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ساز بالدرنگ تجهيزات الكترونيك قدرت مطالعات امكان سنجي و طراحي بيسيك آزمايشگاه شبيه  پروژه: عنوان
 مورد استفاده در شبكه هاي توزيع

  عيطرح تجهيزات الكترونيك قدرت در حوزه توز  عنوان طرح:
  فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برقسند توسعه   واحد اجرايي:

  ماه 10: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 

سيموالتورهاي بالدرنگ ديجيتال، سيستم كامپيوتري پيشرفته و مجهز به پردازنده هاي پرقدرت هستند كه مي توانند عمليات شبيه 
سازي با زمان واقعي پديده مورد بررسي برابر شود و از باتي بسيار باال را به اندازه اي سريع انجام دهد كه زمان شبيهسازي با بار محاس

يا شبيه سازهاي زمان واقعي مي نامند. از اين سيستم پيشرفته هم براي انجام شبيه  Real‐Time Simulatorاين رو است كه آنها را 
 PHIL (Power Hardware Inتست سيستم هاي كنترلي يا سخت افزاري خارجي به اصطالح  سازي هاي سنگين و هم اتصال و

Loop) .درنگيب يسازها هيشب استفاده مي شود )Real‐timeني. ارونديبه شمار م يصنعت يها يدر طراح يمهم ي) امروزه ابزارها 
و  عيسر ينمونه ساز يقدرت برا كيدرت و الكترونق يها ستميس ،به خصوص  مختلف عيدر صنا رياخ يسازها در سالها هيگونه شب

تست وجود ندارد  يبرا يواقع ستميكه س يسامانه ها در موارد ناند. استفاده از اي مورد استفاده قرار گرفته يتست به صورت گسترده ا
 بيترت نيباشد. بد يم ازيرد نباشند بشدت مو يم بيآزمونها از نوع منجر به تخر اياست و  نهيمشكل و پرهز اريبه آن بس يدسترس اي
در صنعت مورد استفاده  يو نمونه ساز يتست، بررس يندهايفرا عيتسر يبرا ،يدانشگاه يقاتيتحق يعالوه بر كاربردها ستمهايس نيا
   باشد. يم

  كاربردهاي سيموالتورهاي بالدرنگ به چهار دسته تقسيم مي شود:
شود و از سرعت سازي ميه و هم سيستم داخل سيموالتور ديجيتال شبيهنرم افزار در حلقه: در اين حالت هم كنترل كنند .1

 شود. باالي پردازش سيموالتور ديجيتال براي شبيه سازي استفاده مي

كننده براي يك سخت افزار: در اين حالت كنترل كننده در داخل سيموالتور ديجيتال شبيه سازي مي شود و طراحي كنترل .2
شوند. به اين ترتيب كنترل كننده را مي توان با ها به سيموالتور ديجيتال وصل ميقعي از طريق پورتسخت افزار كنترل شونده وا

 شبيه سازي طراحي كرد و سپس فرآيند ساخت را ادامه داد.

كننده به صورت سخت افزاي ساخته شده ولي قبل از نصب بر روي سيستم براي سخت افزار در حلقه: در اين حالت كنترل .3
سيستم كنترل شونده را در داخل سيموالتور ديجيتال شبيه سازي مي نماييم و كنترل كننده كه به صورت سخت افزاري تست آن 

 ساخته شده از طريق پورت ها به سيموالتور ديجيتال وصل كرده، عملكرد آن را بر روي سيستم شبيه سازي شده تست مي كنيم.

باشند هاي ميكروپروسسوري جديد كه از خارج وارد و يا اينكه توليد داخل ميآزمايش عملكرد سخت افزار: تجهيزاتي مانند رله .4
اي براي كسب و...) كه اهتمام ويژه DSTATCOM(مانند  FACTSگردند و نيز ساير تجهيزات نظير ادوات و در شبكه نصب مي

شناسايي عيوب احتمالي و رفع آن پيش از نصب  هاي دقيق و تحليل عملكرد ودانش فني و توليد داخل آن وجود دارد، نيازمند ارزيابي
سازي بهنگام، عملكرد متقابل تجهيز و شبكه برق را با سناريوها و اختالالت مختلفي كه تجهيز در شبيه .باشدعملياتي آن در شبكه مي

گيرد. براي تحقق اين بخش از ر ميواقعيت امكان روبرو شدن با آن را دارد و رفتار و عملكرد آن براي ما ابهام دارد، مورد آزمايش قرا
 وجود آمپلي فاير يكي از ملزومات اساسي خواهد بود. RTDSقابليت دستگاه 

  عبارت هستند از:اصلي اين پروژه بدين ترتيب اهداف 
  ،در سطح دنيا تست مبدلهاي الكترونيك قدرتآزمايشگاه هاي  بررسيمطالعه و شناسايي  
 ه توسط شركت هاي سازنده جهت انطباق با نيازهاي داخل كشوربررسي سيستم هاي بالدرنگ ساخته شد  
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  عيطرح تجهيزات الكترونيك قدرت در حوزه توز  عنوان طرح:
  فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برقسند توسعه   واحد اجرايي:

  تست مبدلهاي الكترونيك قدرتآزمايشگاه هاي بررسي تجهيزات قابل استفاده در  
 ه تجهيزات پركاربرد در با توجه ب مرتبط با حوزه توزيع تجهيزات آزمايشگاهي الكترونيك قدرت و اولويت بندي نياز سنجي

  داخل كشور
 ساخت هاي نقشه مقدماتي طراحي و آزمايشگاه در نياز مورد تجهيزات تمشخصا تدوين  
 مرتبط با حوزه توزيع  آزمايشگاهي الكترونيك قدرتهاي مورد نياز تجهيزات بررسي و مطالعه دستورالعمل  
 ي تجهيزاتطراحي مقدماتي بمنظور پيش بيني مساحت و تامين زيرساخت تاسيساتي و ساختماني مورد نياز و طراحي و جانماي 

  آزمايشگاه
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

در پايان اين پروژه يك تصوير كامل از وضعيت آزمايشگاه هاي موجود در سطح جهان، انواع مختلف موجود در سطح كشور، ضرورت 
 5تا ظرفيت  قدرت كيالكترون زاتيآزمايشگاه شبيه ساز تست بالدرنگ تجه اوليهمدارك فني طراحي طراحي و ساخت اين تجهيزات و 

اندازي، تهيه و در قالب گزارش ارائه خواهد شد. بديهي است بررسي دستورالعمل ها و استانداردها مورد نياز براي راه مگا ولت آمپر
  مي بايست مشخص شود. توزيعساخت تجهيز و يا اتصال آن به شبكه 

  
  الزامات شركت در فراخوان:

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

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4451داخلي  88079400تلفن 

 :09912504727موبايل  
  :آدرس پست الكترونيكيaesmaieli@nri.ac.ir 

 


