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 :پروژه عنوان

طراحی، توسعه و آزمایشگاه الکترونيک قدرت و فاز اول آزمایشگاه ساز بالدرنگ شبيهطراحی و ساخت 

 تقدر آزمون تجهيزات الکترونيک

 طرح توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق عنوان طرح:

 سند توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق د اجرایی:واح

 ماه 24  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

مراکز  مرحله طراحي و ساخت نياز بهر هاي با اهداف متفاوت دارد. دطراحي و توسعه يک محصول در مراحل مختلف نياز به آزمايشگاه
گيري و مانيتورينگ مناسب و ... وجود دارد. ساخت نمونه، تجهيزات اندازه سازي،آزمايشگاهي مجهز به تجهيزاتي براي طراحي، شبيه

ها با توجه اين آزمون المللي بايد محصول مورد آزمون قرار گيرد.محصول با توجه به استانداردهاي موجود ملي و بين پس از ساخت
عدم تأييد عملکرد محصول است. پس از اين مرحله الزم است  ربوط به هر استاندارد انجام گرفته و نتايج آن مؤيد تأييد يادستورالعمل م

 .ميداني مورد بررسي قرار گيرد عملکرد محصول در شرايط

تجهيز واقعي، انجام  به صورت سنتي دو گزينه براي انجام تست تجهيزات با قدرت متوسط تا باال وجود دارد: انجام تست به کمک
 در حال گسترش است که ترکيبي از دو راهکار سنتي است. HILشبيه سازي نرم افزاري. امروزه راهکار سومي تحت نام شبيه سازي 

ي برق نصب کردند در خصوص تجهيزات با سطح توان باال امکان تست در بسياري موارد بويژه براي تجهيزاتي که بايد در شبکه
مقدور نيست براي فراهم نمودن اين امکان بايد اوالً مکانيزم مشخصي براي تعيين محل تست تدوين شده و ثانياً بايد توسط سازنده 

 گردد. اي الزم براي جبران خسارت احتمالي طراحي ميپوشش بيمه
در نظر گرفتن مواردي مانند  باشد. اماواقعي  سيستم به آن اتصال تجهيز، يک آزمون روش کاراترين است ممکن موارد از بسياري در

 کند. معرفي کارا روشي عنوان به را HIL سازي هيممکن است شب پذيريهزينه، مدت زمان مورد مطالعه، ايمني و امکان
 زيرساخت و دارد واقعي هاي زمانسيستم آزمون و توسعه در فراواني کاربرد Hardware In Loop (HIL) تکنيک شبيه سازي

تقليد تمامي سنسورها و عملگرها را  HILسازي  شبيه کند.مي کنترل فراهم تحت سيستم هايپيچيدگي گرفتن رنظ در براي مناسبي

از سنسورها  و سيستم تحت تست را ايفا خواهند کرد. مقدار هر يک HILسازي  شبيه ميان واسط نقش اجزا درخود خواهد داشت. اين
 به را خود کنترلي الگوريتم ادامه در و گرفت خواهد تست از آن فيدبک تعيين خواهد شد و سيستم تحت HIL توسط شبيه سازي

  خواهد شد. نديو ادامه مجدد فرا HIL جديد به عملگرها منجر به تغيير وضعيت شبيه سازيمقادير  اعمال کرد. خواهد اعمال عملگرها

هاي ديجيتال )و يا هاي داده آن است. در اين تکنيک سيگنالکنترل شامل تست يک تجهيز به کمک پورت HILشبيه سازي 

   در حال مبادله است. HILهاي ديجيتال( مابين سيستم تحت تست و شبيه ساز هاي آنالوگ تبديل شده به سيگنالسيگنال
هاي توان تجديدپذير نظير اينورترهاي سلول خورشيدي، توربين قدرت بستري مناسب براي تست انواع منابع توليد HILشبيه سازي 

 دهد. ها )نظير ميکروگريدها و خودروهاي برقي( را بدست ميبادي و ساير شبکه

 مراحل پروژه به شرح زیر خواهد بود:
  دنيا در موجود بالدرنگ ساز شبيه تجهيزات و ها آزمايشگاه تطبيقي مطالعه:  اول مرحله

 دنيا بالدرنگ ساز شبيه تجهيزات به مجهز قدرت الکترونيک هاي آزمايشگاه از ديدباز و مطالعه 

 کشور داخل نيازهاي با انطباق جهت سازنده هاي شرکت توسط شده ساخته بالدرنگ هاي سيستم بررسي 
  رکشو داخل در پرکاربرد تجهيزات به توجه با قدرت الکترونيک آزمايشگاهي تجهيزات سنجي نياز:  دوم مرحله

 پرکاربرد تجهيزات بندي اولويت براي دانشگاهي و صنعتي تحقيقاتي، نهادهاي از نيازسنجي و بررسي 

 قدرت الکترونيک تجهيزات زمينه در کشور صنعتي و تحقيقاتي روند مطالعه  



 قدرت الکترونيک تجهيزات بالدرنگ ساز شبيه آزمايشگاه طراحي:  سوم مرحله

 ساخت هاينقشه مقدماتي طراحي و آزمايشگاه در زنيا مورد تجهيزات مشخصات تدوين 

 تجهيزات جانمايي و طراحي و نياز مورد ساختماني و تاسيساتي زيرساخت تامين و مساحت بيني پيش بمنظور مقدماتي طراحي 
   آزمايشگاه

 ( HIL) بالدرنگ ساز شبيه آزمايشگاه تجهيزات ساخت و طراحي:  چهارم مرحله

 شده طراحي هاي نقشه مطابق نياز مورد تجهيزات خريد جهت و يفن مدارک و مشخصات تهيه 

 تجهيزات ساخت جزئيات هاي نقشه تهيه جزئيات، طراحي  

 گرفته صورت طراحي مطابق تجهيزات ساخت 

 تجهيزات برداري بهره و تست اندازي، راه  

 تجهيزات از دائمي نگهداري و نظارت برنامه تدوين 
 آزمايشگاه پرسنل و نبردارا بهره آموزش:  پنجم مرحله

 آزمايشگاه تجهيزات تعميرات و نگهداري برداري، بهره با ارتباط در نياز مورد هاي آموزش 
 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

  مگا ولت آمپر 5مدارک فني طراحي بيسيک آزمايشگاه شبيه ساز بالدرنگ تا ظرفيت تست 

  50منابع تغذيه اضطراري تا ظرفيت ساز تست بالدرنگ براي تست درايوها، اينورترها و طراحي و ساخت يک نمونه تجهيزات شبيه 
 کيلو ولت آمپر

 ستاوردهاي جانبي حاصل نيز عبارت است از:د
 مگاولت آمپر  5  تیظرف تا قدرت کیالکترون زاتیجهت تست تجه یشگاهیآزما طراحی اولیه فراهم نمودن 

 ژنراتورهاي سیستم ، هاي الکترونیکی صنعت خودروكنترل كننده، هاي صنعت فضاییكنترل كننده تست عملکردهاي كنترلی

 خودروهاي برقی و هایبرید، نیروگاه بادي

 مانیتورینگ و كنترل توانمندي Real-Time 

 .فراهم شدن بستر انجام تستهاي استاندارد كه تا كنون در كشور مقدور نبوده است 

 


