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زاراي هاشٍلي جْت هكاًياتي ذازى زر شثكِ تا هالحضات اقتصازي زارز كِ تا زٍ الگَريتن  DIgSILENTافسار ًرم

ّا تْيِ شَز ٍ ًوايس. تراي اجراي ايي هاشٍل الزم است تاًك اطالػاتي از اًَاع ذازىهتفاٍت ٍ تا سرػت هطلَتي ػول هي

ّاي زر هكاًياتي ذازى DIgSILENTيك فيسر تؼييي ٍ هكاًياتي آغاز گرزز. ايي هٌْسساى هشاٍر تا ّسف تْثَز ػولكرز 

ّاي اقتصازي هْوي از قثيل ٍ ّوچٌيي هتغيرّا تر قاتليت اطويٌاى ثاتت ٍ قاتل كليسزًي ٍ ٍارز ًوَزى تأثيرات حضَر ذازى

افسار تا استفازُ از شثكِ تْيِ ًوَز. ايي ًرم DPL  ٍMATLABافساري را تا زٍ ترش هرتثط ٍ هجسا تا ًرخ تَرم ٍ تْرُ ًرم

تريي ّاي تؼييي شسُ زر تاًك اطالػاتي هٌاسة ًوايس ٍ از تيي اًَاع ذازىػول هي DIgSILENTافسار ترسين شسُ زر ًرم

افسار تِ زلرَاُ كارتر ذَاّس تَز ٍ قيوت اًرشي زر تؼساز سطَح تار زر ايي ًرم زّس.ّاي تْيٌِ قرار هيآًْا را زر هكاى

افسار ٍ پس از هست كارتر پس از ٍرٍز اطالػات ضرٍري اجراي ًرم تَاًس هتفاٍت زر ًظر گرفتِ شَز.سطَح هرتلف ًيس هي

افسار زاراي ايي قاتليت است كِ تِ صَرت افسار را هشاّسُ ًوايس. ضوٌاً ايي ًرمتَاى ًتايج اجراي ًرمزهاى اًسكي هي

ذَزكار كليِ فيسرّاي هٌطقِ هطالؼاتي يا تؼسازي فيسر زلرَاُ را تسٍى زذالت كارتر ٍ تِ صَرت ذَزكار تْيٌِ سازي 

افسار تٌسُ جايسُ رتثِ سَم زر ارائِ گرزيسُ ٍ ايي ًرم PSC2007اي زر كٌفراًس افسار هقالِ. تر اساس ًتايج ايي ًرمًوايس

 ّاي ترتر زاًشجَيي زاًشگاُ شيراز گرزيسُ است.جشٌَارُ تحقيقات ٍ ايسُ

: قابليت هاي كليدي نرم افسار  

 تسٍى ًياز تِ اًتقال اطالػات DIgSILENTهكاًياتي تر اساس اطالػات شثكِ ترسين شسُ زر قاتليت  

 )تَليس شسُ تَسط كارتر( ّاذازىتْيٌِ تراي ّر هكاى از تاًك اطالػاتي  ًَعٍ اًتراب  ّاذازىتْيٌِ تؼييي هكاى  

 تْيٌِ سازي ّوسهاى قاتليت اطويٌاى ٍ تلفات  

  زر سطَح هرتلف تار ٍ قيَز ٍلتاش ٍ جرياى لحاظ ًوَزى هٌحٌي تار اًَاع هشتركيي 

 DIgSILENTقايسِ تا هاشٍل زاذلي ارائِ ًتايج زقيقتر ٍ رسيسى تِ ًتيجِ تْتر زر ه 

: خروجي ها  

 ذازىٍ ًَع تْيٌِ  ّاذازىهكاى تْيٌِ جْت ًصة  

 هيساى تلفات، اًرشي تَزيغ ًشسُ ٍ ّسيٌِ كل زر حالت تْيٌِ 

 DIgSILENTافسار شثكِ جسيس پيشٌْازي زر ًرم 

: ورودي ها  

 DIgSILENTاطالػات شثكِ زر ًرم افسار فايل  

 قاتل ًصة ّايذازىاع تاًك اطالػاتي از اًَ 

 تغيرّاي اقتصازيقازير هه 

 


