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: نام انگليسي نرم افزار  
BEHNA 

 

: نام نرم افزار  

برق عشبکه توزی محاسبات مکانيکي و الکتریکينرم افزار   
 

: زبان برنامه نویسي  
Visual Basic 

: زمينه كاربرد  

طزیع فشارضعيف و فشارمتوسطراحي و مطالعات شبکه تو  

:خالصه نحوه عملکرد   

های محاسباتی و های متعدد محاسباتی، مطالعاتی و ترسیم نقشه و گزارش گیریافزار با فراهم آوردن قابلیتاين نرم

تواند به عنوان يک ابزار قدرتمند و آسان در طراحی و مطالعات شبکه توزيع می Autodesk map3Dمطالعاتی در محیط 

افزار به خوبی مورد سبب می شود كه به كارگیری اين نرم Autocadافزار به كار گرفته شود. آشنايی اغلب كاربران با نرم

افزار مدل می شود و اعمال استقبال واقع شود. شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف به صورت اتوماتیک و دستی در اين نرم

اين نرم افزار قادر است مجموعه كاملی از محاسبات مکانیکی را در  . تغییرات در شبکه به آسانی و سرعت مقدور است

 اختیار كاربر قرارداده و جزئیات طرح پیشنهادی را ارائه نمايد.

: قابليت هاي كليدي نرم افزار  

  نیازهای محاسبات مکانیکی و الکتريکیفیلد اطالعالتی تجهیزات منطبق بر  

 قابلیت ترسیم خودكار سکشن ها 

 ل تجهیزات شبکه فشار متوسط و فشار ضعیفپوشش ك 

 قابلیت نمايش عکس تجهیزات 

 قابلیت مانور فیدرها و اعمال تغییرات در اطالعات تجهیزات با انجام مانور 

 Autocadفايل كم حجم و قابلیت مشاهده فايل در نرم افزار 

 قابلیت ترسیم شبکه های دو مداره 

 تحت شبکه و با تعريف سطح دسترسی برای كاربران مختلف 

 قابلیت تغییر نمايش گرافیکی تجهیزات 

 قابلیت انجام محاسبات پخش بار به صورت نامتعادل و متعادل 

 قابلیت انجام محاسبات اتصال كوتاه  

 قابلیت انجام محاسبات خازن گذاری بهینه 

 ريب بارگذاریقابلیت انجام محاسبات بارگذاری فیدر و اعمال ض 

 مختلف الکتريکی و مکانیکیقابلیت ارائه گزارش با سر برگ دلخواه از محاسبات  

 قابلیت نمايش نتیجه محاسبات بر روی ظاهر جغرافیايی فیدر 

 قابلیت تغییر شرايط آب و هوايی عالوه بر شرايط آب و هوايی پیش فرض 
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 ابتقابلیت انجام محاسبات مکانیکی در حالت فلش ثابت و كشش ث 

 تهیه و ارائه نقشه اجرايی بر اساس طرح تهیه شده 

 انجام محاسبات مکانیکی برای شبکه توزيع با سیم هوايی و كابل خودنگهدار 

 و امکان اضافه نمودن به آن وجود اطالعات آرايش های گوناگون به صورت پیش فرض در نرم افزار 

 ل آنوجود كتابخانه مناسب از اطالعات تجهیزات و قابلیت تکمی 

 

 افزار طبق درخواست كارفرماتکميلي نرمهاي قابليت

  GISبرقراری ارتباط با نرم افزار  

 Cymeافزار برقراری ارتباط با نرم 

  DIgSILENTافزار برقراری ارتباط با نرم 

 های توزيعجايابی بهینه پست 

 جايابی بهینه كلید  

 و رله جايابی بهینه فیوز 

 نااليزرجايابی بهینه ريکلوزر و سکشا 

 مطالعات شبکه در حضور تولیدات پراكنده 

 

: خروجي ها  

 فايل اجرايی طرح 

 نتیجه مطالعات مختلف شامل پخش بار و ... 

 نمايش گرافیکی نتايج 

 حاوی نتايج محاسبات CADارائه فايل  

 های مديريتی و ...گزارش 

: ورودي ها  

 اطالعات شبکه 

 اطالعات بارها 

 نقشه جغرافیايی محل 

 

 

 

 


