھ و گزارشات موجود 

صورت می گیرد و سپس بھ صورت تحلیل این عوامل ارزیابی 
و دستھ بندی می شوند. در مرحلھ بعد طرح ھای جدید با 

محاسبات مھندسی و قابلیت اطمینان در بخش ھای طراحی 
عایقی فشار متوسط، سیستم حفاظت، شرایط محیطی، دسترسی 

و اینترالک ھای مکانیکی و الکتریکی، طرح اسکماتیک 
مدارات، کنترل کننده و مدارات فرمان، شرایط رؤیت پذیری و 
حضور در طرح ھای اتوماسیون پست انجام می شود. در ادامھ 

کلیھ استانداردھا و دستورالعمل ھای موجود در سطح کشور( 
توانیر) مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد و نسخھ بھ روز 

این مستندات برای اسناد خرید و مناقصھ، اسناد طراحی و 
احداث و اسناد بھره برداری و نگھداری ارائھ می شود. این 
پروژه در بخش ھای بھبود طراحی، افزایش قابلیت اطمینان، 

افزایش زمان رفع عیب (MTTR)، کاھش خرابی ھا 
(MTBF) و بھبود بھره برداری در کلیھ بخش ھای فشار 

متوسط، فرمان و کنترل تعریف شده است. نتیجھ نھایی این 
پروژه مستندات زیر خواھد بود کھ قابل ارائھ برای توانیر و 

کلیھ شرکت ھای برق منطقھ ای خواھد بود. - گزارش کاملی از 
خرابی ھا و اشکاالت بانک ھای خازنی در دھھ اخیر در سطح 

کشور ( بھ عنوان بانک اطالعاتی برای مطالعات این پروژه و 
تحقیقات دیگر) - مستندات طراحی تفصیلی و دقیق در 

بخش ھای طراحی عایقی فشار متوسط، سیستم حفاظت، شرایط 
محیطی، دسترسی و اینترالک ھای مکانیکی و الکتریکی، 
طرح اسکماتیک مدارات، کنترل کننده و مدارات فرمان، 

شرایط رؤیت پذیری و حضور در طرح ھای اتوماسیون پست - 
نسخھ بازنگری شده استانداردھا و دستورالعمل ھای مرتبط با 

بانک خازنی فشار متوسط در پست ھای فوق توزیع برای اسناد 
خرید و مناقصھ، اسناد طراحی و احداث و اسناد بھره برداری 

بانک ھای خازنی نقش بسیار مؤثری بر کاھش تلفات و آزاد 
سازی ظرفیت تجھیزات، ترانسفورماتور و خطوط فوق توزیع 
دارند ولی بھ آن ھا اھمیت کمی داده می شود. بر اساس سوابق 

موجود، بانک ھای خازنی فشار متوسط در پست ھای فوق توزیع 
میزان خرابی زیادی دارند و مدت زمان خارج از دسترس بودن 
آن ھا از بقیھ تجھیزات پست ھا بسیار بیشتر است. برخی از این 
معایب بھ علت طراحی فیوز و استراکچر آن و خرابی کنترل 

کننده ھای آن است. ھمچنین حفاظتی حرفھ ای برای این 
خازن ھا وجود ندارد و بھ حفاظت فیوزی و حفاظت عدم تعادلی 
بین دو بانک اکتفا شده است کھ با پیشرفت ھای چند دھھ اخیر، 
الزم است طرح ھای چند دھھ قبل کنار گذاشتھ شود و مطالعات 
جدیدی برای طرح ھای حفاظتی تخصصی برای خازن ھا انجام 

شود. افزایش ھارمونیک ھا و شرایط کاھنده کیفیت توان در 
شبکھ ھای برق نیز در چند دھھ اخیر نیز عامل دیگری است کھ 
باعث خرابی و کاھش عمر خازن ھا می شود. ھمچنین در ھنگام 

سفارش و خرید بانک ھای خازنی بھ داشتن تست ھای نوعی 
(Type Test) توجھ نمی شود و باعث می شود اشکاالت 

ساختاری در طراحی بانک ھای خازنی وجود داشتھ باشد و 
برخی از خرابی آن ھا بھ این دلیل باشد. ھمچنین زمان ھای رفع 
این تجھیزات نسبتاً طوالنی است. لذا بھ نظر می رسد الزم است 

کھ برای بانک ھای خازنی یک تحقیق کامل صورت گیرد و 
ضمن شناسایی عوامل کاھنده دسترسی (Availability) آن ھا، 
راه کارھای مھندسی ھمراه با طراحی دقیق انجام گیرد. سؤال 

اساسی کھ پروژه، برای پاسخ بھ آن تعریف شده: چرا بانک ھای 
خازنی در پست ھای فوق توزیع و انتقال از نظر قابلیت اطمینان 

و در دسترس بودن بھ اندازه دیگر اجزاء پست و معیارھای 
آن ھا نیست؟ مھم ترین مزیت/ضرورت انجام پروژه: بھ روز 
رسانی طراحی، مشخصات فنی، حفاظت و بھره برداری از 
بانک ھای خازنی وجود بانک ھای خازنی در پست ھای فوق 
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بررسي و مطالعھ روشھای نوین و بھینھ برنامھ ریزی 
نگھداری وتعمیرات در شبکھ انتقال و فوق توزیع و برنامھ 

ریزی، طراحی و استقراریکی از روشھا در چند پست و 
خط نمونھ شبکھ انتقال و فوق توزیع استان یزد و ارزیابی 

فنی و اقتصادی روش نوین

ھدف: - شناخت روشھای نوین تعمیر و نگھداری برای 
تجھیزات شبکھ برق - طراحی و پیاده سازی یک سیستم نوین 
تعمیر و نگھداری در چند پست و خط نمونھ و ارزیابی فنی و 

اقتصادی روش جدید مراجل اجرا: - مطالعات اولیھ برای 
شناخت روش ھای نوین تعمیر و نگھداری تجھیزات برق و 

روشھایی استفاده در صنعت برق در دیگر کشورھا - طراحی 
و برنامھ ریزی برای استقرار روش بھینھ در چند پست و خط 

شبکھ برق استان یزد - اجرای نمونھ و جمع آوری نتایج و 
تجزیھ و تحلیل آنھا از لحاظ فنی و اقتصادی(میزان صرفھ 

جویی) و مقایسھ روش جدید با روش قبلی - برنامھ ریزی برای 
اجرای گسترده تر طرح در شبکھ برق استان یزد محصول 

نھایی تحقیق، رسیدن بھ روش نوین تعیمر و نگھداری تجھیزات 
شبکھ برق است کھ جایگزین روش ھای فعلی خواھد شد.

ھمزمان با توسعھ فناوري و پیشرفت انسان در طراحي و 
سـاخت محـصوالت، تجھیـزات، ماشـین آالت و ابـزار پیشرفتھ 

كھ سیستم ھا پیچیده تر و بھ یكدیگر مرتبط مي شوند، نقش 
نگھداري و تعمیرات مبتني بر اصول علمي و بررسي احتیاجات 
نگھداري و تعمیرات آنھا و شرایط رفع سریع عیوب آنھـا روز 

بـھ روز اھمیت بیشتري پیدا میكند . گرچھ یكي از اھداف 
طراحان و سازندگان تجھیزات و ماشین آالت پیشرفتھ . كاھش 

تعمیرات ناخواسـتھ اسـت، لیكن بھ منظور حصول قابلیت 
اطمینان در بھره بـرداري، نگھـداري صـحیح و اعمـال برنامـھ 

ھـاي پـیش بینـي و پیشگیري تعمیرات، ضرورت بیشتر یافتھ 
است . بھ عبارت دیگر در فرھنگ جدید صنعتي، نگھداري و 
تعمیـرات مناسب جزء الینفك مدیریت بھره برداري صحیح و 

اقتصادي تجھیزات و ماشین آالت و خطوط تولید است . 
اقتصادي كردن و افزایش قابلیت اطمینان بھره برداري ھمـواره 
از اھداف اصلي و مھم مدیران ھا بوده است، كاھش ھزینھ ھاي 
نگھداري و تعمیرات تجھیزات و بھره برداري عقالیي از آن ھا 

از مھم ترین عوامل موثر در این مسئلھ مي باشد، بدین لحاظ 
فعالیت ھاي بسیاري در سطح جھان براي افزایش قابلیت 

اطمینان و كاھش این ھزینھ ھا صورت گرفتـھ اسـت و ثمـره 
ایـن فعالیتھا انواع روشھاي نگھداري و تعمیرات میباشد . 

اھمیت نگھداري و تعمیرات صحیح و علمي براي ھیچ از یك 
صاحب نظـران پوشـیده نیـست . لـیكن از جھـت یادآوري بھ 

برخي از آنھا اشاره میشود : 1) باالبردن و بھره وري بیشتر 
2) افزایش ایمني كار و محصول 3) جلوگیري از ضایعات 

جبران ناپذیر مادي و معنوي 4) كاھش ھزینھ ھاي بھره 
برداري 5) افزایش عمر دستگاھھا، تجھیزات و ماشینآالت پیش 

نیاز عملكرد مطلوب و ا صولي در مدیریت عالي نگھداري و 
تعمیرات، وجود یك خـط مـشي و اسـتراتژي واضح، روشن و 
دقیق است، نكات زیر میتواند در این زمینھ مطرح شود : • بھ 
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طراحی و ساخت آبگرمکن خورشیدی جدید در راستای بھینھ 

سازی ابگرمکن ھای خورشیدی موحود

ھدف: -کاھش مصرف انرژی فسیلی برای گرم کردن اب 
بخصوص در مناطق گرمسیر با تابش باالی خورشید مانند 

استان یزد - کاھش تولید گازھای گلخانھ ای - افزایش درآمد 
ملی با کاھش مصرف سوخت ھای فسیلی محصول نھایی: 

ساخت نمونھ آبگرمکن خورشیدی با کارایی باال و تست عملی 
آن و در نھایت تجاری سازی محصول مراحل آنجام کار: 1- 

مطالعھ پروژه تحقیقاتی با عنوان" آسیب شناسی عدم توسعھ 
آبگرمکن ھای خورشیدی و راھکارھای رفع آنھا" و انجام 

مطالعات جدید برای انواع تکنولوژی ھای ساخت آبگرمکن 
خورشیدی در جھان 2- بررسی فنی و اقتصادی ساخت 

آبگرمکن خورشیدی 3- طراحی و ساخت نمونھ و تست و 
ارزیابی آن و انجام اصالحات مورد نیاز 4- تجاری سازی 

محصول

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و تمیز مانند انرژی 
خورشیدی یکی از نیازھای حال و آینده بشر است و کشور 

ایران با متوسط ساالنھ 2850 ساعت آفتابی از چنین پتانسیلی 
برخوردار است در حالی آبگرمکن ھای خورشیدی کھ ساده 
ترین مبدل انرژی خورشیدی - گرمایی می باشند در ایران 

ترویج نیافتھ اند. در سال 93 پروژه تحقیقاتی با عنوان" آسیب 
شناسی عدم توسعھ آبگرمکن ھای خورشیدی و راھکارھای رفع 
آنھا" انجام شد و اشکاالت آبگرمکن ھای خورشیدی موجود کھ 

باعث عدم اقبال عمومی در استفاده از آنھا گردیده است 
استخراج شد. برای استفاده از نتایج پروژه قبلی، این عنوان 
تعریف شده است تا آبگرمکن خورشیدی جدیدی طراحی و 

ساختھ شود کھ از تجارب تمامی سازندگان داخلی و خارجی 
بھره جستھ و مشکالت آبگرمکن ھای موجود را نداشتھ باشد
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ھوشمندی سازی فرآیند تعمیرات و نگھ داری با استفاده از 

تکنیک ھای داده کاوی

نوآوری و تغییر دو عنصر اصلی برای مھندسی مجدد فرایند ھا 
و ایجاد رویھ ای بھینھ در اجرای فرایندھای کسب و کار می 

باشد. امروزه برای مواجھھ با این تغییرات و مسایل پویا و 
ساختار نیافتھ، در سازمان ھا، سیستم مدیریت کسب و کار بھ 

تنھایی نمی تواند پاسخگو باشد.این سیستم عموما برای شرایط و 
سیستم ھای ساختار یافتھ کاربرد دارد. برای پاسخگویی بھ 
تغییرات مورد نیاز سیستم ھای کسب و کار و برای بھینھ 
سازی فرایندھای موجود در شرکتھا، نیاز بھ یک سیستم 

خودکار می باشد کھ ھمان، سیستم مدیریت کسب وکار ھوشمند 
بوده و در صدد خودکار سازی ھرچھ بیشتری فرایندھای 

سازمانی، بھ کمک فناوری اطالعات می باشد. فناوری 
اطالعات پایگاه داده ھایی را تعریف می کند کھ بھ وسیلھ ی آن 

در محاسبات و افزایش سرعت عملکرد فرایند ھا موثر می 
باشد. با کمک بیگ دیتا این ھوشمندسازی ممکن می شود.

یکی از مھم ترین و بھ روزترین پیشرفت ھای IT در حوزه 
فرآیندھای سازمانی ھوشمندسازی آن ھا می باشد. منظور از 

ھوشمند نمودن فرآیندھای اتوماسیون شده امکان اخذ تصمیمات 
مبتنی بر دانش ایجاد شده بر پایھ اطالعات وسیع بیمھ ای در 

سیستم ھا می باشد دلیل انجام تحقیق حاضر بھبود عملکرد 
عملکرد سیستم تعمیرات و نگھ داری در شرکت است تا با 

استفاده از سیستم ھای خودکار، در کمترین زمان ممکن است. 
از آنجاکھ داده کاوی فرایند یافتن و استخراج اطالعات پنھان، 

الگوھا و روابط مشخص در حجم انبوھی از داده ھا با ھدف 
پیش بینی رویدادھا و نتایج آتی است داده کاوی، پایگاه ھا و 

مجموعھ حجیم داده ھا را برای کشف و استخراج، مورد تحلیل 
قرار می دھد. این امر کمک شایانی بھ مدیریت تعمیر و 

نگھداری خواھد نمود. دلیل اصلی استفاده از داده کاوی افزایش 
سالیانھ اطالعات مورد نیاز این سیستم ھاست کھ مستلزم 
ھوشمندسازی است. مھم ترین مزایای ھوشمند نمودن و 

مکانیزاسیون فرآیندھا عبارتست از: • تسریع در ارائھ خدمات و 
کاھش زمان فرآیندھا • ارائھ سرویس ھای بدون تعطیلی • 

کاھش ھزینھ ھای نیروی انسانی • ایجاد پایگاه ھای دانش بھ 
منظور آموزش و توسعھ سرمایھ ھای انسانی • شفافیت فرایندھا 

این عنوان بر اساس اولویت 5-1-سیستم ھای مدیریت فناوری 
اطالعات از مجموعھ اولویتھای تحقیقات صنعت برق می باشد.
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امکان سنجی پیاده سازی رویکرد یادگیری حین عمل و 

منیتورینگ در آموزش ھای درون سازمانی

ھدف  اصلی  یادگیری  در عمل ، یادگیری نحوه  پرسیدن  سؤالھای  
مناسب  در حین  وقوع عمل  است ، نھ  یافتن  پاسخھایی  كھ  قبال 

توسط دیگران  توصیف  شده اند. در این  روش ، عمل  با نگرش  
جدید ھمسو می شود، نھ  این  كھ  فكر در مسیر عمل  قرار گیرد. 

چون  یادگیری  درعمل  بر حل  مسائل  در زمان  مناسب  آنھا 
تاكیددارد، ابزار قدرتمندی  برای  ایجاد سرمایھ  فكری جھت  
برآوردن  تعھدات  سازمانھای  یادگیرنده  پرورش  افراد برای  

زمان  حال  و آینده  است . شیوه  یادگیري  در عمل  در حین  كار و 
براي  ایجاد یا تقویت  دانش  و مھارتھا و تواناییھاي  كاركنان مورد 
استفاده  قرار مي گیرد. چون  یادگیري  درعمل  معموال در تیمھا و 

گروھھایي  با وظایف مرتبط با ھم  معمول  مي شود بھ  ارتقاي  
آگاھي مشاركت كنندگان  از سایر بخشھاي  سازمان  نیزكمك  مي كند.

دلیل ضرورت انجام این تحقیق در شرکت، تاثیرات اثبات شده 
و تجربھ شده شرکت ھای دنیا در زمینھ یادگیری حین عمل 

است. یادگیری  در عمل یك  راھبرد با كاربردھای  گوناگون  است  
كھ  برای  یافتن  و حل  مسائل  وپرداختن  بھ  موضوعات سازمانی  

مورد استفاده  قرار می گیرد. در حقیقت  بھ عنوان  راھبردی  واقعی  
در جھت  بھبود و پیشرفت  سازمان  و عامل  ایجاد وتقویت  

قابلیتھای  فردی  و تیمی  و تامین  كننده  نیازھای  آینده  سازمان  بھ  
حساب  می آید. بھ عبارت  دیگر، یادگیری  در عمل ، بریافتن  و حل  
مشكالت  و مسائل  واقعی  در حین  وقوع  تاكید می كند، و این  نوع  
یادگیری  بھ عنوان  راھبرد رشد برای  آن  دستھ  ازگروھھای  شغلی  

بھ كار می رود كھ  در آنھا حصول  بھ  نتایج  كار و توسعھ  
مھارتھای  واقعی  و ارزشمند مورد تاكید است. یکی از دالیل 

مھم سیاستی پیشنھاد این تحقیق، اولویت تحقیقات در محور 
مطالعات اموزشی ومھارت ھای منابع انسانی در صنعت برق 

می باشد.
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پیش بینی میزان تاخیر و تعجیل پرسنل شرکت برق 
منطقھ¬ای یزد با توجھ بھ تحلیل خصوصیات فردی و 

سازمانی آن¬ھا در سامانھ ھای E-HRM با استفاده از داده 
کاوی

اھداف و پرسش¬ھای پروژه: ھدف کلی: پیش بینی میزان 
تعجیل و تاخیر پرسنل با توجھ بھ ویژگی ھای فردی و سازمانی 

آنھا اھداف ویژه: پیش بینی میزان تعجیل و تاخیر پرسنل با 
توجھ بھ ویژگی ھای فردی آنھا پیش بینی میزان تعجیل و تاخیر 

پرسنل با توجھ بھ ویژگی ھای سازمانی آنھا 1. تا چھ حد با 
استفاده از داده کاوی می توان میزان تعجیل و تاخیر پرسنل 

سازمان را پیش بینی کرد؟ 2. عوامل موثر بر تعجیل و تاخیر 
کدامند؟ 3. کدام ویژگی ھای فردی پرسنل بر میزان تعجیل و 

تاخیر آنھا در سازمان تاثیر دارد ؟ 4. کدام ویژگی ھای 
سازمانی پرسنل بر میزان تعجیل و تاخیر آنھا در سازمان تاثیر 

دارد ؟ روش انجام پروژه: این پژوھش از نظر ھدف کاربردی، 
از نظر اطالعاتی براساس روش ھای میدانی می¬باشد. شیوه 

تحلیل آن براساس روش ھای داده کاوی است. تحقیق روی این 
داده ھا جھت بھ دست آوردن نتایج و الگوھای مفید در رابطھ با 

بھ دست آوردن نتایج و پیش بینی میزان تعجیل و تاخیر و 
عملکرد کارکنان از اھداف داده کاوی می باشد. سسپس با 
استفاده از نرم افزار SQL داده ھای مربوط بھ اطالعات 

کارکنان شاغل در شرکت برق منطقھ ای یزد در سامانھ ھای 
E-HRM را جمع آوری می کنیم و با استفاده از داده کاوی و بھ 

کمک نرم افزار رپیدماینر مدل سازی و پیش بینی انجام 
می¬دھیم و اطالعات بدست آمده را مورد تجزیھ وتحلیل قرار 
می دھیم. درنھایت تالش می¬کنیم میزان تعجیل و تاخیر پرسنل 

را پیش بینی کنیم. این پژوھش با استفاده از روش ھای داده 
کاوی انجام خواھد گرفت و پیش بینی می شود تکنیک ھای داده 
کاوی شامل انواع روش ھای خوشھ بندی مثل درخت تصمیم و 

ھمچنین روش ھای نزدیک ترین ھمسایھ و دو مرحلھ ای 
استفاده شود. بھ این منظور پس از آماده سازی داده ھا و پیش 
پردازش آنھا (حذف داده ھای از دست رفتھ و داده ھای پرت) 

با استفاده از نرم افزار Rapid Miner تحلیل ھای مذکور 

برخی محققان بر این باورند کھ اھمیت ایجاد تعھد سازمانی بھ 
دلیل ارتباط آن با رفتارھای کاری مثل غیبت، ترک خدمت ، 

رضایت شغلی ، عجین شدن با کار ، عملکرد و روابط 
سرپرست با زیر دستان است. مطالعات انجام شده رابطھ 

معكوس بین تعھد سازماني و تأخیر كارمندان را نشان مي دھد. 
یعني افراد متعھدتر سعي مي¬كنند بھ موقع سركارشان حاضر 

شوند. مطالعھ انجل و پري نشان مي دھد كھ تعھد بھ طور خیلي 
شدیدي با تأخیر كارمندان رابطھ معكوس دارد. منظور از 

ارزشیابي عملكرد، فرایندي است كھ بوسیلھ آن كاركنان در 
فواصل معیني و بطور رسمي، مورد ارزیابي قرار مي گیرند. 
شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش بھ آنھا و از این طریق ، 
ایجاد انگیزه براي بھبود عملكرد آنان و سایر كاركنان ،از جملھ 
علل اصلي ارزیابي عملكرد است. در گذشتھ ،مدیران كالسیك 
ارزیابي عملكرد را فقط بھ منظور كنترل كار كاركنان انجام 
مي¬دادند، در حالي كھ امروز جنبھ راھنمایي و ارشادي این 

عمل، اھمیت بیشتري یافتھ است. ھدف اصلي از ارزیابي 
عملكرد این است كھ اطالعات ضروري در باره نیروھاي 

شاغل در سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مدیران قرار 
گیرد تا آن¬ھا بتوانند تصمیمات بجا و الزم را در جھت 

باالبردن كمیت و كیفیت كار كاركنان اتخاذ نمایند. میزان تعجیل 
و تاخیر کارکنان در طول سال با استفاده از ویژگی¬ھای فردی 

مانند سن، تجربھ، میزان سابقھ و میزان تحصیالت و 
ویژگی¬ھای سازمانی می¬تواند در تصمیم گیری ارزیابي 

عملكرد و میزان تعھد سازمانی برای مدیران منابع انسانی قابل 
استفاده قرار گیرد. یکی از فاکتورھای کلیدی برای یک کسب و 

کار موفق، مدیریت منابع انسانی است و این فرایند تحت تاثیر 
تکنولوژی اطالعات مھم است. سیستم ھای اطالعات منابع 

انسانی سیستم ھایی ھستند کھ برای جمع آوری، ثبت، ذخیره 
سازی، تجزیھ و تحلیل و بازیابی داده ھای مربوط بھ منابع 
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مطالعھ و شناسایی مھارتھای مورد نیاز کارکنان سازمان با 

رویکرد آینده صنعت برق و اجرای پایلوت

دالیل اصلی ضرورت تحقیق حاضر: شناسایی مھارت ھای 
آینده مورد نیاز صنعت برق، برنامھ ریزی پیاده سازی آموزش 

ھای مھارتی، اجرای مھارت ھای مورد نیاز صنعت برق و 
بومی سازی این مھارت ھا با ساختارھای موجود می باشد. 

محصول نھایی لیستی از مھارت ھا و اجرای پایلوت برای یکی 
از بخش ھای شرکت خواھد بود.

با توجھ بھ تحوالت اساسی در فناوری، بیش از یک سوم (حدود 
٣۵درصد) مھارت ھایی کھ امروز در نیروی کار مھم بھ نظر 

می رسند، دچار تغییر خواھند شد. تا سال ٢٠٢٠، انقالب 
صنعتی چھارم صنایع روباتیک پیشرفتھ، ھوش مصنوعی، مواد 
پیشرفتھ، بیوتکنولوژی و ژنتیک را برای دنیا بھ ارمغان خواھد 

آورد. این تحوالت موجب تغییر در شیوه زندگی و روش ھای 
انجام کار در سازمان ھا خواھد شد. برخی مشاغل ناپدید 

خواھند شد، برخی دچار رشد و توسعھ می شوند و ممکن است 
برخی مشاغلی کھ امروز وجود آنھا غیرعادی بھ نظر برسد، 

امری عادی در جامعھ بھ شمار آیند. آنچھ مسلم است آنکھ نیروی 
کار آینده نیاز جدی بھ بھ روزرسانی سریع مھارت ھای خود 

خواھد داشت. صنعت برق بھ عنوان یک صنعت پیشرو، قطعا 
بیشتر در معرض چنین تغییراتی خواھد بود و در صورت عدم 
شناسایی و یادگیری مھارت ھای آینده توسط کارکنان سازمان، 

عملکرد شرکت انتقال دچار مخاطره خواھد شد.


