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ارگيري كبه اقتصادي و فني توجيه ارزيابيو  برداري توزيعبهره سازشبيه افزارهاينرم ارزيابي استاندارد تدوين  :پروژه عنوان
 آن در شبكه توزيع برق كشور

  برق شبكه توزيع هايسازشبيه وريفنا توسعه  عنوان طرح:
  سازهاي صنعت توزيع برقافزارهاي كاربردي و شبيهسعه نرمتو سند  واحد اجرايي:

  ماه 20 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
انـد بـه طـوري كـه     شده به وجود آمدهسازي رفتار فرآيندهاي جهان واقعي در يك محيط كنترلمنظور شبيهساز بههاي شبيهسامانه

سازي، شرايط محيطي و دهها پارامتر ديگـر را تغييـر   ها، پيكربندي فرايند يا سامانه تحت شبيهبه راحتي و در ايمني كامل ورودي بتوان
هاي آن را با دقت و سرعت باال مشاهده و بررسي نموده و پس از اطمينان از صـحت تغييـرات و ارزيـابي    داده و رفتار سيستم و خروجي

هـا و  اشي از هر تغيير، بهترين مورد را به سيستم واقعـي اعمـال نمـود. بـه همـين علـت امـروزه نقـش سـامانه         همه جانبه پيامدهاي ن
نقشي حيـاتي در  پايش تر از گذشته شده است. از آنجا كه فرآيند كنترل و بسيار برجستهپايش ساز در فرآيند كنترل و افزارهاي شبيهنرم

بسيار مهم و ضـروري خواهـد بـود    امري پايش افزارهاي كنترل و ساز در كنار نرمارهاي شبيهافزكارگيري نرمصنعت برق كشور دارد، به
  شود.روز بر اهميت آن افزوده ميكه روزبه

 در سـاز شـبيه  افزارهـاي نـرم  تعـداد  افـزايش  بـه  منجـر  تحليل، و تجزيه و سازيمدل ابزار عنوان به سازيشبيه از استفاده گسترش
شـوند و هـر يـك واجـد ويژگيهـا و      كار گرفتـه مـي  ها و صنايع مختلف بهتنوع اين محصوالت كه در زمينه. ستا جهاني شده بازارهاي

گيري در مورد انتخاب محصولي مناسب براي استفاده در يك كاربرد خاص را با چـالش همـراه   باشند، تصميممشخصات خاص خود مي
 سـاز شـبيه  افزارهايسازي نرمساز است، كه در زمينه طراحي و پيادهده مشكلنمايد. اين چالش نه تنها در مورد خريد محصوالت آمامي

 از اهميت سازيشبيه افزارهاينرم هاي اساسي انتخابمالك و اطالع از معيارهاي ارزيابي دليل، همين بومي نيز وجود خواهد داشت. به
 نيـاز  معتبـر  كننـده  ارزيابي مرجع يك به ساز،شبيه افزارهاينرم فيكي و فني ارزيابي منظور استانداردسازي به. باشدبسزايي برخوردار مي

محصـوالت ارزيـابي نمايـد، لـذا تـدوين       سـاير  بـا  مقايسـه  در انحصـاري يـا   هـاي شايستگي اساس است تا محصوالت مورد نظر را بر
  .  تيار اين مرجع قرار داشته باشداستانداردهاي مناسب، ابزاري حياتي خواهد بود كه الزم است براي نيل به هدف مورد نظر در اخ

، امـا  امري متداول استآن ارزشمند مزاياي مندي از بهرهه منظور ب سازهااستفاده از شبيهگرچه در كشورهاي پيشرفته از سوي ديگر 
طوري كـه هـم اكنـون    اند بهصنعت برق ايران كمتر مورد استفاده و اقبال قرار گرفتهدر بخصوص بسياري از صنايع و  در افزارهانرماين 

وجود اين فناوري در كشـور كـامالً مشـهود     باشند و خألساز ميافزار شبيهدرصد بااليي از مراكز ديسپاچينگ شبكه برق كشور فاقد نرم
اين فنـاوري در كشـور ايجـاد    ضروري  نيازهاي رفع برايزم است الاست كه ساز در كشور تدوين نشده فناوري شبيهاست و حتي هنوز 
شده و ضمن پيشگيري از خـروج مقـادير   تواند موجب عدم وابستگي به كشورهاي خارجي سازي آن ميفناوري و بومي شود. كسب اين

را نيز رفع نموده و بـدين ترتيـب   ها، عدم پاسخگويي فروشندگان و مسائلي از اين دست هنگفتي ارز از كشور، مشكالت ناشي از تحريم
  جايگاه استراتژيك كشور را نيز ارتقاء بخشد.

هـاي  انجـام شـده و بخصـوص جنبـه    ط بـا موضـوع   بمرتهاي مختلف ضروري است مطالعات الزم در زمينهبراي نيل به اهداف مذكور 
الزم اسـت  مـورد ارزيـابي قـرار گيرنـد. بنـابراين       كارگيري آن به دقـت سازي و بهمهندسي و مالي دستيابي به فناوري مورد نظر و پياده

  .  مدون شوند برق كشورتوزيع بردار شبكه هاي بهرهساز در شركتافزارهاي شبيهكارگيري نرممالحظات فني و اقتصادي به
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  از:   ندعبارت ف اين پروژهاهدا
  ؛برق شبكه توزيع سازشبيه افزارهاينرم يابيدر ارز الزم معيارهاي و تبيين الزامات بومي براي استانداردي تدوين و . تهيه1
  .برداري شبكه توزيع برق كشورهاي بهرهساز در كليه شركتافزارهاي شبيهكارگيري نرمبررسي مالحظات فني و اقتصادي به. 2

  
  : از پروژه عبارتند انجام كلي مراحل 

   سازشبيه افزارهاينرم ارزيابي زمينه در جهاني استانداردهاي شناسايي -1
  ارزيابي معيارهاي تعيين -2
  كشور نيازهاي به توجه با ارزيابي استانداردهاي سازي بومي -3
  پايلوت پروژه نمونه چند ارزيابي -4
 سازشبيه افزارنرم فني ارزيابي استاندارد تدوين -5
  ساز افزارهاي شبيهنرمو شناخت بررسي  -6
  مورد نيازاقدامات  مراحل و تعيين -7
 زار ها و برآورد بابررسي هزينه -8

 تهيه طرح مالي -9

 گذاريبررسي منافع سرمايه -10

  تهيه گزارش ارزيابي فني و اقتصادي -11
  (خروجي مورد انتظار): نهايي تمشخصات محصوال

  عبارتند از: پروژه هايخروجي
  كشور، برق توزيع شبكه برداريبهره حوزه در سازشبيه افزارهاينرم ارزيابي استاندارد -
   كشور. برداري توزيع برقهاي بهرهساز در شركتهاي شبيهاجراي سيستمگزارش توجيه فني و اقتصادي  -

  :فراخوان در شركت الزامات
 دانشگاهي محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه فرم تكميل )(TDF03  
 دانشگاهها با قرارداد دستورالعمل مطالعه )TDW07(  
 دانشگاهها واگذاري پروژه پيشنهاد فرم تكميل )TDF08( 
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