شناسنامه نرم افزارهاي اختصاصي
ششكت هٌْذساى هشاٍس بْشاد

تاسيخ صذٍس :
اسفٌذ 6831

نام نرم افسار :

نام انگليسي نرم افسار :

جايابي بهينه پستهاي توزيع

Optimal Distribution substation placement

زمينه كاربرد :

زبان برنامه نويسي :

مطالعات كاهش تلفات ،طرح جامع شبكه توزيع و طراحي

MATLAB

خالصه نحوه عملكرد :
ايي ًشم افضاس بش اساس فايل خشٍجي بشآٍسد باس ًشم افضاس بشآٍسد باس تَليذي ايي ششكت عول هيًوايذ ٍ با تشسين خطَط
سايت بٌذيّا ٍ اص طشيق قشاسدادى باس ّش سايت بِ صَست يك ًقطِ دس هشكض سايت ٍ اضافِ شذى هكاى ٍ ظشفيت
پست ّاي هَجَد بش سٍي پس صهيٌِ جغشافيايي ٍ الكتشيكي هٌطقِ ،شوايي اص شبكِ تَصيع هٌطقِ جْت جايابي ٍ تعييي

ظشفيت پستّاي جذيذ ٍ احتواالً تغييشاتي دس پستّاي هَجَد تْيِ هيشَد .ايي ًشمافضاس قادس است بش اساس
هحذٍديتّايي كِ بشاي طَل هستقين فيذس ٍ ظشفيت پست گزاشتِ هيشَد تعذاد ٍ هكاى بْيٌِ پستّاي جذيذ سا پيشٌْاد

ًوايذ ٍ سپس كاسبش با تَجِ بِ پيشٌْاد ًشم افضاس ٍ شٌاختي كِ خَد اص هٌطقِ هطالعاتي داسد هكاى ٍ ظشفيت ًْايي پستّا سا
تعييي ًوايذ .الصم بِ ركش است كِ طشاح با استفادُ اص اهكاًات گشافيكي ٍ هحاسباتي ايي ًشمافضاس قادس خَاّذ بَد بذٍى
استفادُ اص هكاًيابي خَدكاس ًشمافضاس اقذام بِ طشاحي ٍ تعييي هكاى ٍ ظشفيت پستّاي تَصيع ًوايذ .دس ّش هشحلِ اص اجشاي
ًشمافضاس ًوَداسّايي جْت ًوايش ٍضعيت باسگزاسي پستّ ا ٍ استفادُ اص ظشفيت آًْا ٍ اختالف باس هَجَد دس حَصُ ّش

پست ٍ ظشفيت پست ًوايش دادُ هيشَد كِ هيتَاًذ دس طشاحي بِ كاس گشفتِ شَد.
قابليت هاي كليدي نرم افسار :
قابليت ًوايش پس صهيٌِ جغشافيايي هٌطقِ
قابليت ًوايش پس صهيٌِ الكتشيكي هٌطقِ
دس ًظش گشفتِ شذى كليِ پستّاي هَجَد ٍ ظشفيت ّاي ًصب شذُ دس شبكِ
قابليت اختصاص يا جلَگيشي اص اختصاص تعذاد دلخَاّي سايت بِ پستّاي هختلف
قابليت تعييي ظشفيت بْيٌِ پستّا بش اساس هكاى پيشٌْادي كاسبش
قابليت ًوايش شواسُ سايت ،ظشفيت باقيواًذُ پست ٍ باس ّش سايت بش سٍي ًقشِ
قابليت  Undoبشاي باصگشداًذى تغييشات اًجام شذُ ٍ رخيشُ ًوَدى تغييشات
ورودي ها :

خروجي ها :

فايل خشٍجي ًشم افضاس بشآٍسد باس

فايل  txtتغييشات ٍ طشحّاي اسائِ شذُ

ًقشِ جغشافيايي ٍ الكتشيكي هٌطقِ

ًقشِ طشح ًْايي هٌطقِ

فايل اطالعات پست ّاي هٌطقِ

ًوَداسّاي ًوايش ٍضعيت جايابي

