
قدرت و توزیع  روشنایی الکترونیک دیجیتال مخابرات نرم افزارها در برق  
========================================= 
 

============================================================================================================== 
  صدیقیامین استاد  sedighias220@yahoo.com  4 صفحاتکل   1 ص

  نرم افزارهاي برقمقدمه 
  بررسی نرم افزارهاي برق معرفی و 

  

MathLab    مدارات قدرت ریاضیات و شبیه سازي رشته هاي مختلف مهندسی از جمله شبیه سازي  
  قابلیت ارتباط با دیگر نرم افزارها    
  قابل توسعه توسط کاربر    

  اي پردازش سیگنال هاداراي قویترین ابزاره
  باشدیک زبان ارائه شده براي محاسبات عددي می

  ي آنهامشاهدهو ها به صورت تصویري بر روي داده process انجام یکسري
  هاي طولانی نوشتن برنامه نیازبدون 

  فراهم میکندکه امکان شبیه سازي مدل  است  Matlab ،Simulink بهترین امکانات
 

DIgSilent قدرت ( خط و پست و نیروگاه ) شبیه ساز مدارات برق  
  قدرت  يها ستمیس لیو تحل هیتجز يبرا يوتریکامپ یابزار مهندسو قدرتمند  يرم افزارهان

   يتجار ،یصنعت همچنین برق
  در آموزش برق در دانشگاهها 

 

Cyme    شبیه ساز شبکه برق و خطوط و کابل و شبیه ساز زمین  
  طراحی زمین پستها، نیروگاهها

  محاسبه ظرفیت و مشخصات کابلها
 رله ستینگ و هماهنگی حفاظتی

 بهینه سازي سیستم توزیع بهینه سازي و بهره برداري و
 مطالعات هارمونیکیاتصال کوتاه, پایداري گذرا، محاسبات پخش بار، 

  

Etap   خطوط انتقالشبیه سازي مدارات قدرت  
  برق قدرت  ي خوب درنرم افزار

  شبیه سازي سیستمهاي قدرت 
  آنالیزهاي اتصال کوتاه ، افت ولتاژ رله ستینگ و ..

      

EDSA     برقشبیه ساز مدارات  
  

NePlan شبیه ساز مدارات برق 
  ، حفاظت  يداریمحاسبات پخش بار ، اتصال کوتاه ، پا لیقب 
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AutoCad  نقشه کشی براي کلیه طراحی ها از جمله نقشه کشی در صنعت برق  
  

Psim     شبیه سازي مدارات قدرت  
  نسخه دانشجویی موجود و قابل استفاده است     
  راحت و سریع است    
  ایده ال هستند تولرانس نمی پذیرندقطعات     

  

Pscad   و کنترل قدرت  شبیه ساز مدار 
  سیستمهاي قدرت  یشبیه سازي نرم حالت پایدار،گذرا و دینامیکو براي مطالعات 

  محیط گرافیکی خوب    
 قابلیت جستجو خوبی ندارد    

  تحقیقاتی دانشگاهی
 

Plscadd   خطوط انتقال برق قدرت  شبیه ساز مدار 
  طراحی خطوط فشار قوي انتقال قدرتمند و جامع  

  

Eplan    برقی و شماتیکنقشه تابلوهاي   نرم افزار نقشه کشی  
   یبرق کیشمات ينقشه ها یاحهوشمند طرنرم افزار قدرتمند و 

**************  
  روشنایی برق

Dialux  طراحی و محاسبه روشنایی  
  بوده  ییروشنا یمهندس ينرم افزار ها نیبهتر
  ها ها ، محوطهساختمان ها و تونل ،یها، معابر عموم ابانیخ ییو محاسبات روشنا يساز هیشب
  نیازعداد لامپ ها و وات مورد محاسبه تساختمان  یو خارج یداخل يها يورپردازن

  

CalCuLux   روشناییو محاسبه طراحی  
 ترین ارتفاع نصب، فاصله نصب و زاویه نصبقادر به پیشنهاد بهترین و بهینهبا رعایت استاندارد   

  باشد ها میبراي هر چراغ و براي انواع معابر و خیابان
  اقتصادي و فنی و زیبا
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  نرم افزارهاي الکترونیک
Pspice    الکترونیکمدارات تحلیل مدار شبیه ساز  
  وقت گیر است     

    نداردجواب نهایی مطلوبیت بعضا 
Proteus    الکترونیک داراتتحلیل مدار   مشبیه ساز  

  میکروکنترلرها    
  مدار چاپی    
Orcad   رسم شماتیک، طراحی مدارهاي الکترونیکی، طرح پشت فیبر مدار چاپی   
  قابلیت ارتباط با دیگر نرم افزارها    
Protel  یمدار چاپ یطراح )PCB (  میترس   

  یکیمدارات الکترون یطراح يساز ادهیپ و عملکرد یوبررس يساز هیشب
Alttium   مدار چاپی  

Multisim  شبیه ساز مدارات الکترونیکی  
Electronic Circuit Shop  طراحی و پیاده سازي مدارات الکترونیکی   

  دیجیتال
MaxPlus ودیجیتال منطقی   طراحی مدارات  

VHDL    ودیجیتال منطقی   طراحی مدارات  

  مخابرات
ADS     قدرتمندترین نرم افزار تجزیه و تحلیل فرکانسی امواج )RF  و .. ) مایکرویوو 

 
و نرم افزارهاي قفل شکسته و      اصل نرم افزارها عمدتا گرانقیمت هستنددر همه نرم افزارهاي معرفی شده فوق    توجه شود که

  داراي محدودیت هستند ،  کپی
  

  زیر نحوه حل مسائل در نرم افزارهاي فوق عنوان میشوددر 
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  استفاده میکنندیک یا چند روش زیر رق از براي حل مسائل بفوق کدام از نرم افزارها هر 

  را شدنگروشهاي حل مسئله براي هم
   ،)Gauss-Seidel Iteration( سایدل-گوس تکرار الگوریتم )1

 نقطه یک از شروع با روش این. است خطی معادلات دستگاه حل براي) Iterative( تکراري هاي روش از یکی
 روش، این همگرایی براي البته. شود می همگرا معادلات دستگاه واقعی جواب به مراحلی، طی در اختیاري،
 قطري عضو مطلق سطر،قدر هر در بایست می که، است صورت این به ها آن ترین مهم که دارد وجود شرایطی
  . باشد سطر آن اعضاي سایر هاي قدرمطلق مجموع از بزرگتر ضرایب، ماتریس

  ) در قدرت پخش باربراي (  رافسون-نیوتن روش )2
  .است تابع یک ریشه نیتعی عددي روش یک
 حل را آن اصطلاح به یا بیابید را آن هاx محور با تابع برخورد محل ریشه خواهیدمی که دارید تابعی کنید فرض
 به. آید بدست �� تا کنیممی زیر فرمول وارد اولیه حدس عنوان به را �� ابتدا رافسون نیوتن روش در. کنید
  .دهیممی قرار فرمول در را��   ر  با این و دهیممی ادامه ترتیب همین
 .است تر نزدیک ریشه به آمده بدست x باشد بیشتر تکرار دفعات تعداد چه هر

��   ��ریشه هاي معادله را با نقطه شروع  = (�)�  بدست آورید  �� = �� − ���(�) = 0 
 �� = �� − �(��)��(��) = �� − �������(��)�������(�)=�� − ��� ��������������������� = ������  

��   حال عین فوق ادامه میدهیم که این بار  =   گذارده و مجددا ادامه میدهیم و .... ������
  ژاکوبی تکرار روش )3
  جردن روش حذف گوس )4
 LUروش تجزیه  )5
 )Successive Over Relaxation( SORروش  )6
  دیفرانسیل معادلاتروش اولر براي  )7
  Bairstow     روش )8
  سیمپسونروش  )9

  کوتاي رانگ روش )10
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