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 اسگزاریسپ

ن عطا فرمود ن را که در کنار نعمتهای بزرگ خود توفیق فراگیری علم را به مسپاس و ستایش خداوند منا

ری خداوند متعال به و مرا یاری نمود تا این رساله را به پایان برسانم و حال که انجام این پژوهش را به یا

و غیرمستقیم  ستقیمام، بر خود الزم می دانم که از زحمات خالصانه تمامی افرادی که به طور مپایان رسانده

، همین بنده را مساعدت نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. بی شک بدون مساعدت این عزیزان

 گردید.اندک توفیق نیز حاصل نمی

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 : به میتقد

 بزرگوارم مادر و پدر

 که بعد از پروردگار بی همتا

 هر چه دارم از دعای خیر آنهاست
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 چکیده

 پس آن یپ در و دشو اشاره امروز یایدن در نو یها یانرژ از استفاده لزوم به شده یسع ابتدا مقاله نیا در

 انواع یررسب به دارد یباد مزارع توسعه در ییاجرا نقش که نو یها یانرژ سازمان با مختصر ییآشنا از

 .است شده پرداخته یکاربرد یژنراتورها انواع و یباد یها نیتورب

 شده معرف ریپذ ریتاث یپارامترها و است شده پرداخته یباد نیتورب و شبکه نیب متقابل ریتاث به ادامه در

 نرم کمک هب ادامه در و شده آورده نالودیب یباد منطقه در یباد یها نیتورب اتصال نقشه نیمچنه. اند

 .است شده آورده زین بار پخش به مربوط محاسبات ETAB افزار

 

 



 



 

 مقدمه

در  وجوددر دنیای امروز نیاز روزافزون به انرژی برهیچکس پوشیده نیست و با توجه به محدودیت های م

یدپذیر مسیر ردن انرژی های تجدکشورها برآنند تا رفته رفته با جایگزین کَ، وخت های فسیلیاستفاده از س

 رصه پیشرفت هموارتر سازند.خود را در ع

 کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

زمینه  یندر حال حاضر تحقیقات متنوعی در این خصوص انجام گرفته است و هدف بنده به عنوان محقق در ا

 استفاده از این اطالعات در جهت افزودن آنهاست.

ای بادی هسعی من بر جمع آوری اطالعاتی در خصوص تاثیرات متقابل شبکه بر توربین پایان نامه در این 

 شبیه سازی شده است.بوده و در انتها این تاثیرات به کمک نرم افزار 

 

  



 


 

 فصل اول

 آشنایی با سازمان انرژی های نو 

 

 

 

 

 

 ی که داشتهپیشرفت های زیر مجموعه های آن و در انتها  سازمان و و اهداف  ن قسمت به بررسی وظایفدر ای

 پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

  



 


 

 معرفی سازمان

به  1374سازمان انرژیهای نو ایران متعاقب سیاست گذاری های معاونت امور انرژی وزارت نیرو از سال    

وریهای روز دنیا در خصوص استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر، پتانسیل منظور دستیابی به اطالعات و فن آ

سنجی و اجرای پروژه های متعدد )خورشیدی، باد و زمین گرمایی، هیدورژن و بیوماس( عهده دار پرداختن 

ا حجم عملیات و تنوع انجام آنها باعث گردید که وزارت نیرو ب 1378به این مهم بوده است. در اواخر سال 

 واحده ماده 2 تبصره همچنین و 28/11/1353قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب  2و  1استناد به ماده های 

دولتی شدن شرکت سانا را به هیأت محترم وزیران بدهد تا  پیشنهاد کشور کل 1378 سال بودجه قانون

ید پذیر بپردازد مرتفع گردد. جایگاه خالی سازمانی که در بدنه تشکیالت دولت به امر مهم توسعه انرژیهای تجد

 پیشنهاد به بنا هـ21343ت/65004مصوب شماره  08/12/1378سرانجام هیأت محترم وزیران در تاریخ 

نظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اهمیت بین المللی و منطقه ای آن با تشکیل شرکت دولتی م به نیرو وزارت

لتی عهده دار مدیریت طرحهای مربوطه گردد . این در حالی سانا موافقت نمود این شرکت به صورت کامالً دو

که توسط مجمع تشخیص  23/10/1377بود که در سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی مصوب مورخ 

 1/76230به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و طی شماره  03/11/1379مصلحت نظام تهیه و در تاریخ 

به موضوع انرژیهای تجدید پذیر اشاره دارد . لذا شرکت سهامی سازمان  بند 11بند از  2ابالغ گردیده است ، 

و بموجب مصوبه شماره  30/01/1379مورخ  161299انرژیهای نو ایران )سانا( به شماره ثبت 

با  ،)مبنی بر تصویب اساسنامه شرکت( 02/02/1382هـ هیات محترم وزیران مورخ 28288ت/2732

، به صورت صد درصد دولتی درآمد و تا آخر سال اصل از منابع تجدیدپذیرهدف توسعه کاربرد انرژی های ح

، طراحی و مشاوره ی مسئولیت انجام تحقیقات و توسعهبعنوان مدیر پروژه طرحهای معاونت امور انرژ 81

خود مستقیماً مجری طرحها  82ژی تجدیدپذیر را بعهده گرفت و از سال ساخت و اجراء سیستم های انر

زم بذکر است که نهادهایی همچون سازمان انرژی اتمی ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بهینه . الگردید

سازی مصرف سوخت نیز در این زمینه فعالیتهایی را داشته اند که به منظور استفاده بهینه و بهره برداری موثر 

دولت را  83جه سال قانون بود 12از انرژی های تجدیدپذیر، مجلس شورای اسالمی در بند )ش( تبصره 

موظف به تمرکز کلیه فعالیتهای مربوط به انرژی ها نو در یک دستگاه اجرایی ظرف مدت سه ماه از تصویب 

مورخ  178607/1901قانون مذکور گردانید و در این راستا شورایعالی اداری مصوبه شماره 

نرژی های ا به مربوط قانونی یها فعالیت و ها ماموریت کلیه انجام تمرکز بر مبنی که را 28/09/1383



 


 

تجدیدپذیر در وزارت نیرو می باشد را ابالغ و کلیه منابع و اقدامات انجام شده در این خصوص را به سانا منتقل 

 نمود.

 دفتر انرژی با تغییر ساختاری در وزارت نیرو و ایجاد معاونت برق و انرژی،عمال 1385در اواسط سال      

سانا منتقل  ت نیرو در این سازمان ادغام و همکاران و پروژه های مربوطه نیز بههای نو حوزه ستادی وزار

 گردید.

 پروژه) اناس مجموعه از خارج در که پذیر تجدید های انرژی پروژه تنها 1386 سال ابتدای همچنین از     

 سایر که اییه فرینیآ نقش نهایت در و منتقل سانا به میشد انجام(  توانیر شرکت در-بینالود بادی نیروگاه

زارت نیرو( بازیگران در این عرصه نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نفت و شرکت توانیر و حوزه ستادی و

ذیر در کشور پعهده دار بودند به سانا منتقل شده و. این سازمان تنها متولی امر توسعه انرژی های تجدید 

 گردید.

 عبارت است از:ماموریت سانا 

های درازمدت نظام تولید ها و کاهش هزینهبخشی منابع انرژی، توسعه ظرفیتارسازی و تنوعکمک به پاید

جدیدپذیر انرژی و تمنابع  مدیریتتجدیدناپذیر کشور از طریق  ژیزیست و منابع انرانرژی و صیانت از محیط 

 شارکت بخش خصوصیهای نوین در کشور با تمرکز بر حداکثر سازی مگسترش تولید و مصرف انرژی مدیریت

 تحقق ماموریت فوق از طریق انجام فعالیت های زیر صورت می گیرد:

 کشور در نو هایانرژی استراتژی و انرژی ملی طرح تدوین در فعال مشارکت        ·  

 کشور در نو هایانرژی تولیدکنندگان برای شده تضمین بازار مدیریت و ایجاد در فعال مشارکت         ·  

 های نو در کشورامکان سنجی منابع مختلف انرژی و اطلس تهیه         ·  

 یک از نو هاینرژیا زمینه در داخلی فعال هایسازمان و متخصصین بین روابط از حمایت و دهیشکل          ·

 دیگر طرف از المللیبین جوامع و هاسازمان متخصصین، و طرف

های تحقیقاتی و تولیدی تخصیص این منابع به فعالیت و جذب جهت در تالش و المللیبین منابع شناسایی         ·

 های نو در کشورانرژی

 حوزة در تحقیقاتی هایاولویت تعیین و نو هایانرژی زمینة در تکنولوژی توسعة هایاستراتژی تدوین     ·

 مربوطه هایکنولوژیت توسعه جهت در تولیدی و تحقیقاتی مراکز از حمایت منظور به نو هایانرژی



 


 

 از کشور یدیتول و تحقیقاتی مراکز سازیآگاه و نو هایانرژی حوزه در تکنولوژی تحوالت ردیابی      ·

 آنَ  آوردهایدست

 هابنگاه از حمایت و نو هایانرژی به مربوط هایتکنولوژی صدور و جذب ، انتقال برای الزم بستر کردنفراهم      ·

 هاآن سازیتجاری و استفاده در

های در زمینة انرژی R&Dهای ها و قوانین برای حمایت از تولید و فعالیتمعیار َتدوین در فعال مشارکت       ·

 نو

 نو هایانرژی از استفاده به جامعه تشویق و سازیفرهنگ       ·

شور و کپذیر در انرژی های تجدید منحصر به فردتبدیل شدن به متولی  عبارت است از:چشم انداز سانا  

 سرآمد سازمان های مشابه در منطقه در حوزه ماموریت تعیین شده

 

 معرفی دفتر مهندسی

های پایلوت و نیروگاهی انرژیهای ای و پشتیبانی فنی به پروژههدف از تشکیل این دفتر ارائه خدمات مشاوره

بهبود فرآیند  ق، مکانیک و عمران ونو است. با توجه به اهمیت مسائل فنی این دفتر ترکیبی از تخصص های بر

  دهد. را در خود جای می

 

 عمده اهداف دفتر مهندسی

 سازمان از خارج متقاضیان به ایمشاوره خدمات ارائه         · 

 عمرانی و برقی مکانیکی، ابعاد از نیروگاهی هایپروژه فنی مسائل تحلیل و تجزیه         · 

 اجرایی فنی نظرنقطه از هاپروژه عملکرد ودبهب روشهای پیشنهاد         · 

 واگذاری مدت طول در هاطرح از برداریبهره مدیریت         · 

 نیروگاهی هایپروژه فنی نظارت امور انجام         · 

 آن بهبود جهت پیشنهاد ارائه و تکنولوژیکی دستاوردهای تخصصی تحلیل و تجزیه         · 

 غیره و بادی هاینیروگاه شامل هانیروگاه ایتوسعه هایپروژه اجرای و تیبانیپش مدیریت،          · 



 


 

  دفاتر سایر برای فنی خدمات ارائه         · 

  شده توجیه و مطالعه مورد هایطرح اجرای روش تهیه         · 

 طرحها اقتصادی و اجرایی فنی، هایتوجیه تهیه         ·

 سازمان هایوژهپر بر فنی نظارت         · 

 بادی توربینهای جمله از تجدیدپذیر انرژیهای نیروگاههای قطعات سازی بومی مدیریت         · 

 نو انرژیهای تکنولوژیهای توسعه برای داخلی صنعت سازی بستر و توسعه در مشارکت         · 

  توجیه دارای هایروژهپ یا و سازمان فعلی هایپروژه اجرای ادامه برای پیشنهاد تهیه         · 

 ذیربط نایعص همکاری با هاپروژه اجرای در رفته بکار هاییتکنولوژی سازیبومی و توسعه         · 

 شناس فنیکار بعنوان مناقصات در شرکت و مناقصه اسناد فنی بازبینی یا تهیه         · 

 نآ بهبود برای پیشنهاد ارائه و جاری و شده انجام هایپروژه از اقتصادی تحلیل ارائه         · 

 هاپروژه با ارتباط در علمی کتب و فنی اطالعات آوریجمع         · 

 اجرایی-فنی ایدوره هایگزارش ارائه و مدارک سازی مستند         · 

 مرتبط هایفعالیت دیگر         · 

 

 زیر مجموعه های دفتر مهندسی

 ه است که خالصه وظایف هر گروه به شرح ذیل میباشد.این دفتر از سه گروه تخصصی تشکیل شد

ی رق و ابزار دقیق: وظایف اصلی این گروه پیگیری مسائل مربوط به برق وکنترل نیروگاه هاگروه تخصصی ب-1

تبط با مسایل بادی و برقراری خطوط شبکه داخل سایت ها می باشد.در هنگام بهره برداری نبز کلیه مسایل مر

 روه پیگیری می شود.برقی توسط این گ

 و توربین مکانیکی امور بر دقیق نظارت گروه این لیاص وظیفه: صنایع و عمران –گروه تخصصی مکانیک -2

دسترسی از  سیون ها و جاده هایفوندا احداث با مرتبط امور همچنین. میباشد آن اندازی راه و ساخت نحوه

 جمله وظایف این گروه می باشد.



 


 

ربوط به مواد مصرفی و نحوه عملکرد آن ها در توربین م: این گروه وظیفه پیگیری گروه شیمی و فرآیند-3

 های بادی و پیگیری پیمانکاران مرتبط با این امر را به عهده دارد.

  

 پروژه های دفتر مهندسی 

 گردد.جام می های عمده دفتر در دو پروژه نیروگاه بادی بینالود و نیروگاههای بادی منجیل ان فعالیت       



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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