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 RTDSسازهاي الکترونیک قدرت طراحی و ساخت آمپلی فایرهاي شبیه :پروژه عنوان

  عنوان طرح:
 قدرت در شبکه برق کیالکترون زاتیتجه يتوسعه فناور سند واحد اجرایی:

 ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 روژه همراه با ذکر مراحل کلی:تبیین و تشریح پ
سناریوهاي مختلف  سازي سیستم قدرت درهاي پیشرفته جهت شبیهها یکی از تکنولوژيRTDSسازهاي دیحیتال زمان واقعی یا شبیه

وجی هاي خرباشد که براي تولید توانفایرها میها آمپلیRDTSباشد. یکی از اجزاي اصلی حضور ادوات الکترونیک قدرت می از جمله
 RTDSالکترونیک قدرت  آمپلی فایر شبیه ساز مورد نیاز است. هدف از این پروژه طراحی و ساخت یک نمونه سازهااین شبیهباالي 

 باشد:باشد. مراحل این پروژه به شرح ذیل میمی
 

 به همراه مشخصات فنی و اقتصادي RTDSانواع بررسی  -1
  RTDSفایرهاي بررسی فنی و اقتصادي انواع آمپلی -2
  2و  1هاي با مشخصات فنی جداول سازي و ساخت آمپلی فایرطراحی، شبیه -3
و  تغییرما رممکن است توسط کارفبه همراه رزولوشن، سرعت پاسخ و حداکثر خطاي مجاز : این مشخصات 1تبصره -4

 مشخصات دیگري اعالم شود.
 کارفرما توسطتحویل موقت تجهیز ساخته شده و رفع نقایص اعالمی  -5
 برداري و تعمیر و نگهداري آن.تحویل دائم تجهیز و تهیه و تدوین دستورالعمل بهره -6

 
 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی

 RTDSهاي مربوط به بررسی انواع به همراه گزارش RTDSساز الکترونیک قدرت یک نمونه آمپلی فایر شبیهپروژه محصول نهایی این 
در محصول اولیه مشخصات فنی  باشد.می ،برداري و تعمیر و نگهداري تجهیز ساخته شدهها و دستورالعمل بهرهنفایرهاي آ ها و آمپلی

 آورده شده است.در صفحات بعدي  2و  1جداول 
 

 الزامات شرکت در فراخوان:
 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها انشگاهد با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 
 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 

 اطالعات تماس:
  :4451داخلی  88079400تلفن 
  :تلفن مستقیم 
  :آدرس پست الکترونیکیaesmaieli@nri.ac.ir  
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