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 هوشمند RTU توسعه فناوري  :پروژه عنوان

  عيتوز ونياتوماس ازيموردن يافزارسخت زاتيطرح توسعه تجه  عنوان طرح:
  سند توسعه فناوري اتوماسيون پيشرفته در شبكه توزيع  واحد اجرايي:

  ماه 12 :هاجراي پروژ زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

از  يريگبهره لياز قب ايروز دن يهاشرفتيبر اساس پ يزيرقابل برنامه يهاRTUسازي و توليد داخلي پروژه نمونه نيا يهدف از اجرا
 نينو ياستانداردها ريشبكه و سا تيمنا شرفته،يپ يسينو برنامه تيقابل ،ارتباطي يها، پروتكلعيتوزقابل قدرتمند  يهاماژول
كه  گيردو يا بومي سازي انجام انتقال فناوري  مي تواند از روشهاي مختلف توسعه و ياامر  ني. اجراي ااست يافزارو نرم يافزارسخت

هاي توزيع پيشنهاد شبكه برداري ازبهره ريبا توجه به اهميت اين فناوري در مباحث اتوماسيون توزيع و نيز كارآيي آن در بهبود چشمگ
، لذا بومي سازي و يا توسعه فناوري شونديمحسوب م عيوزت ونياتوماس يهاستميس يهوشمند مولفه اصل يها RTUشده است. امروزه 

  . مرتبط از اهميت بااليي برخوردار است
  پروژه: ياجرا مراحل

ها، بازار موجود و ديگر و انتخاب روش مناسب با توجه به توانمندي بررسي روشهاي انتقال فناوري جهت توسعه اين تجهيز .1
و اقدامات الزم جهت توسعه فناوري  ها RTUي موجود در طراحي و پياده سازي هابررسي كاستيپارامترهاي تاثيرگذار پس از 

RTU هوشمند  
  با توجه به روش انتخابي سازي نمونه آزمايشگاهيطراحي و شبيه.2
  زمايشگاهي و رفع مشكالت احتماليآهاي ستانجام ت .3
  هوشمند يهاRTUالمللي در حوزه هاي معتبر بينبررسي و تحقيق در خصوص شناسايي تاييديه. 4
  هوشمند يهاRTUالمللي براي اخذ تاييديه بين.5
  در يك پست نمونهبرداري از آن هاي عملياتي و بهرهتهيه نمونه نيمه صنعتي تجهيز طراحي شده و انجام آزمون .6

 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

  )يزيرهوشمند (قابل برنامه RTUتجهيز 
  

  الزامات شركت در فراخوان:
 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF04‐1) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09‐2) 
  هاشركتپروژه واگذاري تكميل فرم پيشنهاد قيمت (TDF10‐1) 
  

 اطالعات تماس:

  :4222داخلي  88079400تلفن 

 :آدرس پست الكترونيكي ADAS@nri.ac.ir  

  
 


