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ابزارها   نی از مهم تر ی کی digsilent که نرم افزار دیدان ی قطعا شما هم م
  نیموضوع کاربرد ا نیا انیب علت .شود ی در رشته برق قدرت محسوب م 

ها در حوزه قدرت و   ستمیانواع س ی و بررس لیتحل یبرا  نرم افزار است که
  ی تمام  لیدل  نیهم به .کمک کننده خواهد بود اریبرق بس انیانتقال جر

نرم افزار   نیاز ا دیهستند با ت یمشغول فعال نهیزم  نیکه در ا ی کسان
 .کامل داشته باشند ی آگاه

از   لیقب نیاز ا یو موارد  دیانتقال، تول یها برا ستمی واقع عملکرد س در
 .شود ی م  ی و بازده آن ها بررس   عمللکرد شده و لیبرنامه تحل نیا قیطر
و   تیفیقادر خواهند بود ک ی فیمهندسان و ناظران کنترل ک لهیوس نیبد

 .ابندیدر digsilent نرم افزار قیها را از طر ستمیدوام س

از  یادی ز گستره شود و ی موارد ختم نم نینرم افزار به ا نیا کاربرد
 .دهند ی ها را به کمک آن انجام م  ی و بررس  قات یتحق

  .مینرم افزار آشنا کن نیا با یشما را به طور کاربرد میمقاله قصد دار نیا در
آن نظر شما  رینظ  ی ب ینرم افزار و کاربردها نیا ندیکه کشف فرآ ی صورت در

 .دیرا جلب کرده است، ادامه مقاله را از دست نده

 

 digsilent با نرم افزار ییآشنا 1#

ابزار   نی حال مهم تر نیو در ع  نیتر یاز تخصص ی کی لنتیگسایافزار د نرم
  ی برق به حساب م  ع یانتقال و توز   یها ستمیس ی و بررس قیتحق نهیدر زم
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  ی دانش کاف دی با ی ف یمهندسان و کارشناسان مسئول کنترل ک نیبنابرا .دیآ
 .نرم افزار داشته باشند نیدرباره ا

 ی م انیب digsilent نرم افزار یز یو برنامه ر ی به عنوان هدف طراح  آنچه
ها   ستمیالزم درباره کارکرد س ی ها ی بررس انجام شود، امتحان کردن و

  ستمیس حیاز دوام و عملکرد صح ی آگاه  یوجود آن ها برا جهینت در .است
 .خواهد بود تیحائز اهم اریبرق قدرت بس یها

در شما در حوزه  ی سبب بروز ترس   لنتیگسایکاربرد نرم افزار د انیب دیشا
ساده  ارینرم افزار بس نیکه کار با ا  مییبگو  دیبا اما .آن شده است یر یادگی

 .دی درک کن دیآن را با ت ی اهم ی سادگ  نیکنار ا در خواهد بود و
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 digsilent گستره کارکرد نرم افزار 2#

برخوردار  یجالب و منحصر به فرد یها تیاز قابل لنتیگسایافزار د نرم
عنوان   به .شود  ی آن در موارد مختلف م  یی کارا شی افزا سبب است که

شوند، در  ی نصب م ی خاص  یندوزهایو  یاز نرم افزارها تنها رو ی مثال برخ
  .را خواهد داشت ندوزهایو ی نصب بر تمام  تینرم افزار قابل نی ا که ی حال

شده، آن ها را  یطراح  یها تمیاز لو رفتن الگور ی شما بدون نگران نیهمچن
 .کرد دیخواه ادهینرم افزار پ یرو ی به راحت

  یها تمیالگور یطراح  اینصب برنامه  قیشما از طر ستمیس نیبر ا عالوه
نرم   یکارکردها گرید زا .دینخواهد د ی بیگونه آس چیآن ه یرو شرفتهیپ

  ی شده اشاره م  فی داده ها و توابع تعر یساز  کپارچهی به  digsilent افزار
کنترل و قدرت  یها ستمیها، س یز یآن در برنامه ر تی اهم شود که

 .مشخص خواهد شد

  که دیآ ی به چشم م  ی زمان  لنتیگساینرم افزار د یر یها بکارگ یی بایاز ز ی کی
شده را به طور جداگانه و منحصر به  ی داده ها و توابع طراح  دیدار قصد

کمک کننده   اریبس digsilent صورت نرم افزار  نیا در .دیکن ی فرد بررس
اطالعات کارآمد و  لیو تحل هینرم افزار در تجز نیدقت ا  نیهمچن .است

 .بدون خطا خواهد بود

مهندسان  یبرا آن یر یادگیاست که  ینرم افزار به گونه ا نیا کارکرد
  یبرنامه ها گریبا د دیاز نرم افزارها را با ی که برخ ی حال در .کند ی م  تی کفا

 .موضوع زمان بر خواهد بود نیطبع ا به کرد و لیمربوطه تکم
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 یدر رشته ها digsilent کاربرد نرم افزار 3#
 مختلف 

در موارد   لنتیگساینرم افزار د  م،یبه آن اشاره کرد زیکه قبال ن همانطور
است  یر ینظ  ی گستره کارکرد ب زیموضوع ن  نیا لیدل .کاربرد دارد یار یبس

 .نرم افزار آن را در نظر گرفته اند نیا ی که در طراح 

که   یی ایو مزا  digsilent شما را با کاربرد نرم افزار میبخش بنا دار نیا در
 .میدهد، آشنا ساز ی کارشناسان قرار م اریدر اخت
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 قدرتانتقال  1-3#

 نهیرا در زم رات ییکه تغ دیآ ی به حساب م  یی از حوزه ها ی ک یقدرت  انتقال
باره نرم افزار  نیا در .کند ی م یو انتقال قدرت بررس  یانرژ  یها لیتبد

نظارت   ل،یها را در تحل آن و دی آ ی به کمک مهندسان م  لنتیگساید
 .خواهد کرد یار یانتقال قدرت  قیدرست و دق

 

 قدرت عیتوز  2-3#

نرم  نقش شود که ی محسوب م   یگر یاز موارد مشابه د زیقدرت ن ع یتوز 
  ع ی علم توز در .دارد تیاهم اریاطالعات بس لیو تحل  هیافزارها در تجز

 کیدو فاز، سه فاز کالس ایتک فاز  یها  میرا مانند س نی قدرت، اتصاالت زم
 .واهند کردخ  ی بررس digsilent نرم افزار قیاز طر لیقب نیاز ا یو موارد 

  اریبس زین ی مدلساز  نهیعلوم و برنامه ها در زم نیاز ا یر یواقع بکارگ در
مطالعات صورت گرفته بر شبکه   قیها از طر یمدلساز  نی ا .گذار است ریتاث

 .شوند ی انجام م  ی کیها و اتصاالت الکترون
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 یصنعت زاتیتجه  3-3#

  دیتوسعه محصوالت تول یکارخانه در راستا ایشرکت   کی ری که مد ی زمان 
کار دستگاه ها و  ی از بازده دیطبع با به. کند ی را استخدام م یشده افراد

از  ستیبا ی مواقع م  نیا در .حاصل کند نانیافراد اطم نیا ی من یا نی تام
را با  ی صنعت  زات ی بازده تجه لیتحل  کمک گرفت و لنتیگساینرم افزار د

 .انجام داد یتکنولوژ  نیاز ا یر یبهره گ

 

 قدرت دیتول  4-3#

داشت،  ی همواره به آن توجه کاف دی که با ی برق موضوع  یها روگاهین در
 لیدل نیهم به .دیآ ی به حساب م  روگاهیو مطمئن بودن کارکرد ن  ی بازده
  رایز .کند ی م دایبه کار رفته ارزش پ یو دستگاه ها زات یتجه ی تمام  ی بررس

 .ر عهده آن ها خواهد بودب روگاهیکار ن ی بازده

به  رایز .کارآمد است اریبس digsilent استفاده از نرم افزار نهیزم نیا در
 ی داده ها و توان آن ها را بررس ی خطا، تمام  نینحو و با کمتر نیبهتر

 .خواهد کرد
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 پراکنده  دیتول  5-3#

  میبخواه که دیآ ی م  انیپراکنده در رشته برق صحبت به م دیاز تول ی زمان 
مواقع کارشناسان  نی ا در .میخاص بپرداز یها انیجر  ی و بررس لیبه تحل

شدن آن از    ادیو ز  کم خواهند کرد که ی ولتاژ را بررس رینظ یی پارامترها
  .دارد ی خاص یبه برنامه ها ازیآن ن لیشود که تحل ی محسوب م   یموارد

 خواهد بود که نرم افزار یکار دشوار  ان،یجر زیموارد آنال  نیدر ا رایز
digsilent کارآمد است اریبس نهیزم نیدر ا. 

 

 ریپذ دیتجد یانرژ  6-3#

و انتقال  ع ی توز یو کاربرد آن ها در رشته برق برا ریپذ دیتجد یها یانرژ 
از  دیمنظور با  نیبد .است نهیزم  نیدر ا ی مطالعات تخصص  ازمندیبرق ن

 .برق استفاده شود انیجر ع ی متناسب با انتقال و توز یبرنامه ها

در شبکه  ریپذ دیتجد یها یانرژ  یر یبکارگ یبرا ازیمورد ن طیواقع شرا در
 .خواهد کرد نی تام  لنتیگسایبرق رسان را نرم افزار د یها
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برق با نرم   عی توز  یها ستم یس لیو تحل هی تجز  4#
 digsilent افزار

شود  ی محسوب م یی رشته برق قدرت جزء حوزه ها دی دان ی که م  همانطور
 نیهم به .خواهد بود اجیداده ها به وفور در آن احت لیو تحل هیتجز که
 باره انجام شده است که نیدر ا یادیز یها  یز ینرم افزارها و برنامه ر لیدل

 .از آن ها کارآمد هستند ی برخ

 .نام دارد digsilent برنامه ها، نرم افزار نیتر یو کاربرد نی تر  جیاز را ی کی
  یها روگاهین ی نحوه بازده  ی و انتقال برق و بررس ع ی توز ینرم افزار برا نیا

  نیاز اطالعات در حوزه کار با ا یبرخوردار  لیدل نیهم به .است دیمف اریبس
 .خواهد بود تیحائز اهم ی مهندس ینرم افزار در رشته ها
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است،   ازین digsilent کار با نرم افزار یآنچه برا حیمقاله به توض نیا در
  نیفوق العاده و منحصر به فرد ا یها تیقابل نیبر ا  عالوه .پرداخته شد
 .می داد حیتوض زینرم افزار را ن

  یبرتر  شود که ی داده ها استفاده م  یساز  کپارچهی  یبرنامه برا نیا از
  یبه برنامه مکمل برا یاز ین رایز .مشابه دارد ینسبت به نرم افزارها یادیز

 ندارد. ازیها ن تمیالگور ی و بررس  یمدلساز 


