
 
 

  :PScadشرحي بر نرم افزار 
. اين نرم افزار يك برنامه شبيه ساز در زمينه اهداف مختلف، براي سيستمهاي قدرت چند فاز و شبكه هاي كنترلي مي باشد

 . قدرت زودگذر طراحي شده است در واقع اين نرم افزار به منظور مطالعه سيستمهاي
مل به ما اجازه مي دهد كه عملكرد ماژولها را به دقت بين شبكه هاي يك كتابخانه كامل با عناصر مداري بينهايت كا

 . الكتريكي وبارها در شكلهاي مختلف ببينيم
يك رابط كاربري گرافيكي و ابزارهاي كنترلي بسيار زياد، كار با اين نرم افزار را بسيار راحت و ابزارهايي براي هم آناليز و هم 

  . ر دلپذير و جذاب مي سازدطراحي سيستم هاي قدرت كار را بسيا
 

 ):visual(محيط طراحي تصويري 
اين نرم افزار بصورت مداوم همه خواص محيط تصويري در همه زمينه هاي يك شبيه ساز شامل شبيه سازي مدارها، كنترل 

 .زمان اجرا، آناليز و گزارشگيري بصورت مجتمع انجام و در بر مي گيرد
ات موجود در طول شبيه سازي به دليل وجود ابزارهاي كنترلي مختلف، فعل و انفعال داشته كاربر مي تواند به راحتي با قطع

 .باشد يعني آنها را تغيير دهد يا خواصشان را تغيير دهد
 كشيدن تركها مي توان بهره برد و اين موضوع كامل   همچنين از ابزارهايي در برنامه، در جهت در طول شبيه سازي

visual نالها در زمان واقعي آناليز مي شوندسيگ. مي باشد: 

 



 :كتابخانه اين نرم افزار
شامل عناصر ) بدليل عدم قابليت سرچ مناسب در بين اجزا(كتابخانه اين نرم افزار كه البته ضعف اساسي اين نرم افزار است
  : سيستمهاي قدرت و الكترونيك قدرت نظير موارد زير مي باشد

 ه به فركانسكابلها و خطوط انتقال وابست
 ترانسفورماتورها 

 )DCسنكرون، آسنكرون، (ماشينهاي مختلف 
 )آبي، بخاري و بادي(توربينهاي مختلف 

 كانورترها
 درايوها و بلوك هاي كنترلي

 رله ها

 



ز در اين نرم افزار همچنين مي توان مدارات را به صورت شماتيك طراحي، شبيه سازي و اجرا كرده و پاسخ ها را مورد آنالي
اطالعات در اين نرم افزار در محيطي كامال گرافيكي ارائه مي شود و مي توان به طور همزمان نمودار ها را رسم و . قرار داد

      .متغيير هاي سيستم را اندازه گيري نمود
 كنترلر اين نرم افزار داراي يك كتابخانه از مدل هاي از پيش طراحي و تست شده است كه شامل المان هاي پسيو ساده،

هاي پيچيده، ماشين هاي الكتريكي، دستگاه هاي و خطوط انتقال و كابل ها مي باشدكاربر در اين نرم افزار اين امكان را مي 
 1988 براي اولين بار در سال PSCADنرم افزار .يابد تا با كمك كتابخانه مدل هاي مورد نياز خود را از نو طراحي نمايد

 آغاز EMTDCارائه شد و سير تكاملي خود را به عنوان يك ابزار براي توليد فايل هاي اطالعاتي براي نرم افزار شبيه ساز 
      . كرد

 را نسخه هاي اوليه آزمايشي بودند با اينحال اين نرم افزار يك حركت رو به جلو در زمينه ي سرعت و قابليت هاي عملكردي
 به جاي آنكه از فايل هاي متني به عنوان ورودي استفاده كنند مي EMTDCآغاز كرد در نسخه ي نخست كاربران 

 1994نسخه ي دوم به عنوان يك نرم افزار تجاري در سال .توانستند شبكه و سيستم هاي مورد تحليل را طراحي نمايند
راحي مدارات، رسم نمودار ها به شكل همزمان با اجرا كنترل و ط. ارائه شد كه بر روي سيستم عامل يونيكس اجرا مي شد

      .رسم نمودار به صورت جدا از اجرا از امكانات قابل توجه اين نسخه بود
 تبديل به يك نرم افزار PSCADدر آن هنگام.  ارائه شد1999نسخه ي سوم نرم افزار براي سيستم عامل ويندوز در سال 

اكنون سيستم اين قابليت را داشت كه بلوك هايي در آن طراحي شوند كه اين بلوك ها .  شده بودشبيه سازي با فرم ماژوالر
داراي ارتباطات متقابلي با يكديگر بوده، در عين حال به طور جداگانه كامپايل مي شوند و هر كدام داراي فضاي اطالعاتي 

 .ه سازي شداين روش باعث باال رفتن دقت و سرعت شبي.مخصوص به خود مي باشند
  

  :سرعت و دقت
همچنين ، مزيت مهم اين نرم افزار سرعت و دقت آن در آناليز مدارات سيستمهاي قدرت و سيستمهاي كنترلي مي باشد 

  :اين نرم افزار بسياري قابليت هاي كليدي ديگر همانند موارد زير را نيز دارا مي باشد
  كابلها و خطوط قدرت

  بارهاي صنعتي غيرخطي بزرگ
  سفورماتورتران

  سيستمهاي الكترونيك قدرت و درايو
  خطاي نامتقارن

  FACTS/HVDCسيسنمهاي 
  كورديناسيون رله هاي حفاظتي

  شبكه هاي توزيع برق
  ماشين

  Embeddedسيستمهاي 
  

  :لينك دانلود خود آموزهاي ويديويي

https://pscad.com/products/pscad/simulations/index.cfm?#Sim3 


