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 به نام خدا

 

ایشان در  ارزیابیاطالع تیم ها از نحوه به منظور  این سند ،اندرس کنندگان محترم می به استحضار شرکت

 گردد.  عنوان سند رسمی و مرجع مسابقه منظور میه تهیه شده و ب سازی( بعد )فاز شبیهمرحله 

مدل آزمونی در سطح  طراحی خواهد بود،فاز  در های برگزیده که رقابت بین تیم سازی در فاز شبیه

بایست  کننده می های شرکت طی آن تیم برگزار خواهد شد و ، Model in the Loop (MIL) ،افزاری نرم

 و ارائه شده در این سندافزاری دو زیر سامانه تعیین و کنترل وضعیت و توان خود را در قالب  مدل نرم

 د.ارائه نماین خوداسناد طراحی  بامنطبق 

ها در  نشان داده شده است. بدیهی است، هریک از تیم یافزار ک نمونه از چیدمان مدل نرم، ی1در شکل 

های سبز  در شکل به عنوان خروجی )باکس هافزار خود مختار بوده، اما پارامترهای نشان داده شد معماری نرم

روی به  هایی نظیر دیتامبلینگ، نشانه های مذکور برای آزمون بایست قابل مشاهده باشند. خروجی رنگ( می

روال آزمون  روی به سمت خورشید )در صورت وجود( و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سمت زمین، نشانه

رمت کلی چک لیست . فپیش از آزمون اعالم خواهد شد ،های استاندارد ویهاساس ربر هریک از موارد مذکور

 ارائه شده است. 6 الی 2های  کلدر شها نیز  آزمون

افزاری اختیاری بوده و درصورت صحت عملکرد،  ها در مدل نرم لحاظ سایر زیرسامانه  الزم به ذکر است،

زیر سامانه تعیین و کنترل وضعیت و افزایش امتیاز تخصیص داده شده را در پی خواهد داشت. اما لحاظ دو 

 توان الزامی است.

های خورشیدی  به پانل ید قادر باشد زوایای تابش خورشیدسازی شده در زیرسیستم توان با سازی پیاده مدل

دریافت کرده و با توجه به مشخصات زیر سیستم توان )با در نظر عیت وض نتعیی ماهواره را از زیرسیستم 

های خورشیدی، ظرفیت باتری( و اطالعات محیطی مانند شدت تابش  د پانلگرفتن بازدهی مسیرها، ابعا

 باتری را نمایش دهد.    socد توان تولیدی و مصرفی ماهواره وخورشیدی، طول روز و شب مداری، بتوان
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 MILساختار کلی مدل  -1شکل 

 

 

 
 ، بخش الگوریتمشبیه سازی نوچک لیست آزم – 2شکل 
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 (1) حسگرها و عملگرهادینامیک، ، بخش سازی شبیه نوچک لیست آزم – 3 شکل

 

 

 

 
 (2) حسگرها و عملگرهادینامیک، ، بخش سازی شبیه نوچک لیست آزم – 4 شکل
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 (1) محیطی، بخش سازی شبیه نوچک لیست آزم – 5 شکل

 

 

 
 (2) ش محیطی، بخسازی شبیه نوچک لیست آزم – 6 شکل


