نرم افسارالکترولب (نرمافسار محاسبه و اندازهگیری قطعات پایه الکترونیکی)
ایي ًرم افسار اتساری ترای هحاسثِ ٍ اًذازُگیری لطعات الکترًٍیکی تحت سیستن عاهل اًذرٍیذ است کِ هی تَاًذ کار
داًشجَیاى ٍ هٌْذساى رشتِ ّای ترق ،کاهپیَتر ٍ  ، ...تعویرکاراى ٍ تواهی کساًیکِ تا لطعات ٍ دستگاّْای الکترًٍیکی
سرٍکار دارًذ را سادُ سازد ٍ هی تَاًٌذ تِ راحتی از ایي ًرم افسار در سریعتریي زهاى هوکي در طراحی هذارّا ،تعویر
دستگاّْا ٍ یا اًجام آزهایشات استفادُ کٌٌذ ٍ تا ًصة ایي ًرم افسار در ٍلتشاى صرفِ جَیی کٌٌذً .رم افسار شاهل اتسارّای
کاهلی هاًٌذ اتسار تعییي رًگ هماٍهتْا ،هحاسثِ خازًْا ٍ سلفْا هی تاشذ.
نرم افسار دارای قابلیتهای زیر است:
راتط کارتری گرافیکی زیثا ٍ آساًی
لاتل اجرا تر رٍی رٍی توام گَشیْا تا ًسخِ ّای هختلف اًذرٍیذ ٍ تا ّر اًذازُ صفحِ ًوایش
دارای جذاٍل همادیر استاًذارد هماٍهتْا ،سلفْا ٍ خازًْا
اًذازُ گیری دلیك هماٍهتْای چْار ٍ پٌج تاًذُ تِ ّوراُ هیساى خطای یا تلراًس آى
اًذازُ گیری همادیر دلیك خازًْای عذسی ٍ سراهیکی ّوراُ تا هیساى تلراًس ٍ ٍلتاش کاری آًْا
اًذازُ گیری دلیك سلف تِ ّوراُ هیساى خطای یا تلراًس آى
تخش جستجَی پیشرفتِ ترای همادیر استاًذارد
ًرم افسار شاهل اتسارّای کاهلی هاًٌذ اتسار تعییي رًگ هماٍهتْا ،هحاسثِ خازًْا ٍ سلفْا هی تاشذ .ایي ًرم افسار از سِ لسوت
اصلی تشکیل شذُ است :تخش اًذازُ گیری همادیر لطعات الکترًٍیکی ،تخش همادیر استاًذارد ٍ تخش جستجَی پیشرفتِ .در
تخش همادیر استاًذارد ،جذاٍل همادیر استاًذارد هماٍهتْا ،سلفْا ٍ خازًْا لرار خَاّذ گرفت کِ هی تَاًذ تِ کارتر در اًتخاب
صحیح همادیر ایي لطعات در طراحیش کوک کٌذ .تخش اًذازُ گیری همادیر لطعات الکترًٍیکی خَد شاهل سِ تخش اًذازُ
گیری هماٍهت ،اًذازُ گیری خازى ٍ اًذازُ گیری سلف است .ایي ترًاهِ لادر خَاّذ تَد کِ پس از دریافت رًگْای رٍی
هماٍهت (ّر دٍ ًَع هماٍهت چْار ٍ پٌج تاًذُ) یا سلف هیساى آى هماٍهت یا سلف را ًوایش دّذ .لاتل رکر است ایي ترًاهِ
عالٍُ تر اهکاى هحاسثِ هیساى هماٍهت یا سلف لادر تِ اًذازُ گیری هیساى خطای آًْا یا تلراًس ًیس است .در تخش هحاسثِ
خازى ،ترًاهِ لادر تِ هحاسثِ همادیر دلیك خازًْای عذسی ٍ سراهیکی ّوراُ تا هیساى تلراًس ٍ ٍلتاش کاری آًْا خَاّذ تَد.
هَتَر جستجَی جاهع ایي ًرم افسار عالٍُ تر پیذا کردى ًسدیکتریي همادیر استاًذارد هماٍهت  ،سلف یا خازى ٍارد شذُ ًشاى
هی دّذ هماٍهت یا خازى یا سلف ٍارد شذُ تَسط کارتر تا چِ ترکیثی از هجوَع همادیر استاًذارد ایجاد خَاّذ شذ.
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