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 پروژه: عنوان
های استاندارد مهندسی سیستم و توسعه مدل و زیرمدل و استانداردهای مرتبط با تعویض و بررسی مدل

 های کنترل بومیارتقاء سیستم

 هاگاهنیرو کنترل و حفاظت پایش، سیستمهای استانداردسازی و ارتقاء عنوان طرح:

 ها نیروگاه کنترل های سیستم طراحی عنوان سند:

 هانیروگاه کنترل و حفاظت پایش، سیستمهای استانداردسازی و ارتقاء طرح واحد اجرایی:
 دانشگاهی نوع واگذاری:

 ماهه 3 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

ا مهندسی سامانه ها( یک زمینه مهندسی بین رشته ای است که به ما در خلق سیستم های پیچیده و هدایت آن مهندسی سیستم ها )ی

ها در سراسر چرخه عمرشان کمک می کند. منظور از سیستم های پیچیده در اینجا، سیستم هایی هستند که تعداد اجزای زیادی دارند، 

مسائلی مانند مهندسیی اززامیات، بابلییت  .های زیادی در توسعه آن ها دخیل هستندارتباطات بسیاری بین اجزا وجود دارد یا تخصص 

اطمینان، هماهنگی تیم های مختلف، تست و ارزیابی و سایر تخصص های الزم برای طراحی و ساخت سیستم های موفیق در انجیام 

رآینیدهای کیاری، روه هیای بهینیه سیازی و پروژه های بزرگ یا پیچیده چندین برابر دشوارتر می شوند. مهندسی سیستم هیا بیا ف

 .ابزارهای مدیریت ریسک در چنین پروژه هایی سر و کار دارد

توسعه و ساخت سیستم معموال مستلزم همکاری افرادی با تخصص های فنی متنوع است. مهندسی سیستم ها با فراهم کردن یک دید 

ر تیمی شکل می دهد و فرآیند توسعه سیسیتم را سیاختار میی دهید. بیه سیستمی )کل نگرانه( از کارهایی که باید انجام شود، یک کا

 کسب نیازهای و فنی نیازهای کل و ذینفعان کل سیستم، عمر چرخه کل شامل را، مسازه کل همواره ها سیستم مهندسی عبارت دیگر،

 یکپارچیه کیل در و انید شده گرفته نظر در سیستم یا پروژه یک احتمازی های جنبه تمامی که شود می مطمئن و دارد نظر در را کار و

شده اند. با توجه به آنچه گفته شد، مهندسی سیستم ها با رشته های فنی و علوم انسانی مانند مهندسیی نینای ، مهندسیی مکانییک، 

دگیری مهندسی ساخت، مهندسی کنترل، مهندسی نرم افزار، مهندسی برق، سایبرنتیک، مطازعات سیازمانی )ملیل رفتیار سیازمانی، ییا

 .و مدیریت پروژه همپوشانی دارد( …سازمانی، فرهنگ سازمانی و 

 تعاریف مختلفی از مهندسی سیستم ها نورت گرفته است که چند نمونه از آنها بصورت زیر هستند:

 :(INCOSE) تعریف مرکز بین ازمللی مهندسی سیستم ها-

مهندسی سیستم هیا بیر . سازد سیستم های موفق را فراهم میمهندسی سیستم ها یک رویکرد میان رشته ای است که امکان تحقق 

طراحی و اعتباردهی  آنازیزتعیین نیازهای مشتری و کارکردهای الزم در ابتدای چرخه توسعه و مستند کردن اززامات تمرکز می کند و با 

 .سیستم ادامه پیدا می کند، در حازی که همواره تمامی مسازه را در نظر دارد

 :تعریف ناسا-

 .مهندسی سیستم ها یک رویکرد بدرتمند در زمینه طراحی، خلق و عملیات سیستم هاست

 :IEEE تعریف استاندارد-

رد میان رشته ای است که تمامی تاله های فنی و مدیریتی الزم برای تبدیل مجموعیه ای از نیازهیا، مهندسی سیستم ها یک رویک

 .انتظارات و محدودیت های ذینفعان به یک راه حل و پشتیبانی آن راه حل در تمام عمره را هدایت می کند

 



 

که بیا پیشیرفت فنیاوری،  باشدیم هاروگاهیناز جمله  ناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدهای ننعتیجزء جدائی نترل و حفاظتسیستم ک

نیز متحول شدند. هر چند انول اوزیه طراحی تغییرات کمتیری داشیته اسیت وزیی طیی همیین میدت،  و حفاظت ی کنترلهاستمیس

زات کنترزی چندین که تحول تجهی یبه طوریافته  ارتقاءو  شدهسازی سیستم کنترل و تجهیزات مرتبط کامالً دگرگون تکنوزوژی پیاده

 شیدن بیروز و انیال  به شدیدی کشور نیاز هاینیروگاه نوسازی . از طرفی  باتوجه به باشدیمبرابر تجهیزات انلی مکانیکی نیروگاه 

 .دارد وجود هاآن و حفاظت کنترل سیستم

زی، طراحی و بروز رسانی سیسیتم هیای با توجه به اینکه در طر  طراحی سیستم کنترل نیروگاهی، مواردی از ببیل بهینه سازی، نوسا

ارزیابی محصوالت در این زمینه احساس میی شیود تیا نیاز به وجود استانداردها و اززاماتی جهت در حال انجام است، کنترل نیروگاهی 

تیرل، ساخت تجهیزات یا توسعه نیرم افزارهیای سیسیتم کنپس از پایان مراحل همچنین و  ام با توسعه محصوالت و مدارک فنیهمگ

 ن به روه مهندسی استاندارد شده ای بابل انجام باشد.آامکان ارزیابی فنی و عملکردی 

های استاندارد مهندسی سیستم روز دنیا مورد بررسی برار میی گییرد. برخیی در این پروژه ابتدا با انجام مطازعات تطبیقی مناسب، مدل

 های موجود بصورت زیر است:مدل

 V-model 
 Model- Iterative 

 Spiral-Model 

 Agile-Model 

 Conceptual Models 

 Kaizen- Model 

 های سازنده سیستم کنترل )نیروگاهی( انجام می شود.های استفاده شده در شرکتسپس مطازعات تطبیقی الزم جهت شناسایی مدل

شیود. اسیتخرام ملزومیات و یتطبییق داده م  مدل مهندسی مناسب سیستم انتخابی برای سیستم کنترل )جهت تعویض و ارتقیاء آن(

)جهت طراحی  استانداردهای باالدستی مرتبط با سیستم کنترل شامل بخش های تغذیه، سنسورها، محرک ها و پردازنده سیستم کنترل

مالحظات بومی سازی مدل برای سیستم کنترل در   در گام پایانینیز انجام می شود.  و توسعه، یکپارچه سازی و تست سیستم کنترل(

  ظر گرفته می شود.ن

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
 

 های سازنده سیستم کنترل )نیروگاهی(های استفاده شده در شرکتشناسایی مدل  گزاره مطازعات تطبیقی 

 مناسب سیستم انتخابی برای سیستم کنترل تطبیق داده شده مدل مهندسی 

  بط با سیستم کنترلملزومات و استانداردهای باالدستی مرتگزاره 

 های مدل و استانداردهای مرتبط برای تعویض و ارتقاء سیستم استاندارد مهندسی سیستم کنترل و توسعه مدل و زیر مدل
 کنترل بومی

  مالحظات بومی سازی مدل برای سیستم کنترلگزاره 
 


