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 MIL مرحله گیریسازی و تحویلاطالعیه درخصوص پیاده

 

ارائه تیمها عالوه بر توانمندی در  امکانی برای ارزیابی توانمندی اجرایی فراهم آوردن گونه که پیشتر نیز عنوان شد، به منظورهمان

های مترتب بر این اقدام، مدل نمایند. اما با توجه به هزینه SILها اقدام به ارائه مدل اسناد مکتوب طراحی، در ابتدا مقرر شد تیم

SIL  به مدلMIL افزار پذیر نبودن پیاده سازی نرمتقلیل یافت. با توجه به امکانOBC  به صورت کامل در قالب مدلMIL،  ارائه

ی شرکت . با این وجود تیمهاقرار گرفت مورد نظر ،در رایانه ازی آنهاسی مدلپذیرنامکا ، باتوجه بهو توان ADCSدو زیرسامانه 

ای انجام شود که صحت طراحی گونهاین امر بهمختار بوده و درصورتیکه خود  MIL مدل های بهافزودن سایر زیرسامانهبرای  کننده

شتری ارائه سازی زیر سامانه توان در انتها توضیحات بیهمچنین درخصوص مدل را تامین نماید امتیاز مثبت در پی خواهد داشت.

 به شرح زیر هستند: MILسازی و ارائه مالحظات مربوط به پیاده شده است.

 MILلذا مدل قابل توجهی برخوردار است. ها از اهمیت با سند طراحی ارائه شده تو.سط تیم MIL تطابق نمونه :تطابق با طراحی

د. در سند طراحی باشبایست مطابق با موارد قید شد میها و رویکرد عملیاتی، حسگرها، عملگردها و سایر موارد از لحاظ الگوریتم

پذیر نبودن تامین قطعاتی که در سند طراحی در یل قابل پذیرش، مانند امکانها به دالتیمبا این وجود، درصورتیکه که هر یک از 

 MILو اعمال آن در مدل  روزرسانی طراحید اقدام به بهتواننمی، مال تغییراتی در طراحی باشنداع نیازمند ،نظر گرفته شده است

 نمایند.
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هایی که ز سوی دیگر فاقد پیچیدگیبایست از یک سو کاربردی بوده و امیسازی جزئیات و چگونگی مدل :ات مدلسازییئجز

سازی میدان مغناطیسی زمین های پیچیده در مدلارزش اجرایی در نمونه مهندسی ندارند باشد. به عنوان مثال، استفاده از مدل

 سازی دقیق رفتار عملگرها مطلوب خواهد بود. شود. اما مدلمحسوب نمی MILمزیتی برای مدل 

بایست بر ها میروی رایانه متعلق به هر تیم صورت پذیرد. در ابتدا، هریک از تیمبایست بر می MILارائه مدل  :گیریتحویل

تواند شامل مقایسه ورودی و خروجی گذاری میگذاری مدل خود نمایند. رویه صحهای مشخص اقدام به صحهاساس رویه

کرد کلی مدل همراه با لی می بایست شامل عمگذارمراجعی مشخص انجام پذیرد. صحهسازی انجام شده توسط مدل با شبیه

 پذیر باشد.های آن امکانگونه ارائه گردد که بررسی عملکرد تمامی بخشبایست بهمی MILلذا مدل  بخشهای آن باشد.تمامی زیر

هایی که تیم داوری خود اقدام به ارزیابی صحت عملکرد مدل بر اساس سناریوها، گذاری توسط هر یک از تیمپس از ارائه صحه

مورد نیاز نیست. اما الزم است رویه  MILمدل شرح ها درخصوص اند خواهد نمود. ارائه سند مکتوب از سوی تیمپیشتر ذکر شده

 ارائه شود. دبیرخانه مسابقه بهبه صورت مکتوب پیش از تاریخ بررسی مدل  MILگذاری مدل صحه

این فرایند  تری انجام شود.طوالنی مدت زمانیا ممکن است طی یک روز کاری کامل و  MILگیری مدل فرایند ارزیابی و تحویل

ها به صورت اختصاصی، طی هریک از تیم MILشود. محتمل است پس از بررسی مدل ها انجام میدر محل استقرار هریک از تیم

 ها صورت پذیرد.مدل توسط تیمای مشترک نیز ارائه جلسه
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 :MIL ن دراسازی زیرسامانه توشرح چگونگی پیاده

ها ستتوانی با توجه به طراحی هر کیوب بررسی برقراری تعادل انرژی مثبت در سیکل های MILهدف از شبیه سازی توان در 

 سازی شود:شبیه MILرود موارد زیر در در مسابقه است. انتظار می

اجزای مختلف زیرسیستم مطابق توپولوژی پیشنهاد شده در سند طراحی مانند آرایه های خورشیدی، باتری و مدل ساده  .1

 اجزای الکترونیکی زیرسیستم.

 باتری مد نظر قرار خواهد گرفت. SOCبرای صحه گذاری برقراری تعادل مثبت توانی  .2

 های خورشیدی موارد زیر مد نظر است:سازی آرایهدر خصوص شبیه .3

یای تابش خورشیدی به پانل ها )با توجه به وضعیت نصب پانل یا گسترش آنها در فازها و مودهای مختلف سناریوی زوا .3.1

  ADCSپیشنهادی تیم( به عنوان ورودی از قسمت 

 ها به عنوان ورودی )حاصل از شبیه سازی یا تحلیل که اگر ثابت هم باشد مورد قبول است(دمای پانل .3.2

 ن پانل ها و ضرایب افت مطابق فایل طراحی در شبیه سازی در نظر گرفته شود.ها، چیدمامشخصات سلول .3.3

ها با توجه به ورودی ها و مفروضات توان خروجی پانلحداقل خروجی مورد انتظار این قسمت از شبیه سازی، نمودار تغییرات  .3.4

 باشد.می قبلی در فازها و مودهای مختلف سناریوی پیشنهادی تیم

 ی باتری موارد زیر در نظر گرفته شود:در خصوص شبیه ساز .4
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مشخصات الکتریکی مورد نیاز از قبیل نوع سلول، ظرفیت سلول ها یا بسته باتری و چیدمان آنها بر اساس فایل طراحی در  .4.1

 نظر گرفته شود.

های ولیدی آرایه بسته باتری نسبت به زمان با توجه به توان ت SOCحداقل خروجی مدل بسته باتری، نمودار تغییرات  .4.2

خورشیدی، توان مصرفی ماهواره، توپولوژی، بازدهی اجزای مختلف زیرسیستم و ضرایب طراحی در نظر گرفته مطابق سند 

 باشد.می طراحی درفازها و مودهای مختلف سناریوی پیشنهادی تیم

 م خواهد شد.بسته باتری انجا SOCهای توانی با بررسی رقراری تعادل انرژی مثبت در سیکلبررسی ب .4.3

 بازدهی یا ضرایب افت در مسیر توان مطابق فایل طراحی کافی است. نسازی سایر اجزای زیرسیستم در نظر گرفتبرای شبیه .5

توان مصرفی زیرسیستم ها مطابق با فایل طراحی هر تیم به عنوان ورودی در فازها و مودهای مختلف سناریوی پیشنهادی  .6

 تیم به شبیه سازی وارد می شود.

 

 


