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شناسنامه نرم افزارهاي اختصاصي
اسفند 1931

بهراد
نام نرم افزار :

نام انگليسي نرم افزار :

نرم افزار مطالعات و طراحي مکانيکي شبکه توزيع هوايي
زمينه كاربرد :
طراحي و مطالعات شبکه توزيع فشارضعيف و

BEHMA

زبان برنامه نويسي :

فشارمتوسط

Visual Basic

خالصه نحوه عملکرد :
اين نرم افزار با هدف انجام محاسبات مکانيکي شبکه توزيع هوايي فشارضعيف و فشارمتوسط و با فرض
احداث خطوط با كابل خودنگهدار و يا سيم هوايي تهيه شده و توانايي انجام محاسبات در شرايط مختلف
آب و هوايي را دارد و امکانات مناسبي در انجام محاسبات و تهيه گزارش در اختيار كاربر قرار مي دهد.
تعيين قدرت مناسب پايه ،تعداد مهار ،جدول روز سيم كشي و  ....از جمله خروجي هاي اين نرم افزار مي
باشد.
قابليت هاي كليدي نرم افزار :
امکان انتخاب شهرستان مورد نظر متناسب با شرايط مختلف آب و هوايي
امکان ويرايش اطالعات جدول شرايط آب و هوايي شهرستان
امکان مدلسازي شبکه هاي هوايي از نوع سيم لخت و كابل خودنگهدار
امکان انتخاب انواع آرايش هاي موجود در شبکه هاي توزيع هوايي
امکان مدلسازي انواع مختلف مهار و مقره سوزني
امکان مدلسازي سکشنهاي شبکه در صورت اسپن ثابت و اسپن متغيير و زاويه اي
امکان مدلسازي انشعاب هاي مختلف شبکه
امکان انجام محاسبات كشش به دو صورت فلش ثابت و كشش ثابت(مطابق با انتخاب كاربر)
محاسبه حداكثر اسپن مجاز ،اسپن معادل طراحي
محاسبه كشش و فلش و ضريب اطمينان سکشن در شرايط مختلف آب و هوايي شهرستان
محاسبه انواع نيروهاي وارد بر سيم ،مقره و پايه
محاسبه قدرت پايه هاي مياني و انتهايي و نوع مقره
بررسي تاثير استفاده از مهار و پايه هاي دوتايي و سه تايي در شبکه
محاسبه و تنظيم جداول فلش و كشش در دماهاي مختلف(جداول نصب)
اماكن ثبت اطالعات پروژه و ذخيره سازي طرح در بانک اطالعاتي
امکان ويرايش اطالعات طراحي قبلي
ارائه سه نوع گزارش چاپي
ارائه گزارش گرافيکي از مکان ،قدرت پايه و زوايا
سهولت يادگيري و كار با نرم افزار
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امکان استفاده از قفل سخت افزاري به دو صورت تک كاربر و گروهي تحت شبکه
امکان تکميل و توسعه نرم افزار مطابق با نياز كارفرما
قابليتهاي تکميلي نرمافزار طبق درخواست كارفرما
برقراري ارتباط با نرم افزار BehNA
برقراري ارتباط با نرمافزار GIS

اضافه شدن رابط گرافيکي براي مشاهده نتايج و تهيه نقشه (ارتباط دو طرفه)
تنظيم فرمت دلخواه براي گزارش ها
خروجي ها :
ورودي ها :

گزارش جدول روز سيم كشي

اطالعات شبکه موجود

جدول كليه نيروهاي وارد بر پايه ها

اطالعات طرح پيشنهادي

جدول حداقل قدرت پايه در آرايش هاي
مختلف
گزارش گرافيکي مکان ،زوايا و قدرت پايه ها

