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طراحی شبکه فشارضعیف با نرم افزار

برخی ازمشکالت موجود درطراحی ها•

ازنرم افزار استفاده نمود؟باید چرا•

برخی ازنرم افزارهای موجود•

معرفی نرم افزارسیماریس و نحوه نصب•

معرفی منوهای نرم افزارسیماریس•

شبیه سازی یک نمونه •

معرفی نرم افزارتاسیسات الکتریکی فارسی•



برخی ازمشکالت موجود درطراحی ها

چگونه محاسبات سطح مقطع کابل انجام می شود؟



برخی ازمشکالت موجود درطراحی ها

هماهنگی حفاظتی درفشارضعیف چگونه است ؟



برخی ازمشکالت موجود درطراحی ها

آیامحاسبات اتصال کوتاه انجام می شود؟



برخی ازمشکالت موجود درطراحی ها

برآورد بارچگونه انجام می شود؟



برخی ازمشکالت موجود درطراحی ها

محاسبات کابل
مشخصات محیط -1

(آلودگی هارمونیکی-اولیه-مقدار دایمی)مشخصات بار-2
(اتصال کوتاه)مشخصات شرایط غیردایمی-3



محاسبات کابل



بدست آوردن سطح مقطع کابل ازدیدگاه جریانی



محاسبات کابل ازدیدگاه افت ولتاژ           



تاثیرمولفه هارمونیک سوم                    



استقامت کابل دربرابراتصال کوتاه

تصال کوتاه همچنین برای استقامت دربرابر اتصال کوتاه پس از محاسبه ا
مودبا انرژی مجاز کابل طبق جدول زیرمی توان مقایسه الزم را انجام ن



ضرایب همزمانی وبرآورد بار

استفاده می نمایند؟13چنددرصد طراحان ازضرایب مبحث 



ضریب همزمانی وبرآورد بار

در  درمورد اعمال ضریب همزمانی ترتیب جدول زیر از هندبوک اشنای
.توصیه می گردد



ضریب همزمانی وبرآوردبار

.استانداردی که درکشورهنگ کنگ استفاده می شود



ضریب همزمانی وبرآورد بار



سطح اتصال کوتاه درشبکه



سطح اتصال کوتاه درژنراتور



سطح اتصال کوتاه درموتور



سطح اتصال کوتاه درترانسفورماتور



سطح اتصال کوتاه درکابل



محاسبه سطح اتصال کوتاه کل

A

B



چرا نرم افزارنیازمی باشد؟

عدم رعایت استانداردهای مناسب
صرف زمان زیاد و خطاهای محاسباتی

ارایه الگوریتم های بهینه درنرم افزار و خروجی های آن
یش تقاوت های زیاد در نقشه ها ومشکالتی که برای گروه کنترل پ

.می آید
افزایش دقت درطراحی ها ودرنتیجه کاهش هزینه های اجرایی



نرم افزارهای موجود

Calculation of LV electrical installation

ABB program for drawing and calculating single-line 
diagrams of low and medium voltage electrical plants



نرم افزارهای موجود

افزارهاینرممجموعه
Trace software

Romain, France



نرم افزارهای موجود



نرم افزارسیماریس



نرم افزارسیماریس

میل شد اطالعات مورد نظرتک.جهت دانلود نرم افزار سیماریس به لینک زیر باید مراجعه شود 
رسال می وبعدازآن لینک دانلود بهمراه فایلی جهت ریجیستر نمودن نرم افزار به ایمیل شما ا

.گردد
www.siemens.com/simaris/download



نرم افزارسیماریس



Navigation bar/workflow bar



Navigation bar/workflow bar

:قسمت تقسیم شده است3به 
1-project definition: دراین قسمت یکسری تعاریف اولیه

.مربوط به پروژه ارایه گردیده است
2-Network design : دراین قسمت صفحه طراحی برای

.کارکردن و رسم دیاگرام تک خطی درنظرگرفته شده است 
3-project output : برای خروجی گرفتن از نرم افزاروپروژه

.طراحی شده ازاین منو استفاده می گردد



project definition



project definition



project definition



project definition



Network design



Network design

صفحهدریکطراحیصفحهکهدهدمیراامکاناینشمابهمورداولین
.باشدجداگانه



Network design

.اشددومنو بعدی برای انتخاب تجهیزات وجستجو داخل پروژه می ب



Network design

بهواتصالننمودغیرفعالوفعالبرایدرواقع.باشدمیدرشبکهقدرتهایکلیدمختلفحالتهایبررسیبرایقسمتاین
.باشدمیقدرتشبکه



Network design

شدبامیجزییوکلیبصورتمحاسباتاجرایبرایقسمتاین
کنیدانتخابمدارراازقسمتتایکبودقادرخواهیدشمااینکهیعنی.

.دهیدراانجامقسمتآنومحاسبات



Network design

خصاتیمشوباشدمیفعالفرضتعیینازپیشبصورتگزینهاین
.دهدمیرانشان....وکابلمقطع،سطحنامی،طول،ولتاژنامیجریان



Network design

یان مجاین آیتم توان،ضریب توان،ضریب همزمانی،افت ولتاژ مجاز،جر
.از هادی، جریان بار ویکسری اطالعات فنی دیگر را نشان می دهد 



Network design

راوتاهکاتصالبهمربوطاطالعاتتوانیدمیگزینهاینانتخاببا
.نماییدمشاهده



Network design

ربوطماطالعاتانحصاریبصورتتوانیدمیآیتمایننمودنبافعال
.نماییدمشاهدهراراکتیووظاهری،حقیقیتوانبه



Network design

خطیتکدیاگرامفقطشماکهشودمیباعثگزینهایننمودنفعال
.نماییدمشاهدهرامربوطههایلیبلبهمراه



Network design

نشانبیآبارنگدستپایینوقرمزرنگباباالدستشبکهحفاظتشودمیزبرمشاهدهدرشکلهمانظورکه
گرنصورتیخطودهندمیرانشانکوتاهاتصالمحاسباتممنیمیوماکزیممعمودیخط2.استشدهداده

.دهدمیرانشانحفاظتیهماهنگیمحدوده



Network design

.ازاین آیتم برای تغییرابعاد صفحه طراحی استفاده می شود



Network design

سطحواطالعاتترانسفورمربهمراهشبکهورودیطراحیبرایالمانازاین
.باشدمیفشارمتوسط



Network design



Network design

شبیه سازی باداشتن اطالعات شبکه باالدست



Network design



Network design

درقسمت سیستم توزیع می توان از منوهای زیراستفاده کرد 



بارثابت



پریز

وان ،تدراین قسمت قادر خواهید بود تا باوارد نمود توان هرپریز ،انتخاب ضریب ت
ودعداد هادی ،و دیگر اطالعات مورد نیاز محاسبات مربوط به انشعاب مورد نظرخ

.را محاسیه فرمایید



موتور



موتور



درایو

ا توجه به ب....تسمه نوارنقاله،غلتک باالبر،دیگ یا پاتیل گردان،آسیاب و
.نوع بار نوع درایو انتخاب می شود



تصحیح ضریب توان



تنظیمات خروجی نرم افزار



پروژه نمونه



پروژه نمونه

:فیدرهای تابلو ورودی عبارتند از 
بانک خازنی-1
فیدرمربوط به چیلر-2
ورودی دیزل ژنراتوز وبقیه بارهای مربوطه-3



پروژه نمونه



پروژه نمونه



پروژه نمونه



شبیه سازی درنرم افزار



شبیه سازی درنرم افزار



شبیه سازی درنرم افزار



شبیه سازی درنرم افزار

.دبرای اجرا نمودن محاسبات درنرم افزارباید نحوه اتصال کلید ها را توجه نمو



شبیه سازی درنرم افزار

.وجود دارد  OPERATING METHOD  این امکان با انتخاب گزینه



شبیه سازی درنرم افزار

نداشتنگاهرابستهکلیدهاتمامهمزمانتواننمینمونهعنوانبه
.نمودانتخابراRUNوگزینه



شبیه سازی درنرم افزار

تعیین سطح مقطع و حفاظت



شبیه سازی درنرم افزار



نرم افزارتاسیسات الکتریکی



نرم افزارتاسیسات الکتریکی



نرم افزارتاسیسات الکتریکی



نرم افزارتاسیسات الکتریکی



نرم افزارتاسیسات الکتریکی



نرم افزارتاسیسات الکتریکی



نرم افزارتاسیسات الکتریکی 



نرم افزارتاسیسات الکتریکی


