تاريخ بزٍسرساًي :

شناسنامه نرم افزارهاي اختصاصي

بْوي 8811

ضزكت هٌْذساى هطاٍر بْزاد
نام نرم افسار :

نام انگليسي نرم افسار :

برآورد هسينه طرح

Cost of Plan Estimation

زمينه كاربرد :

زبان برنامه نويسي :

مطالعات كاهش تلفات ،طرح جامع شبكه توزيع و طراحي

MATLAB & EXCELL

خالصه نحوه عملكرد :
بِ دليل حجن گستزدُ تغييزات در ٌّگام بْيٌِ ساسي ضبكِ تَسيع در هطالعات كاّص تلفات ٍ طزح جاهع ضبكِ فطارهتَسط
در صَرتي كِ اس رٍشّاي ًزم افشاري هٌاسب جْت بزآٍرد كاال استفادُ ًطَد بزآٍرد كاال ٍ ّشيٌِ اجزاي طزح دچار
خطاي سيادي خَاّذ ضذ .لذا ايي هٌْذساى هطاٍر با استفادُ اس كذگذاري ٍيژُاي كِ در ٌّگام ٍرٍد اطالعات ٍ طزاحي
ضبكِ استفادُ ًوَدُ هقذهات السم را جْت بزآٍرد ًزمافشاري كاال ٍ ّشيٌِ هْيا ًوَدُ استً .زمافشار هشبَر كليِ حاالت
احذاث ضبكِ اعن اس ضبكِ فطارضعيف َّايي ٍ سهيٌي ،پست َّايي ٍ سهيٌي ،ضبكِ فطارهتَسط َّايي ٍ سهيٌي را پَضص
هي دّذ ٍ با دقت بسيار بااليي اقذام بِ بزآٍرد جشئيات كاالي اجزاي طزح ٍ ّشيٌِ اجزا بز اساس فْزست بْاي دادُ ضذُ بِ

ًزمافشار هيًوايذ .ايي ًزمافشار در ٌّگام اًجام هطالعات كاّص تلفات ضْز تالص تْيِ ٍ تَليذ ضذُ ٍ هزتباً در حال تَسعِ ٍ

تكويل بز اساس استاًذاردّاي اجزايي در ًقاط هختلف كطَر هيباضذ.
قابليت هاي كليدي نرم افسار :
بزآٍرد جشئيات كاالي هَرد ًياس جْت اجزاي طزح (بزآٍرد تا حذ تعييي تعذاد پيچ ٍ هْزُ ٍ غيزُ)
بزآٍرد كاال بِ تفكيك ًَاحي هطالعاتي ٍ ضيت بٌذي جغزافيايي هٌطقِ
بزآٍرد كاال بِ تفكيك پستّاي هختلف
بزآٍرد كاال بز اساس استاًذاردّاي اجزايي هختلف
بزآٍرد ّشيٌِ بز اساس فْزست بْاي دلخَاُ كاربز
بزآٍرد كاال ٍ ّشيٌِ بِ تفكيك احذاث ٍ بزكٌاري
ورودي ها :
ضبكِ تزسين ضذُ در ًزمافشار

خروجي ها :
DIgSILENT

فايل جذٍل بزآٍرد كاالي احذاث

فْزست بْاي هَرد ًظز

فايل جذٍل بزآٍرد كاالي بزكٌاري

استاًذاردّاي اجزايي هٌطقِ

فايل جذٍل بزآٍرد ّشيٌِ احذاث
فايل جذٍل بزآٍرد ّشيٌِ بزكٌاري

