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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 ایمرکز پایش لحظهافزار مدیریت و کنترل نرم نام کاال/ خدمت

 
 

 مراکز کنترل و دیسپاچینگ شبکه قدرت حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

 1/5/1011 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 وزارت نیرو 

  ایرانشرکت مدیریت شبکه برق 

 ایهای برق منطقهشرکت 

 های توزیع برقشرکت 

 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

رار مورد استفاده ق یانرژ یهاشبکه نگیسپاچیو د یبردارها در مراکز بهرهداده لیو تحل یکنترل، مصورساز ت،یریجهت مد افزار توسعه داده شده درنرم

 .باشدیطرح م نیشده از نقاط قوت ا دیبلندمدت از محصول تول یبانیو پشت توسعه . ردیگیم

استفاده به دو  تیقابلکند و آوری میجمع IEEE C811113طبق استاندارد را ( PMU ریدر شبکه )نظ ریگاندازه زاتیتجه یهاداده ،افزار توسعه داده شدهنرم

گیر در شبکه، و بعد از تخمین حالت هیبریدی با های خام از تجهیزات اندازهآوری دادهبعد از جمعدهد. را ارائه می Play-Backو   Real-Timeصورت 

 شود.افزار ارائه میطریق نرمهای تحلیل و مصورسازی گوناگونی از ، قابلیتPMUاستفاده از اطالعات اسکادا و 

 و کند، بردار حالت سیستم را در فواصل زمانی کوتاه محاسبه می(PMU) های اسکادا و فازوریماژول تخمین حالت هیبریدی با استفاده همزمان از داده

 باشد.همچنین قابلیت تشخیص خطای توپولوژی شبکه را نیز دارا می

 و لتاژهای دینامیکی و استاتیکی پایداری وبه مواردی چون، تخمین حالت هیبریدی، شاخصتوان افزار توسعه داده شده میهای تحلیلی نرم از جمله قابلیت

 های ولتاژ و جریان را نام برد. محاسبه توالی

 و ، نمایش فازوریسری زمانی ، نمایش(HeatMap)توان به مواردی چون نقشه گرمایی افزار توسعه داده شده میهای مصورسازی نرماز جمله قابلیت

 را نام برد. (SLD)دیاگرام تک خطی  نمایش اطالعات شبکه بر روی نقشه
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 

 عنوان نمونه: در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به لطفا
 نظ ریگاندازه زاتیتجه یهاداده یآورجمع( ریدر شبکه PMU طبق استاندارد )مربوطه 

 استفاده به دو صورت  تیقابلReal-Time   وPlay-Back. 

   قابلیت اتصال بهPhasor Data Concentrator (PDC). 

 یهشدارده تیقابل (Alarmingبرا )اندکه از حد مجاز خود تجاوز کرده ییپارامترها ی. 

 یفاکتور بارگذار محاسبه (Load Factorبرا  )هر خط انتقال. ی 

 انیولتاژ و جر یهایتوال محاسبه . 

 و گذرا کیاستات یرخدادها یولتاژ شبکه برا یداریپا لیتحل. 

 یتک خط اگرامینقشه د یشبکه قدرت بر رو یپارامترها شینما تیقابل (SLD) 

 آوری شدهنمایش فازوری از اطالعات جمع. 

 یینقشه گرما شینما تیقابل (Heat Mapبرا )شبکه  یپارامترها ی 

 یبرا ویام  یبا استفاده از اطالعات اسکادا و پ یدیبریحالت ه نیتخم.  

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،

 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

گواهی ارزیابی امنیتی محصول 
 )افتا(

11/15/1011 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 قابل دسترسی از لینک زیر: 11/15/1011
https://sec.ito.gov.ir/page/eram 

 


