
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP10‐16  

 به MHI  اصلي بخار واحد رجائي شهيد نيروگاه بويلر احتراق سيستم كنترل هايحلقه سيموالتور تهيه  :پروژه عنوان
  واحدها تيونينگ براي افزار نرم توليد و بهينه كنترل منظور

  ها پايش و حفاظت نيروگاههاي كنترل طرح ارتقاء و استانداردسازي سيستم  عنوان طرح:
 نيروگاهكنترلسيستمطراحي سند  عنوان سند

  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
   تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

 30ين نيروگاه اري برداباشند و از زمان بهرهمي PIهاي هاي كنترل بويلر نيروگاه شهيد رجائي عمدتاً كنترل كنندهنظر به اينكه حلقه
هاي كنترل نياز به تنظيمات جديد به منظور پاسخ مطلوب در حلقه ثابتضرائب و ساير  PIهاي كنندهگذرد لذا ضرائب كنترلسال مي

ح نمود ها را اصالكنندهكنترلضرائب كه بتوان از طريق آن است در حالت گذرا و مانا دارند. لذا هدف از اين پروژه ارائه يك سيموالتور 
  حاصل شود.  بهينه تا پاسخ

  مراحل اجراي پروژه:
ضرائب و ساير  PI هايكنترل كننده شاملهاي كنترل بررسي نقشه مدارك مربوط به سيستم كنترل بويلر و شناسايي حلقه -1

 ثابتي كه نقش مهمي در پاسخ زمان حاالت گذرا و مانا دارند. 

 هاخروجيها و مختلف بار و ثبت ورودي هايپلههاي موجود در كنترل كننده ماناپاسخ گذرا و بررسي  -2

 باشند. مي PIهاي كنندههايي از بويلر كه تحت كنترلمدلسازي بخش -3

  SIMULINK MATافزار مربوطه (حلقه كنترل) توسط نرم يهاسازي مدل رياضي و كنترل كنندهشبيه -4
 مهم بويلر  هاي كنترلقهحلبراي  PIهاي كنندهكنترلضرائب ترين تعيين بهينه -5

 FINEدر يك واحد و احياناً  PI يهاسازي و اعمال آن برروي كنترل كنندهتعيين ضرايب بدست آمده از طربق شبيه -6

TUNING هاضرائب آن 

  
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

 واحد هاي كنترل بويلر و آزمايش بر روي يكا در حلقههكنندهسازي سيموالتور به منظور تعيين بهينه ضرائب كنترلطراحي و پياده
  سنجي نتايج بدست آمده از سيموالتور نمونه جهت صحت

  
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري وژهپر پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 

  
 اطالعات تماس:

  :4476داخلي  88079400تلفن  
  :آدرس پست الكترونيكيPCSD@nri.ac.ir 

  
 


