
:  صذيس تاسيخ  

  شناسنامه نرم افزارهاي اختصاصي

7831 اسفىذ  ششوت مُىذسان مشايس بُشاد 

: نام انگليسي نرم افسار  
Optimal Distributed generation placement 

: نام نرم افسار  

 توليدات پراكندهجايابي بهينه 

: زبان برنامه نويسي  

MATLAB 

: زمينه كاربرد  

مولدهاي شبكه توزيع و  ، طرح جامعمطالعات كاهش تلفات

  برق مقياس كوچك

:خالصه نحوه عملكرد   

اص آوجا وٍ َضيىٍ سشمايٍ گزاسي ي احذاث مًلذَاي بشق ممياس وًچه بسياس گضاف است، يابستٍ ومًدن مىان پيشىُادي 

س مىاوُاي غيش بُيىٍ گشدد. اص تًاوذ مًجب احذاث ايه مًلذَا د بشاي تًليذات پشاوىذٌ بٍ شبىٍ فشاسمتًسط مًجًد مىطمٍ مي

تًاوذ باعج بشيص مشىالتي  طشف ديگش عذم تحليل وامل تغييشات ايجاد شذٌ دس شبىٍ تًصيع بٍ مًجب احذاث مًلذَا ويض مي

تًاوذ جُت مىاويابي است مي افضاس جايابي بُيىٍ پستوٍ دس حميمت َمان وشمافضاس  ايه وشمدس َىگام بُشٌ بشداسي شًد. 

افضاس مًلذَا بٍ ممياس وًچه با تمشوض بش مشوض حمل باس مًسد استفادٌ لشاس گيشد. بٍ عباست ديگش دس ايه وشممًلذَاي 

َاي مىطمٍ ي تًان پستافضاس ميشًوذ ي اص ايه طشيك ي با استفادٌ اص امىاوات وشمَاي بشق شبيٍ ساصي ميصًست پست

مًلذَاي ممياس وًچه سا دس وىاس يىذيگش ي با يه َذف مشتشن وٍ تأميه بشق مشتشويه است تحليل ومًدٌ ي اص امىاوات 

بذيُي است وٍ بايستي وتايج  فضاس دس تعييه مشوض حمل باس با محذيديت ظشفيت مًلذ جُت مىاويابي تمشيبي استفادٌ ومًد.وشما

لشاس گيشد ي تحليل ي محاسبٍ وُايي دس آن مشحلٍ بش سيي شبىٍ الىتشيىي مىطمٍ مًسد بشسسي  افضاس بٍ طًس واملايه وشم

 اوجام خًاَذ شذ. 

: قابليت هاي كليدي نرم افسار  

 مىطمٍي الىتشيىي ومايش پس صميىٍ جغشافيايي لابليت  

 مًجًد ي ظشفيت َاي وصب شذٌ دس شبىٍ ي مًلذَاي َادس وظش گشفتٍ شذن وليٍ پست 

 َاي مختلفمًلذليت اختصاص يا جلًگيشي اص اختصاص تعذاد دلخًاَي سايت بٍ لاب 

 َا بش اساس مىان پيشىُادي واسبشمًلذلابليت تعييه ظشفيت بُيىٍ  

 ي باس َش سايت بش سيي ومشٍ مًلذلابليت ومايش شماسٌ سايت، ظشفيت باليماوذٌ  

 ومًدن تغييشاتبشاي باصگشداوذن تغييشات اوجام شذٌ ي رخيشٌ  Undoلابليت  

: خروجي ها  

 َاي اسائٍ شذٌ تغييشات ي طشح txtفايل  

 ومشٍ طشح وُايي مىطمٍ 

 ومًداسَاي ومايش يضعيت جايابي 

: ورودي ها  

 فايل خشيجي وشم افضاس بشآيسد باس 

  مىطمٍي الىتشيىي ومشٍ جغشافيايي  

 ي مًلذَاي احتمالي پست َاي مىطمٍفايل اطالعات  

 


