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 فهرست مطالب
 

 پیشگفتار

 معرفی

PSCAD 
EMTDC 
 تاریخچه

 HVDC مرکز تحقیقات مانیتوبا 

 کتابخانه

 کاربرد

 محیط کار ماتینصب برنامه و تنظ: فصل اول

 مقدمه -1-1

 يافزار و نرم يسخت افزار يازهاین -1-2

 مجوز نصب -1-3

 مراحل نصب -1-4

 محیط کار ماتیتنظ -1-5

 PSCADمحیط : فصل دوم

 یاصطالحات و معان -2-2

 سازي من اولین شبیه -2-3

 PSCAD طیهاي مح پنجره -2-4

 منوها -2-5

 ابزار ينوارها -2-6

 دیهاي صفحه کل انبریم -2-7

 PSCADموقت  يرهایمس -2-8

 برخط يراهنما ستمیس -2-9

 یهاي آموزش پروژه -2-10

 ها و عملکردها ویژگی: فصل سوم

 مقدمه -3-1

 ها پروژه -3-2
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 ها قطعات و مدول -3-3

 آموزش -3-4

 کشیدن و رها کردن -3-5

 برخط يراهنما ستمیبه س یدسترس -3-6

3-7- Tool Tips 

 جستجو -3-8

 ها گنالیفهرست قطعات و س -3-9

 تنظیمات کنترلی -3-10

 يسراسر یجانشان -3-11

 سیستم واحدها -3-12

 ترسیم و کنترل برخط: فصل چهارم

 مقدمه -4-1

 شینما ایکنترل  يها برا داده يآماده ساز -4-2

 میقطعات ترس -4-3

 برخط يریگ کنترل و اندازه -4-4

 زمان اجرا اءیامکانات موجود در اش -4-5

 تنظیمات پروژه: فصل پنجم

 مقدمه -5-1

5-2- General 

5-3- Runtime 

5-4- Network 

5-5- Dynamics 

5-6- Mapping 

5-7- Fortran 

5-8- Link 

 ها خطوط انتقال هوایی و کابل: فصل ششم

 مقدمه -6-1

 ساختن خطوط انتقال -6-2

 ییمشخصات کابل و خطوط انتقال هوا شگریرایو -6-3

 خط يها هاي ثابت لیفا -6-4
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 یلیتفص یخروجمشاهده  -6-5

 طراحی قطعه: فصل هفتم

 مقدمه -7-1

 به پنجره ویرایش قطعه یدسترس -7-2

 کیبخش گراف -7-3

 بخش پارامترها -7-4

 پتیبخش اسکر -7-5

 دیقطعه جد یطراح -7-6

 زدایی اشکال: فصل هشتم

 مقدمه -8-1

 هاي معمول غامیپ -8-2

 تجوجس -8-3

 هاي ساخت و داده نمایش فایل -8-4

 مرتب نمودن قطعات -8-5

 نمایش موقعیت سیگنال -8-6

 یکنترل گنالیس ينشانگرها -8-7

 هاي کنترل مجازي سیم -8-8

 جامع ياستفاده از برنامه اشکال زدا -8-9

 رابط متلب/سیمولینک: فصل نهم

 مقدمه -9-1

 رابط متلب ربرنامهیز -9-2

 نکیمولیرابط س ربرنامهیز -9-3

 قطعه متلب یطراح -9-4

 نکیمولیقطعه متلب/س یطراح -9-5

 ینکات ارتباط -9-6

 هاي کاربردي مثال: فصل دهم

 مقدمه -10-1

 مثال اول: شروع -10-2

 ساده AC ستمیمثال دوم: س -10-3

 خط انتقال يم: گذراهامثال سو -10-4
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 کردن در شبکه قدرت نیمثال چهارم: اثر زم -10-5

 مثال پنجم: فرورزونانس -10-6

 باد يمثال ششم: انرژ -10-7

 MATLABو  Excelبه  PSCAD یمثال هفتم: انتقال خروج -10-8

 مراجع

 



 ۷/  پيشگفتا 

 

 

 

 پیشگفتار

 يسـاز  شـبیه هـاي   ضرورت استفاده از برنامـه  ،قدرت سیستمهاي رو به افزایش  با پیچیدگی

دانشـجویان   سـوي دیگـر  از  غیـر قابـل انکـار اسـت.     مختلفهاي  پدیدهتحلیل و بررسی  براي

، اصول تولید ها هاي قدرت، طراحی خطوط انتقال، رله و حفاظت سیستم دروس بررسی سیستم

، کنتـرل،  کترونیک قدرتالهاي الکتریکی،  ماشینهاي فشار قوي،  و توزیع انرژي، طراحی پست

عالوه بـر تسـلط بـر مبـانی و مفـاهیم پایـه بایـد در شـناخت و کـاربرد          ، و ... FACTSادوات 

 ها نیز توانا باشند.    ها و الگوریتم سازي سیستم ها و پیاده تحلیل پدیده برايافزارهاي مرتبط،  نرم

قـدرت بیشـتر و بـه     دقـت و بـا   متعدد دیگـري افزارهاي  ، نرمMATLABافزار  عالوه بر نرم

یکـی از   اند. هاي قدرت پرداخته و گسترش یافته تر به تجزیه و تحلیل سیستم صورت تخصصی

و مانـدگار  مطالعـه رفتـار گـذرا     بـراي اي  حرفـه  یـک برنامـه  که  است PSCADافزارها،  این نرم

 باشد. میالکتریکی و تجهیزات ها  شبکه

PSCAD  آن ساز شبیه موتورو EMTDC،  ـ و توسـعه  هـا   سـال  طـول در ا کمـک نظـرات و   ب

افـزاري قدرتمنـد در سـطح جهـان      یک بسته نـرم  پیشنهادات کاربران، توانسته خود را به عنوان

 تثبیت نماید.

متاسفانه به کـارگیري آنهـا در    رشته برق، هاي تخصصیافزار نرمرغم پیشرفت و توسعه  علی

در ه طوري کـه اسـتفاده از آنهـا    ب ،ناکافی بودهها  و درك سیستم تحلیلصنعت کشور به منظور 

 نیـز هـا   در برخی از دانشـگاه  عالوه  به .ستمانده ا باقی تحقیقاتیو مراکز ها  چارچوب دانشگاه

  .شود میکم توجهی  دیگر ها در کنار دروسافزار نرمنسبت به معرفی، تدریس و آموزش این 

ان در اسـتفاده از  راهنمـایی کـاربر   بـراي مناسـب   یتهیه مرجعـ  ،این کتاب نگارشهدف از 

هـاي   در گـرایش بـرق  آموزان و مهندسین  و آشنایی مربیان، دانشجویان، دانش PSCADافزار  نرم

 ،سـاز  افزار است. چرا که قادر خواهند بود به کمک ایـن برنامـه شـبیه    با این نرم و کنترل قدرت

ا را بـه کمـک   هـ  و مسائل و مشکالت موجود در سیستم دادهتحقیقات خود را انجام  وها  پروژه

تواننـد بـا مطالعـه     مـی  ،افزار آشنا هستند آن بررسی و تحلیل نمایند. سایر کاربرانی که با این نرم

افزار که ممکـن اسـت تـاکنون بـا آنهـا مواجـه        هاي دیگر نرم جزئیات و توانمندي ازکتاب این 

 د. ی یابنگاهاند آ نشده

آن کـه توسـط    راهنمـاي از ، ب حاضـر در کتـا  افـزار  نرمبرداري از  بخش عمده راهنماي بهره

ذکـر   وموضـوعات   ترتیـب گرفته شده و انتخاب مطالب، بر منتشر شده است، افزار نرمطراحان 

متعـدد مـولفین و   هـاي   و تمـرین هـا   تجربه انجام پـروژه کاربردي مختلف، حاصل از هاي  مثال
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عالوه بـر کـاربران    کهاست اي  روش ارائه مطالب به گونه .برگرفته از چند مقاله تحقیقاتی است

تواننـد از آن   ي آشنایی ندارنـد نیـز مـی   ساز شبیهبا مفاهیم  که مبتدي نمتوسط و پیشرفته، کاربرا

 .مند شوند بهره

با تمام تالشی که بـراي ارائـه    باید گفت ،واقع شدن این کتابامید به موثر ضمن در خاتمه 

نخواهـد   لی از نـواقص و اشـکا  ، قطعا کتاب خـال صورت گرفته استکمترین اشکال با  مطالب

در این باره نظرات کلیه دوستان را با کمال میل پـذیرا بـوده و از نظـرات ارزشـمندتان در      .بود

 بعدي کتاب استفاده خواهد شد.هاي  چاپ

نام و نشـانی کـه در عـالم خـاك      در ضمن این کتاب به شهداي گمنام، عزیزان و عاشقان بی

 گردد. قدیم میاند ت غریب و در باغ ملکوت شهره

 با تشکر

 



 

 معرفی

PSCAD 
PSCAD1، ي هاگذرا ساز شبیه گر و تحلیل موتور براي پذیر انعطافقدرتمند و  رابط گرافیکی

ي، تحلیـل  ساز شبیه، انجام مدار امکان ترسیم افزار این نرم. باشد می )EMTDC( الکترومغناطیسی

سـازد. همچنـین    مـی فـراهم    یکپارچهگرافیکی کامالًیک محیط ها را در  نتایج و ساماندهی داده

تواند از مشاهده اثر تغییـر   میاندازه گیرهاي برخط است که کاربر و ها  شامل توابع رسام، کنترل

 ي بهره مند شود.ساز شبیهپارامترهاي مختلف سیستم در حین انجام 

ت و قـدر هـاي   سیستم  DCو  ACهاي از تمام مدل وسیعیداراي کتابخانه  PSCAD افزار نرم

و طراحـی  مکـان  کـاربر ا  رايب ،در صورت عدم وجود قطعه و مدل مورد نظر وباشد  میکنترل 

و  Fortran، C طراحـی شـده توسـط   هـاي   همچنین مـدل  .ساخت آن قطعه را میسر نموده است

C++  دهد میرا پوشش.   

 

EMTDC 
EMTDC گر تحلیلرابط گرافیکى کاربر براى PSCAD همانطور که بیان شد در حال حاضر 

2 

ــت.  ــا EMTDCاس ــل   ب ــت ح ــیل قابلی ــادالت دیفرانس ــتم مع ــى و   سیس ــاي الکترومغناطیس ه

 سیسـتم  مطالعـه  براي 1975در سال  3ابتدا توسط دنیس وودفور، لکترومکانیکى در حوزه زمانا

HVDCقدرت 
 ات،مطالعـ  ایـن  کانـادا کدنویسـی شـد. موفقیـت     يرودخانه نلسون در مانیتوبا 4

و بهبـود ایـن    توسـعه عالوه بر بطوریکه  .و دهه آینده را در پی داشتپیشرفت برنامه در طى د

 شد.  آوري جمعتوسعه و در آن اى  هاي مختلف به طور حرفه از مدل یطیف وسیع ،گر تحلیل

 

 تاریخچه

PSCAD  ساز شبیهبه عنوان رابط گرافیکی برنامه  1988اولین بار در سال EMTDC  مطرح و

بـاال بـردن   در یـک جهـش بـزرگ    استفاده از آن  گرفت. ده قرار به صورت آزمایشی مورد استفا

بـدون نیـاز بـه ورود    توانسـتند   مـی کـاربران   ایجاد نمود چرا کـه  EMTDC وري بهرهسرعت و 

 PSCAD د. نسـخه دوم نماینهاي خود را در یک محیط گرافیکی طراحی  سیستماطالعات متنی، 

 بکارگیري در سیستم عامـل  برايآن  نسخه سومو  1994در سال  5یونیکستحت سیستم عامل 

                                                           
١. Power Systems Computer Aided Design  
٢. ElectroMagnetic Transients including DC 
٣. Dennis Woodford ٢٠٠١تا  ١٩٨٦ سا  هيد (مدير فنى مانيتوبا(  
۴. High Voltage Direct Current 
۵. UNIX 
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در نهایت ویرایش چهارم، نسـخه پیشـرفته و توسـعه یافتـه      .طراحی شد 1999ویندوز در سال 

هاي قدرت است که ابزارهـاي پیشـرفته طراحـی را در بـر گرفتـه و       سازي سیستم افزار شبیه نرم

دقـت و   ،جدیـد  باشد. نمایش تک خطـی در ویـرایش   داراي قدرت، سهولت و کاربري باال می

ـ    تـاکنون بـه صـورت     ی،قابلیت اطمینان را باال برده است. این ویرایش به همـراه تغییـرات جزئ

 :  شده است بازبینیهاي قید شده  در تاریخو هاي زیر  نسخه

  2003در سوم فوریه سال   4.0.0اولین ویرایش نسخه   

  2003در بیست و یکم مارس  4.0.1نسخه 

  2003ي در هجدهم جوال 4.0.2نسخه 

  2003در بیست و سوم دسامبر  4.0.3نسخه  

  2004ام آوریل  در سی 4.1.0نسخه  

  2005در آوریل  4.2.0نسخه  

  2010 فوریهدر  4.2.1نسخه  

 

 HVDC مرکز تحقیقات مانیتوبا 

PSCAD  نشان تجاري ثبت شده مرکز تحقیقات مانیتوبـا HVDC وEMTDC    نشـان تجـاري 

باشـد. مانیتوبـا هیـدرو چهـارمین شـرکت       مـی HVDC مانیتوبا  قاتو مرکز تحقی 1مانیتوبا هیدرو

هـاي قـدرت و    کـه بـه انجـام تحقیقـات متمرکـز و پیشـرفته در سیسـتم        بزرگ در کانادا است

 ،هـاي بـی نظیـر ایـن شـرکت      پردازد و در نتیجه فعالیـت  میي ساز شبیهالکترونیکی و همچنین 

 جهان فراگیر شده است.  هاي قدرت در سازي و آنالیز سیستم تکنولوژي شبیه

 ،2به وسیله مانیتوبا هیدرو، مشاورین تشمونت 1981در سال HVDC  مرکز تحقیقات مانیتوبا

و دانشگاه مانیتوبا تاسیس شد و به عنوان یک مرکز مستقل شروع به تحقیـق و  3مهندسین فدرال

تـایج تحقیقـات   در زمینه خطوط انتقال و توزیع انرژي الکتریکی نمود و محصـوالت و ن عه مطال

دیجیتالی که  ساز شبیهاولین  1981و مراکز آموزشی عرضه داشت. در سال ها  خود را به سازمان

سـاخته  طراحی و توسط این مرکز  4RTDS گذاري شده بود، به نام ها پایه توسط میکروپروسسور

ي ایـن مرکـز   سـاز  شـبیه نیز هم اکنـون آخـرین محصـول    PSCAD افزار شد و آخرین نسخه نرم

 باشد.   یم

 

 

                                                           
١. Manitoba Hydro 
٢. Teshmont Consultants 
٣. Federal Pioneer 
۴. Real Time Digital Simulator 



 ۱۱/  معرفي 

 

 کتابخانه

PSCAD    هـاي   داراي یک کتابخانه با قطعات از قبل ساخته و آزمایش شـده از جملـه المـان

 عناصـر ، الکتریکـی  يهـا  ماشـین  از قبیـل  تر هاي پیچیده هاي کنترلی تا مدل ساده مقاومتی و تابع

FACTS 1 ،وجود نباشد، مدر کتابخانه شد. اگر مدل و قطعه خاصی با میها  خطوط انتقال و کابل

بـا  هـاي اولیـه و یـا     سـاخت مـدل  با از ابتدا یا  جدیدها و قطعات  ساخت مدلامکان طراحی و 

 در کتابخانه براي کاربر فراهم است. موجودهاي  مدلترکیب 

 :ذکر شده است PSCADکتابخانه اصلی در  موجودقطعات در ادامه برخی از 

 ها و سلفها  ، خازنها مقاومت 

 نسفورماتورهاتراو ها  پیچ سیم 

 منابع جریان و ولتاژ 

 کلیدهاي قدرت 

 ها   خطوط انتقال وابسته به فرکانس و کابل 

  ها و رله یحفاظتادوات 

 دیودها، تریستورها وGTO ها 

 توابع کنترلی دیجیتال و آنالوگ 

 هاي  ماشینAC  وDCها   ها، گاورنرها، پایدارساز ، اکسایتر 

 اندازه گیريسنجش و  ادوات و توابع 

 هاي  مسیستHVDC ،و دیگر کنترلرهاي  2جبرانساز استاتیکی وارFACTS 

 ها و گاورنرهاي بادي توربین 

 

 کاربرد

و صـنعتی و همچنـین    تحقیقـاتی ی، مراکـز آموزشـ   ،هـا  دانشـگاه بـرق   اساتید و دانشجویان

هـاي مختلـف صـنعت بـرق از جملـه مراکـز تولیـد، انتقـال، توزیـع و           مهندسین برق در بخش

هـاي   در زمینـه باشند که  می PSCAD افزار ها و ... کاربران اصلی نرم یکی کارخانهتاسیسات الکتر

منـد   هاي الکتریکـی از آن بهـره   بررسی عملکرد سیستمو  تحلیل، ریزي برنامه، تحقیق آموزش و

 :  شده استبیان  به عنوان نمونهPSCAD ه توسط مطالعموضوع قابل چند در ادامه  .شوند می

 و تجهیزاتها  شبکه اي احتمالی درپیشامده ي مطالعهAC  الکتریکـی هـاي   شامل ماشین ،

و بارهـاي  هـا   ، ترانسـفورماتورها، خطـوط انتقـال، کابـل    ها ، توربینهاي تحریک سیستم

 مصرفی

                                                           
١. Flexible AC Transmission System 
٢. Static Var Compensator (SVC) 



بر شبيه/  ۱۲  PSCADها قد   سا سيستم مو كا

 

 حفاظتیهاي  و سیستمها  سازي رله هماهنگ 

 تاثیر اشباع ترانسفورماتور 

 رهای عایقی ترانسفورماتورها، کلیدهاي قدرت و برقگیهماهنگ 

 تست ضربه ترانسفورماتورها 

   خطـوط انتقـال و   هـا  هـا بـه همـراه ماشـین     در شـبکه  1مطالعات تشدید زیـر سـنکرون ،

 HVDCهاي  سیستم

  ها رمونیکها تحلیلطراحی فیلتر و 

 پـذیر  انعطـاف هـاي انتقـال    هاي کنترلی و هماهنگ نمودن سیسـتم  طراحی سیستم AC  و

HVDC 3، سیکلوکنورترها2اي منبع ولتاژه مبدل کننده استاتیکی، شامل جبران   

  در سیستم قدرت خطابررسی اثر و عملکرد صاعقه و   

 هاي شـامل   هاي تولید شده توسط ابزار الکترونیک قدرت و یا سیستم هارمونیک  بررسی

(بـا فـراهم آوردن    صـنعتی ها و درایورهـاي  SVCها، HVDC، STATCOMانتقالخطوط 

هـا،  GTOیـک قـدرت از قبیـل تریریسـتورها،     کلیـدزنى الکترون  ادواتهـاي دقیـق    مدل

IGBT (ها، دیودها و غیره 

 بررسی حداکثر قدرت برقگیر در یک اختالل الکتریکى معین 

 کنترلی بهینه پارامترهاي طراحی 

 هاى کنترل آنها هاي منبع ولتاژ به همراه جزئیات سیستم سازي مبدل مدل 

 هاى متقابل سیستم کنترل   شرمونیک یا کنها بررسی ناپایداري سیستم قدرت در اثر 

 سازى انوع متنوع درایوهاي سرعت متغیر طراحى و شبیه 

 الکترونیـک   ، درایـو 4کنتـرل کننـده جبرانسـاز تـوان    هاى صنعتى، از قبیل  طراحى سیستم

 هاى برقى و فیلترها   قدرت، کوره

 ر شـبکه  هاى تولید پراکنده از قبیل انرژي باد د سیستمهاي  رمونیکها مطالعه رفتارگذرا و

 قدرت

  و  کاهش گذراي کلیدزنی خازنیبررسی... 

                                                           
١. Sub-Synchronous Resonance(SSR) 

٢. Voltage source converter (VSC) 
٣. Cycloconverters 
۴. Compensation controllers 



 

 فصل اول

 کار محیطنصب برنامه و تنظیمات 

 مقدمه -1-1

الزم  اگر چه اجراي برنامه نصب به خودي خود کار مشـکلی نیسـت، امـا در حـین نصـب     

ه لذا بهتر است کاربران، به ویژ .باشد میاست تصمیماتی اتخاذ شود که در کل سیستم تاثیرگذار 

نمایند و همچنین مجموعه و سازمانی کـه   میاستفاده  افزار نرمکاربرانی که براي اولین بار از این 

در ایـن   .را در اختیار چندین کاربر قرار دهد، این فصل را مطالعه نمایند افزار نرمقصد دارد این 

نـین  و همچ افـزاري  نـرم به لحاظ سخت افـزاري و   PSCADV4فصل پیش نیازهاي نصب برنامه 

  .شود می بررسی و سپس مراحل نصب برنامه تشریح افزار نرماخذ مجوز بکارگیري 

، پارامترهایی را براي تغییر و تنظیم محـیط کـار در اختیـار    Workspace Settingsاي  پنجره محاوره

هاي بارگذاري شده اثرگذار اسـت. پارامترهـا    دهد که این تنظیمات بر روي تمام پروژه کاربر قرار می

شـود کـاربران    شوند و پیشـنهاد مـی   و تنظیمات موجود در این پنجره نیز در فصل حاضر تشریح می

   .نمایند ها و آشنایی بیشتر، این قسمت را نیز مطالعه مبتدي پس از مطالعه سایر فصل

 

 ي افزار نرمنیازهاي سخت افزاري و  -1-2

براي نصـب   2-1و  1-1 هاي ي مطابق جدولافزار نرمسخت افزاري و هاي  حداقل مشخصه

PSCADV4 آورده شده است:   
 

 سخت افزاريهاي  حداقل نیازمندي -1-1جدول 

 حداقل افزار سخت

Processor 500 MHz 
Memory(RAM) 256MB 

Hard Disk 500MB 
Video SVGA(800×600) 

 TCP/IP network Protocol سایر
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 ي افزار هاي نرم حداقل نیازمندي -2-1جدول 

 حداقل زاراف نرم

 Windows 2000 Windows XP سیستم عامل

 EGCS/GNU Fortran 77 compiler کامپایلر
 

فرتـرن   1یک پروژه، نیاز به کامپـایلر  سازي شبیهبراي ساخت و  PSCADمطابق جدول فوق، 

 ،EGCS/GNU Fortran 77افزار، کامپـایلر   دارد. براي این منظور، به همراه نسخه دانشجو این نرم

هـاي بـزرگ، در صـورت     . براي طراحی و اجراي پروژه2یک فایل مجزا قابل دسترسی استدر 

 Intel Visual Fortran، اسـتفاده از کامپـایلر   PSCADاي  دسترسی به مجوز نصـب نسـخه حرفـه   

9.0.x شود.   پیشنهاد می 

 

 مجوز نصب  -1-3

صـدور مجـوز، از    .تبه غیر از نسخه دانشجو، نیازمند اخذ مجوز اسـ  ،PSCAD افزار نرمنصب 

توانـد بـه صـورت     می افزار نرماین  .شود میسازماندهی و کنترل  3مدیریت مجوز افزار نرمطریق 

کـاربر از   بـا توجـه بـه چگـونگی اسـتفاده      .و یا به صورت مجزا نصب شود PSCADترکیبی با 

PSCAD بندي شده است کند، صدور آن به صورت زیر طبقه می، و نوع مجوزي که تهیه:   

 

  4صدور مجوز براي چند کاربر -1-3-1

مدیریت مجوز به صورت مستقل نصب شـده و در هـر کـامپیوتر در     افزار نرمدر این حالت 

سیستم مدیریت شامل اطالعاتی براي تصـدیق و   .قابل دسترسی است (LAN)یک شبکه محلی 

بـازبینی   بررسـی و  در هر نقطه از شبکه، با PSCADبه این ترتیب که برنامه  .باشد میاعتباردهی 

ایـن   .بـود  مدیریت مجوز (شماره کاربري و شماره مجوز)، توسط کاربر قابل اسـتفاده خواهـد  

صـدور مجـوز، از    در ایـن حالـت از   .تواند از لحاظ زمانی محدود و یا نامحدود باشد میمجوز 

 .شود می، سري یا موازي) استفاده USBیک اتصال با قفل سخت افزاري (پورت 

 

 5دور مجوز براي یک کاربرص -1-3-2

 PSCAD ایـن برنامـه بـا    .در این حالت نیاز به نصب مجزاي برنامه مدیریت مجـوز نیسـت  

تواند محدود بـه   میادغام شده و فقط یک کاربر قادر به استفاده از آن است و مانند حالت قبلی 

                                                           
   .کند اي که دستورات نوشته شده با یک زبان سطح باالرا پیش از اجرا به زبان ماشین ترجمه می برنامه .1

 باشد. قابل دریافت است که داراي محدودیت نود می PSCADنسخه دانشجو، از طریق وب سایت  .2
٣. License Manager Software 
۴. Multi User Licensing 
۵. Single User Licensing  



 ۱۵/  ترسيم  كنتر برخط :فصل چها 

 

   .زمان و یا نامحدود باشد

 

 1صدور مجوز آزمایشی -1-3-3

مجـوز   اي، ایـن  تنها نسخه حرفه .باشد میربره و داراي محدوده زمانی این نوع مجوز تک کا

تا زمانی کـه   .شود و براي ارزیابی توسط کاربران در نظر گرفته شده است میآزمایشی را شامل 

این مجوز توسط مرکز تحقیقات مانیتوبا تایید شود، برنامـه بـه صـورت نسـخه دانشـجویی بـا       

توجه داشته باشید تا زمانی که از نسخه آزمایشـی   .کند میل گره الکتریکی عم تعدادمحدودیت 

این مجوز  .تغییر ندهید رد دیسک و کارت گرافیک خود راها  سیستم عامل و ،نمایید میاستفاده 

 .به سخت افزار شما قفل شده و قابل انتقال به سیستم دیگري نخواهد بود

 

 مراحل نصب  -1-4

 :بار، به ترتیب زیر عمل نمایید براي اولین PSCAD V4به منظور نصب 

   .شد مشاهده خواهد 1-1، نصب اتوماتیک شروع شده و شکلافزار نرم CDبا قرار دادن  .1

 
 مرحله اول نصب برنامه -1-1شکل 

 

 شود. براي   ظاهر می 2-1، شکل Nextبا کلیک بر روي  .2

                                                           
١. Trial License 


