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باســـــالم ،
موضوع :دوره آموزشی اينترنتي مطالعات شبکه های برق با استفاده از نرمافزارتخصصي  ETAPکددوره EI441
احتراما"  ،جزئيات و نحوه اجراي " دوره آموزشی مطالعات شبکه های برق با استفاده از نرمافزارتخصصي
) ETAP (Electrical Transient Analyzer Programکد دوره "EI441که بصورت اینترنتی برگزارمی شود ،اعالم
ميگردد .این دوره کاربردی بوده و دربرگيرنده نحوه وارد کردن اطالعات و انجام دادن محاسبات و گزارش گيری و تحليل
گزارشات و نتيجه گيری است .دراین دوره مباحثی از  ETAPموردبحث قرارمی گيردکه شامل مدلسازی شبکه (منابع تغذیه،
تجهيزات  ،بارهاو )....وترسيم نقشه تکخطی  ،مطالعات پخش بار ،اتصال کوتاه ،راه اندازی موتور ،هماهنگی رلههاي حفاظتی
و نحوه گزارش گيری وتحليل گزارشات و تهيه مدرک " مطالعات شبكه برق" ميباشد .مطالعات انجام شده مربوط به پروژه
هاي صنعتي موردبحث قرارمی گيردو شرکت کنندگان با انجام محاسبات پروژه نمونه تجربه عملی کاربا نرم افزار ETAPرا
به دست خواهند آورد .لطفا درصورت نيازبه اطالعات بيشتر توسط ایميل  noori1963@gmail.comو یا با شماره
 48105022990تماس حاصل فرمائيد.

با تشكر
محسن نوری
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دوره آموزشی اينترنتي مطالعات شبکه های برق با استفاده از نرمافزارتخصصي  ETAPکد EI441
هدف این دوره ایجاد درک فراگير ازقابليتهاي ) ETAP (Electrical Transient Analyzer Programوتکنيکهای
تحليلی برای حل مسایل عملی با استفاده ازنرم افزار ETAPميباشد.این دوره آموزشی مهارتها ،دانش و تکنيکهای موردنياز
برای تسلط بر نرم افزار ETAPرا برای انجام مطالعات شبکه های برق از مدلسازی تا انجام مطالعات و آناليزنتایج فراهم می
سازد.

مطالعاااات شااابکه شاااامل پخاااش باااار ،اتصاااال اوتااااه وراه انااادازی موتاااورمی باشاااد و درابتااادای هرپاااروژه وهمچناااين درهنگاااام
ایجادتغييرات درشبکه برق برای حصول اطمينان از مناسا باودن آرایاش نقشاه تاخ خطی،ساطو ولتاژ،ساطو اتصاال کوتااه
سوئيچگيرها،ظرفيت تجهيزات اصلی مانند ژنراتورهاو ترانسفورماتورها،وضعيت راه اندازی موتورهای بازر و ميازان افات
ولناژ ناشی از آن تحت شرایط کاری معمول و نيز درشرایط بروز اختالل و سناریوهای مختلف بهره برداری می باشد .همچنين
دراین دوره هماهنگی رلههاي حفاظتی توسط  ETAPنيز مورد بحث قرار می گيرد.
دراین دوره مباحثی از  ETAPموردبحث قرارمی گيردکه شامل مدلسازی شبکه (منابع تغذیه ،تجهيزات  ،بارهاو )....وترسيم
نقشه تکخطی  ،مطالعات پخش بار ،اتصال کوتاه ،راه اندازی موتور ،هماهنگی رلههاي حفاظتی و نحوه گزارش گيری وتحليل
گزارشات و تهيه مدرک " مطالعات شبكه برق" ميباشد .مطالعات انجام شده مربوط به پروژه هاي صنعتي موردبحث قرارمی
گيردو شرکت کنندگان با انجام محاسبات پروژه نمونه تجربه عملی کاربا نرم افزار ETAPرا به دست خواهند آورد.
این دوره دربرگيرنده آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار ،نحوه وارد کردن اطالعات و انجام دادن محاسبات و تحليل ها بوده
ودرآن ضمن بررسی مطالعات انجام شده مربوط به پروژه هاي صنعتي نحوه انجام مطالعات با  ETAPموردبحث قرارمی
گيردکه شامل مدلسازی سيستم (منابع تغذیه ،شاخه ها ،بارهاو ، )....نقشه تکخطی ،کتابخانه ها  ،مطالعات پخش بار ،اتصال
کوتاه ،راه اندازی موتور  ،هماهنگی رلههاي حفاظتی و نحوه گزارش گيری وتحليل گزارشات و تهيه مدرک " مطالعات شبكه
برق" ميباشد.
شرات انندگان پس ازگذراندن این دوره قادرخواهندبود نقشه تك خطي شبكه موردنظرراترسيم ارده ،اطالعات تجهيزات را
وارد کرده،سناریوها را تعریف نموده وپس ازاجراي نرم افزارو بررسي گزارشات خروجي "گزارش مطالعات شبكه" را تهيه
نمایند.
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برنامه زمانبندی و سرفصلهای دوره در زير ذکرشده است•
سرفصلهای دوره آموزشی اينترنتي مطالعات شبکه های برق با استفاده از نرمافزار تخصصي ( ETAPکد )EI441
موضوعات موردبحث

جلسه

-

امکانات
کمک
آموزشي

آشننايي بنا ننرم افنزار )ETAP (Electrical Transient Analyzer Program
وترسيم نقشه تكخطي
 معرفي نرمافزارETAP اهميت مطالعات شبکه برق و نتایج این مطالعات و ساختارمدرک مطالعات شبکه ترسايم دیااگرام تاك خطای درنارم افازار ETAPووارد ااردن اطالعاات تجهيازاتSLD
 -انجام ترسيم دیاگرام تك خطی نمونه درنرم افزار ETAPتوسط فراگيران

جلسه اول
( 9ساعت ،
دویاسه
جلسه
اینترنتی)

جلسه دوم
( 9ساعت ،
دویاسه
جلسه
اینترنتی)

 -آناليز پخش باربا استفاده از نرم افزار ETAP

-

 اهميت وعلت انجام آناليز پخش بار سناریوهای بهره برداری وخروجيهای آناليز پخش بار چگونگی انجام پخش بار توسط نرم افزارETAP تنظيمات وبررسي وتحليل گزارشات خروجی نرم افزارETAP بررسي وتحليل نتایج پخش بار ساختارمدرک مطالعات پخش باربررسی نمونه مطالعات پروژه های بزر
تحليل شبکه های نمونه و مطالعه مثالهای عملی
انجام محاسبات پروژه نمونه توسط فراگيران
پرسش وپاسخ

-

آناليز اتصال كوتاه با استفاده از نرم افزار ETAP

-

 اهميت وعلت انجام آناليز اتصال اوتاه سناریوهای بهره برداری وخروجيهای آناليز اتصال اوتاه چگونگی انجام اتصال اوتاه توسط نرم افزارETAP تنظيمات وبررسي وتحليل گزارشات خروجی نرم افزارETAP بررسي وتحليل نتایج اتصال اوتاه ساختارمدرک مطالعات اتصال اوتاهبررسی نمونه مطالعات پروژه های بزر
تحليل شبکه های نمونه و مطالعه مثالهای عملی
انجام محاسبات پروژه نمونه توسط فراگيران
پرسش وپاسخ
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ارائه فایلهای
آموزشي و
نمونه
مطالعات

ارائه فایلهای
آموزشي و
نمونه
مطالعات

جلسه

موضوعات موردبحث
-

جلسه سوم
( 9ساعت ،
دویاسه
جلسه
اینترنتی)

-

-

آناليز راه اندازی موتور با استفاده از نرم افزار ETAP
 اهميت وعلت انجام آناليزراه اندازی موتور سناریوهای بهره برداری وخروجيهای آناليزراه اندازی موتور مطالعات راه اندازی استاتيخ ومطالعات راه اندازی دیناميك چگونگی انجام راه اندازی موتور توسط نرم افزارETAP تنظيمات وبررسي وتحليل گزارشات خروجی نرم افزارETAP بررسی وتحليل منحنيهای راه اندازی موتور بررسي وتحليل نتایج راه اندازی موتور ساختارمدرک مطالعات راه اندازی موتوربررسی نمونه مطالعات پروژه های بزر
تحليل شبکه های نمونه و مطالعه مثالهای عملی
انجام محاسبات پروژه نمونه توسط فراگيران
پرسش وپاسخ

مطالعات هماهنگی رلههاي حفاظتی (  )RELAY COORDINATIONتوسط
نرم افزار ETAP
-

جلسه
چهارم
( 9ساعت ،
دویاسه
جلسه
اینترنتی)
-

امکانات
کمک
آموزشي

تعریااااااف و اهمياااااات حياااااااتی هماااااااهنگی رلااااااههاي حفاااااااظتی (
)COORDINATION
اطالعات ورودی موردنياز مطالعات هماهنگی رلههاي حفاظتی
خروجي هاي حفاظت ( تهيه  setting tableو دیاگرامهاي حفاظتي)
آشنایی با مدول  STARنرم افزار ETAP
تعریف رلههای حفاظتی درنرم افزارETAP
نحوه اعمال اتصال کوتاه درباسهای مختلف و مشاهده توالی کارکرد رلهها
انجام هماهنگی حفاظتی
بررسي وتحليل گزارشات خروجی نرم افزارETAP

RELAY
ارائه فایلهای
آموزشي و
نمونه
مطالعات

بررسی نمونه مطالعات پروژه های بزر
تحليل شبکه های نمونه و مطالعه مثالهای عملی
انجام محاسبات پروژه نمونه توسط فراگيران
پرسش وپاسخ

 -1تعدادشرکت کنندگان دوره  5-8فراگير
 -2زمانهای يرگزاری با هماهنگی با فراگيران مشخص می شود.
 -3در مبحن "مطالعننات همنناهنگی رلنههاي حفنناظتی (  )RELAY COORDINATIONتوسننط نننرم
افزار  " ETAPفقنط همناهنگی حفناظتی رلنه هاموردبحن رارمنی گينردو الزم اسنت فراگينران بنا مفناهيم و
تنظيمات رله های حفاظتی آشنايی نسبی داشته باشند.
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