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 پرکاربرد رشته برق نرم افزار 10

 

 به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک ای از مهندسی است کهمهندسی برق زیرمجموعه
های انتقال و تبدیل انرژی طراحی سیستم توان مهندسی برق را به دو قسمت عمده تقسیم کرد: بررسی وپردازد. میمی

های مخابراتی، هسامان ها،های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطالعات، نظیر رایانهسیستم الکتریکی؛ و یا بررسی و طراحی
مهندسان برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی و یا برای پردازش  مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن. به بیان دیگر،

تر اطالعات، انتقال و نیز پردازش سریع لکتریکی و افزایش نیاز بهکنند.فراگیرتر شدن استفاده از انرژی ااستفاده می اطالعات
 های مهندسی و صنعت تبدیل کرده است. از این رو تصمیمپر طرفدارترین زمینه ترین ومهندسی برق را به یکی از مهم

اشید اریم . البته در نظر داشته بمقاله به اشتراک بگذ نرم افزار پرکاربرد این رشته را برای شما در این ۰۱گرفتیم که فهرستی از 
ت و جو نتایج جس به معنی تایید یا عدم تایید خدمات آنان نیست و سرویس های فوق بر اساس معرفی سرویس های مذکور

 .استخراج شده و در این مقاله درج شده اند

 (Proteus Design)پروتئوس ( ۰

وسط ت افزارنرم این. است چاپی مدار ٔ  ریزپردازندهها، ایجاد شماتیک و طراحی تخته سازیافزاری برای شبیهتئوس نرمپرو

 ۸٫۰افزار نسخه آخرین نسخه از این نرم .یابدگسترش می (Labcenter Electronics)سنتر الکترونیکز به انگلیسیلب
طراحی  ISIS .تشکیل شده است ARES و ISIS ز دو بخش اصلیشد.نرم افزار ا رونمایی ۴۱۰۲آن است که در سال 

را  قابلیت برنامه دهی و برنامه نویسی و شبیه سازی مدارات آنالوگ، منطقی و میکروکنترلری را عهده دار است که شماتیک
 لیتعلت قاباز میکروکنترولر ها را شامل بوده و محبوبیت اصلی پروتئوس به  طیف وسیعی ISIS نیز داراست، کتابخانه

 ISIS ورود شماتیک از محیط بدون یا طریق از چاپی مدار ٔ  امکان طراحی تخته .ARES است ISIS اطمینان و دقت

 یگر،افزارهای دها، و نسبت به نرمویژه برای مبتدیپذیری بهآسانی و انعطاف افزار از نظر قدرت،را به کاربر میدهد..این نرم
 .ستبسیار مورد توجه قرار گرفته ا

www.labcenter.com 

 نرم افزارمتلب(  ۴

نویسی نسل افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامهنرم یک محیط (MATLAB) :متلب به انگلیسی

ب است که از ترکینویسی مربوطهبرنامه حاسبات رقمی و هم به معنی خود زبانم محیط معنی به هم متلب ٔ  واژه .چهارم است

 است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محورآزمایشگاه( ایجاد شده LABoratory )ماتریس( و MATrix )ٔ  دو واژه

http://www.labcenter.com/
http://www.labcenter.com/
http://www.mathworks.com/
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ورکس از محصوالت شرکت متشوند. متلب که می است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفتهبرنامه

بسیاری  کاربرد …های مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، رایانه ومهندسان رشته های مختلفاست، برای گروه
بیسیک( مفسر )رایانه( است نه کامپایلر. قدرت متلب از  باز هستند و در واقع متلب )مانندهای متلب اکثراً متندارد.برنامه

های جمله دانشگاه های مختلف، ازشود، همچنین شرکت سازنده و گروهراحت بودن کار با آن ناشی می پذیری آن وانعطاف
افزایند که باعث افزایش کارایی کاربردی به آن می-ابزارهای خاصجعبه های مهندسی هر سالهسرتاسر جهان و برخی شرکت

 .استمحبوبیت آن شده و

http://www.mathworks.com 

۳  )Altium Designer  

 و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدار های دیجیتالی PCB سازی شماتیک ، طراحی نرم افزار قدرتمندی است که برای پیاده
 بنحوی است که با صرف زمان کوتاهی قطعه بندی مناسب کتابخانه ها طراحی شده است. یکی از مزایای این نرم افزار دسته

 حیطرا مدارهای آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل گر پی اسپایس انجام می شود. محیط مورد نظر را خواهید یافت. آنالیز

PCB این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در حین در پروتل، بدلیل داشتن کتابخانه هایی کامل و بدون نقص معروف است و 
نیز  ها FPGA خواهد شد. در این نرم افزار امکان شبیه سازی و کد نویسی برخی از با این نرم افزار، PCB طراحی انواع

این نرم افزار حرفه ای دارای تحوالت و  فرآهم شده است که زمان طراحی و پیاده سازی را حداقل می کند. ورژن جدید
 . برای طراحی نسل های بعدی مدارات الکترونیک بسیار ساده کرده است های زیادی بوده که کار راپیشرفت 

www.altium.com 

۲  )Code Vision AVR  

CodeVisionAVR برق و الکترونیک )گرایش سخت افزار( می باشد. در واقع  رشته های یک نرم افزار تخصصی برای
از آن  AVR میکروکنترلر های می باشد که برای برنامه نویسی C افزار یک کامپایلر برای زبان برنامه نویسی این نرم

 کنترلر را برایوکامپایل کردن برنامه نوشته شده برای برنامه ریزی میکر استفاده می شود. این برنامه محیط برنامه نویسی و
ند. آخرین با این نرم افزار بخوبی آشنا می باش کاربر فراهم می کند.بسیاری از افراد حتی کسانی که رشته کامپیوتر می باشند

ر تمامی د بیشتری پیدا کرده است و از طرفی مشکالت قبلی آن برطرف شده است. این برنامه نسخه این برنامه قدرت بسیار
 .ابل نصب استنسخه های ویندوز ق

www.hpinfotech.ro 

5  )OrCAD PSpice  

 های شبیه سازی می باشد با این نرم افزار می توان خیلی از مدارات را شبیه نرم افزار ارکد پی اس پایس یکی از بهترین
جامعی از عملکرد مدار بدست آورد . این  ا قابلیت هایی چون اضافه کردن نویز و غیره می توان نتایج دقیق وسازی کرد و ب

http://www.mathworks.com/
http://www.altium.com/
http://www.altium.com/
http://www.hpinfotech.ro/
http://www.hpinfotech.ro/
http://www.orcad.com/
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د می باش برای شبیه سازی استفاده می کند ،ارکد دارای مد های مختلف شبیه ساز  pspice نرم افزار از شبیه ساز قدرتمند
برای شبیه سازی استفاده می  pspice از شبیه ساز قدرتمند د. این نرم افزارکه بنا به نیاز می توان یکی از آنها را انتخاب کر

 .کند

http://www.orcad.com 

6 )SIMATIC Step 7  

را ارائه کرده (PLC) رل کننده های قابل برنامه ریزیرنج وسعیی از کنت شرکت زیمنس برای اتوماسیون در صنایع مختلف

درصد صنایع  ۳۱  بیش از درصد هستند و همکنون در ۰۱۱های تولید شده توسط این شرکت دارای پایداری PLC .است
های  PLC نام نرم افزار برنامه نویسی SIMATIC Step 7 .درصد صنایع ایران از آنها استفاده میشود 6۱جهان و 

 statement یا نرد بانی، و ladder (LAD) کاربران با استفاده از آن میتوانند به زبان های نس میباشد کهشرکت زیم

list  (STL) یا متنی )شبیه به زبان اسمبلی( و FUNCTION block diagram (FBD) یا بلوکی برای PLC 

 .کنندشرکت زمینس برنامه نویسی   s1500 و s1200 و S200 و S300 و S400 های سری

www.siemens.com 

۷  )eplan 

 از نرم eplan .نرم افزارهای ایجاد و ساخت انواع نقشه های برقی دانست را می توان از مهم ترین eplan نرم افزار
می تواند نقشه های برق شامل انواع قطعات  کاربر eplan افزارهای پرکاربرد در زمینه مهندسی برق می باشد. با استفاده از

 .و مدارها را ترسیم نمایند

www.eplan.co.uk 

۸ )DIgSILENT  

قدرتمند و یک ابزار مهندسی کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل سیستم های  یکی از نرم افزارهای DIgSILENT نرم افزار
 DIgital از مجموعه کلمات الکتریکی صنعتی، تجاری و برق منطقه ای می باشد.نام اختصاری این نرم افزار قدرت

SImulation and Electrical NeTwork رای برآورده ساختن نیازهای امروزی آنالیز سیستم ب .گرفته شده است
ابع قابل طریق تمام تو افزاری با ابزار مهندسی و بانک اطالعات مجتمع قابلیت دسترسی کامل را از های قدرت، این بسته نرم

 .اجرا فراهم می کند

http://www.digsilent.de 

9  )Autocad Electrical  

http://www.orcad.com/
http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
http://www.eplan.co.uk/
http://www.eplan.co.uk/
http://www.digsilent.de/
http://www.digsilent.de/
http://www.autodesk.com/
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 تولید کننده نرم افزارهای کاربردی در جهان می باشد. معروف ترین نرم افزار شرکت اتودسک یکی از بزرگترین شرکت های
 ای صنعتی اعم ازتهیه انواع نقشه ه تولید این شرکت اتوکد نام دارد که سال هاست به عنوان ابزار اصلی و مرجع جهت

رود. در سال های اخیر، شرکت اتودسک اقدام به تولید نسخه های مخصوصی از  ساختمانی، مکانیکی و الکتریکی به کار می
 Autocad از آن ها نرم افزار افزار اتوکد جهت ترسیم نقشه های مربوط به هر زمینه صنعتی نموده است که یکی نرم

Electrical رسیم ت گنجانده شده در نرم افزار اتوکد الکتریکال کاربر می تواند به راحتی به از امکانات می باشد. با استفاده

 .بپردازد … و ها دهنده اتصال  انواع اجزا و قطعات مدارهای الکتریکی، سیم کشی،

www.autodesk.com 

01   )Automation Studio P6 SR9    

Automation Studio P6 SR9 مهندسی اتوماسیون جهت طراحی سیستم تجاری، شبیه سازی، مستند  نرم افزار
مطمئن در همکاری های  ری ایمن وتعمیر و نگهداری این نرم افزار به شرکت ها و مجریان آن، امکان کارب سازی، آموزش و

 .را میدهد گروهی پروژه ای و یا به اشتراک گذاشتن اطالعات کلیدی

www.automationstudio.com 

 

http://www.autodesk.com/
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