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 6/6/1044:   تاریخ

 ، باســـــالم 

 4EI 41ورهددک ETAPافزارتخصصي   مطالعات شبکه های برق با استفاده از  نرماينترنتي دوره آموزشی  :موضوع 

 افزارتخصصي برق با استفاده از نرم یشبکه ها مطالعات یآموزشدوره  "جزئيات و نحوه اجراي  ،" احتراما

 ETAP (Electrical Transient Analyzer Program)  دوره کدEI441" اعالم ،که بصورت اینترنتی برگزارمی شود 

ی و تحليل و گزارش گيرمحاسبات نحوه وارد کردن اطالعات و انجام دادن  رندهيدربرگ این دوره کاربردی بوده و .گردد مي

 ه،یمنابع تغذ) شبکه یکه شامل مدلسازگيردث قرارمی حموردب ETAP از مباحثی این دوره در. است گزارشات و نتيجه گيری

 هاي حفاظتی هماهنگی رلهموتور،  ی، مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه ،راه انداز ینقشه تکخط وترسيم....( ، بارهاوتجهيزات 

مطالعات انجام شده مربوط به پروژه  .باشديم " برق مطالعات شبكه" مدرک  تهيه وگزارشات  ليوتحل یريگ نحوه گزارش و

را  ETAPنرم افزاربا انجام محاسبات پروژه نمونه تجربه عملی کاربا  شرکت کنندگان وموردبحث قرارمی گيرد هاي صنعتي

 با شماره یاو  noori1963@gmail.com توسط ایميل نيازبه اطالعات بيشتردرصورت  لطفا .دآورخواهند به دست 

 .تماس حاصل فرمائيد   48105022990

 

 با تشكر

 محسن نوری
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 414IE کد ETAP افزارتخصصي  رممطالعات شبکه های برق با استفاده از  ن اينترنتي یدوره آموزش

 

 یکهايوتکن ETAP (Electrical Transient Analyzer Program)ي تهايازقابل ريدرک فراگ جادیدوره ا نیهدف ا

 ازيموردن یکهايمهارتها ،دانش و تکن یدوره آموزش نیا.باشديم ETAPبا استفاده ازنرم افزار یعمل لیحل مسا یبرا یليتحل

 یفراهم م جیزنتايآنال وتا انجام مطالعات  یبرق از مدلساز یانجام مطالعات شبکه ها یرا برا ETAPتسلط بر نرم افزار یبرا

 . سازد

 
 

وهمچناااين درهنگاااام می باشاااد و درابتااادای هرپاااروژه موتاااور یاناااداز راهو  اتصاااال اوتااااهه شاااامل پخاااش باااار، کمطالعاااات شاااب
اتصاال کوتااه ساطو  ،اژساطو  ولت،نقشاه تاخ خطی آرایاش حصول اطمينان از مناسا  باودنبرای ایجادتغييرات درشبکه برق 

وضعيت راه اندازی موتورهای بازر  و ميازان افات ،تجهيزات اصلی مانند ژنراتورهاو ترانسفورماتورهاظرفيت ،سوئيچگيرها
همچنين  .ل و نيز درشرایط بروز اختالل و سناریوهای مختلف بهره برداری می باشدکاری معموتحت شرایط  ولناژ ناشی از آن

 .نيز مورد بحث قرار می گيرد ETAP توسط حفاظتیهاي  هماهنگی رله دورهدراین  
 

 وترسيم....( ، بارهاوتجهيزات  ه،یمنابع تغذ) شبکه یکه شامل مدلسازگيردث قرارمی حموردب ETAP از مباحثی این دوره در

 ليوتحل یريگ نحوه گزارش و هاي حفاظتی هماهنگی رلهموتور،  ی، مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه ،راه انداز ینقشه تکخط

موردبحث قرارمی  مطالعات انجام شده مربوط به پروژه هاي صنعتي .باشديم " برق مطالعات شبكه" مدرک  تهيه وگزارشات 

 .دآورخواهند به دست را  ETAPنرم افزارشرکت کنندگان با انجام محاسبات پروژه نمونه تجربه عملی کاربا  وگيرد

ها بوده  ليتحل اسبات ومحوارد کردن اطالعات و انجام دادن مختلف نرم افزار، نحوه  یبا بخشها ییآشنا رندهيدوره دربرگ نیا

ث قرارمی حموردب ETAP باانجام مطالعات نحوه مطالعات انجام شده مربوط به پروژه هاي صنعتي  یودرآن ضمن بررس

کتابخانه ها ، مطالعات پخش بار، اتصال  ،ی، نقشه تکخط....( شاخه ها، بارهاو ه،یمنابع تغذ) ستميس یکه شامل مدلسازگيرد

 مطالعات شبكه" مدرک  تهيه وگزارشات  ليوتحل یريگ نحوه گزارش و هاي حفاظتی هماهنگی رلهموتور ،  یکوتاه ،راه انداز

 . باشديم  "برق

 

ارده، اطالعات تجهيزات را  دبود نقشه تك خطي شبكه موردنظرراترسيمنپس ازگذراندن این دوره قادرخواه گانانند شرات

را تهيه " گزارش مطالعات شبكه"وپس ازاجراي  نرم افزارو بررسي گزارشات خروجي  ده،سناریوها را تعریف نمودهکروارد 

 .دننمای
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  •است ذکرشده زيردوره در  یسرفصلها و یزمانبند برنامه

 

 
  (414EI کد)  ETAPتخصصي   افزار مطالعات شبکه های برق با استفاده از  نرم اينترنتي دوره آموزشیسرفصلهای 

 

نات امکا موضوعات موردبحث جلسه
 کمک

 زشيموآ

 جلسه اول
ساعت ،  9)

دویاسه 
جلسه 
 (اینترنتی

 
   ETAP (Electrical Transient Analyzer Program)ننرم افنزار  آشننايي بنا -

 وترسيم نقشه تكخطي
 
  ETAP افزار معرفي نرم -
 ساختارمدرک مطالعات شبکهو مطالعات ن نتایج ایو برق  مطالعات شبکهاهميت  -
جهيازات تووارد ااردن اطالعاات  ETAP رسايم دیااگرام تاك خطای درنارم افازارت -

SLD 
   توسط فراگيران ETAP درنرم افزار نمونهرسيم دیاگرام تك خطی تانجام  -            

 

 ETAP نرم افزار با استفاده ازآناليز پخش بار   -     

 
 اهميت وعلت انجام آناليز پخش بار -
 سناریوهای بهره برداری وخروجيهای آناليز پخش بار -
 ETAP توسط نرم افزار پخش بار انجام   یچگونگ -
  ETAP خروجی نرم افزارگزارشات  ليوتحل بررسيوتنظيمات  -

  خش بارپنتایج  ليوتحل بررسي     -            

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

 
 

 فایلهایارائه 
آموزشي و 
نمونه 
 مطالعات

جلسه دوم 
ساعت ،  9)

دویاسه 
جلسه 
 (اینترنتی

 
 ETAPنرم افزار  ازآناليز اتصال كوتاه با استفاده  -

 
 اتصال اوتاهاهميت وعلت انجام آناليز  -
 اتصال اوتاهسناریوهای بهره برداری وخروجيهای آناليز  -
 ETAP توسط نرم افزار اتصال اوتاه ی انجامچگونگ -
  ETAP خروجی نرم افزارگزارشات  ليوتحل بررسيوتنظيمات  -
  اتصال اوتاهنتایج  ليوتحل بررسي -
 اتصال اوتاهساختارمدرک مطالعات  -

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

 

 فایلهایارائه 
و آموزشي 
نمونه 
 مطالعات
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نات امکا موضوعات موردبحث جلسه
 کمک

 زشيموآ

جلسه سوم 
ساعت ،  9)

دویاسه 
جلسه 
 (اینترنتی

 ETAPنرم افزار  ازموتور  با استفاده  یانداز آناليز  راه -
 
 موتور   یانداز راهعلت انجام آناليزواهميت   -
 موتور   یانداز راهسناریوهای بهره برداری وخروجيهای آناليز -
 دیناميك یراه انداز مطالعاتو خياستات یراه انداز مطالعات -
 ETAP توسط نرم افزارموتور  یانداز راهانجام  یچگونگ -
  ETAPخروجی نرم افزارگزارشات  ليوتحل بررسيوتنظيمات  -
 موتور یراه انداز یهايمنحن ليوتحل یبررس -
 موتور یانداز نتایج راه ليوتحل بررسي -
 موتور یراه اندازساختارمدرک مطالعات  -

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

 

 

جلسه 
چهارم    

ساعت ،  9)
دویاسه 
جلسه 
 (اینترنتی

            
 

 
توسط   ( RELAY COORDINATION ) هاي حفاظتی مطالعات هماهنگی رله -

 ETAPنرم افزار 
 
 RELAY)هاي حفاااااااظتی  هماااااااهنگی رلااااااه  تعریااااااف و اهمياااااات حياااااااتی -

COORDINATION ) 
 هاي حفاظتی مطالعات هماهنگی رله موردنياز اطالعات ورودی -
 (و دیاگرامهاي حفاظتي setting tableتهيه ) خروجي هاي حفاظت  -
 ETAPنرم افزار   STARبا مدول آشنایی  -
   ETAP درنرم افزار یحفاظت یها رله فیتعر -
 ها مشاهده توالی کارکرد رله و درباسهای مختلفاتصال کوتاه  اعمالنحوه  -
 انجام هماهنگی حفاظتی -
   ETAP نرم افزار گزارشات خروجی ليوتحل بررسي -

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

 
 

 فایلهایارائه 
آموزشي و 
نمونه 
 مطالعات

 
 
 
 فراگير 5-8تعدادشرکت کنندگان دوره  -1
 .می شود صن مشخااری با هماهنگی با فراگيريرگز زمانهای -2
توسننط نننرم   ( RELAY COORDINATION ) هاي حفنناظتی مطالعننات همنناهنگی رلنه"مبحن   در -3

فناهيم و مت فراگينران بنا سنالزم ا ورمنی گينرداحفناظتی رلنه هاموردبحن   ر یفقنط همناهنگ " ETAPافزار 
 .داشته باشندنسبی تی آشنايی تنظيمات رله های حفاظ


