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 برق توزیعدر حوزه  برداریبهرهجهت  سازشبیه هایافزارنرم فنی ارزیابی استاندارد تدوین :پروژه عنوان

 برق شبکه توزیع سازشبیه فنآوری توسعه عنوان طرح:

 ای صنعت توزیع برقسازهافزارهای کاربردی و شبیهطرح توسعه نرم واحد اجرایی:

 ماه 12 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

بده ودوری کده     اندد به وجود آمدهشده در یک محیط کنترل یجهان واقع یندهایرفتار فرآ یسازهیمنظور شببه سازهیشبهای سامانه

سازی، شرایط محیطی و دهها پارامتر دیگر را تغییدر  پیکربندی فرایند یا سامانه تحت شبیهها، بتوان به راحتی و در ایمنی کامل ورودی

های آن را با دقت و سرعت باال مشاهده و بررسی نموده و پس از اومینان از صحت تغییدرا  و ارزیدابی   داده و رفتار سیستم و خروجی

هدا و  سدامانه امدروزه نشد     یستم واقعدی اعمدال نمدوده بده همدین ع دت      همه جانبه پیامدهای ناشی از هر تغییر، بهترین مورد را به س

پای  نششدی  کنترل و  ندیاز گذشته شده استه از آنجا که فرآ تربرجسته اریبس)نظار (  پای کنترل و  ندیدر فرآ سازهای شبیهافزارنرم

بسیار مهم و ضروری  موضوعیپای  فزارهای کنترل و ادر کنار نرم سازهیشب یافزارهانرم کارگیریبه، دارددر صنعت برق کشور حیاتی 

 ه شودروز بر اهمیت آن افزوده میخواهد بود که روزبه

 هایبازار در سازشبیه یهاافزارنرم تعداد افزای  به منجر ،تح یل و تجزیه و سازیمدل ابزار عنوان به سازیشبیه از استفاده افزای 

شوند و هر یدک واجدد وییگیهدا و مشخصدا      کار گرفته میها و صنایع مخت ف بهدر زمینهتنوع این محصوال  که ه است شدهجهانی 

نمایدده  گیری در مورد انتخاب محصولی مناسب برای استفاده در یک کاربرد خاص را با چال  همدراه مدی  باشند، تصمیمخاص خود می

بدومی نیدز    سازشبیه یهاافزارنرمسازی ، که در زمینه وراحی و پیادهساز استاین چال  نه تنها در مورد خرید محصوال  آماده مشکل

بسزایی  اهمیتاز  سازیشبیه هایافزارنرم انتخابهای اساسی مالک و ارزیابیاوالع از معیارهای  ،دلیل همین بهوجود خواهد داشته 

اسدت تدا    نیاز معتبر کننده ارزیابی مرجع یک به ،سازشبیه افزارهاینرم کیفی و فنی ارزیابی استانداردسازیمنظور  بهه باشدبرخوردار می

نماید و تدوین اسدتاندارد مناسدب،    ارزیابیمحصوال   سایر با مشایسه در یاانحصاری  هایشایستگی اساس برمحصوال  مورد نظر را 

تهیده و   پروژه هدف از پیشنهاد اینه شدابزاری حیاتی خواهد بود که الزم است برای نیل به آن هدف در اختیار این مرجع قرار داشته با

است که در  سازشبیه افزارهاینرم ارزیابی الزم برای الزاما  و معیارهای از فهرستی جامع تهیه در کارگیریبرای به استانداردی تدوین

 هشودبرداری میبرق کشور از آنها بهره حوزه توزیع

 : از پروژه عبارتند انجام كلي مراحل

 ساز افزارهای شبیهارزیابی نرمی در زمینه نداردهای جهانشناسایی استا -1

 تعیین معیارهای ارزیابی -2

 بومی سازی استانداردهای ارزیابی با توجه به نیازهای کشور -3

 ارزیابی چند نمونه پروژه پای و  -4

 سازافزار شبیهتدوین استاندارد ارزیابی فنی نرم -5

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 هباشدمی کشور برقتوزیع  شبکه برداریبهرهدر حوزه  سازشبیه افزارهاینرم ارزیابی استاندارد ،ی پروژهخروج

 


