
 

 

 معرفی آزمایشگاه شبیه ساز آنالوگ سیستم های قدرت و پست برق 

 1عضو هیئت علمی دانشگاهمدیر عامل شرکت تجهیزات ابزارآزما و ، حامد مالاحمدیان

 چکیده   اطالعات مقاله 

 واژگان کلیدي: 

ساز،   شبیه  دستگاه 

قدرت،  سیستم مدل  هاي 

برق انتقال، پست  ،  پی خط 

 .  پخش بار

های    عملی سیستم  و  کاربردی  برای  آموزش  مربوطه  مفاهیم  و  برق  پست  و  قدرت 

برق مهندسی  حائز    دانشجویان رشته  ای  منطقه  برق  و  توزیع  های  مهندسین شرکت  و 

اهمیت می باشد. آموزش سنتی بررسی سیستم های قدرت و تحلیل سیستم های انرژی  

آنالوگ  توسط نرم افزار های شبیه ساز صورت می گیرد. در این مقاله دستگاه شبیه ساز  

کاربردی و مفهومی ارائه می گردد. عملی،  سیستم های قدرت به عنوان راه حل آموزش  

دستگاه پیشنهادی دارای انواع تجهیزات موجود در شبکه قدرت بوده و شبکه را با مقیاس  

پست های برق، مدل پی خطوط    H. مدل  مدلسازی می نمایدمتمرکز  به صورت    1000به    1

تجهیزات اندازه گیری متنوع و بارهای الکتریکی  نکرون، ژنراتور سانتقال، ترانسفورماتورها، 

استفاده از پارامترهای خطوط واقعی    .خطی و غیرخطی در این دستگاه ها تعبیه شده است

، امکان بررسی پدیده های  انتقال برقشبکه برق ایران، در نظر گرفتن جزئیات پست های  

بر روی این دستگاه ها فراهم    باسه  5شبکه قدرت و تحلیل و بررسی تا شبکه های قدرت  

 شبکه را مدل می نماید.  ساخته شده به خوبی رفتار  شبیه سازدستگاه    شده است.

 

 مقدمه -1

 تولید انرژي الکتریکی 1-1

ها  یکیالکتر  یانرژ  یدتول روش  توسط    یبه  و  مختلف 

م  یها  یدکنندهتول صورت  توان  یردپذ   یمختلف  عمده   .

ژنراتورها  یدر شبکه ها  یدیتول توسط  سنکرون   یقدرت 

راندمان باال به طور    یلژنراتورها به دل  ین شوند. ا  ی م  یدتول

در عمل برای اتصال  .  یرندگ  یمورد استفاده قرار م  یعیوس

ژنراتور سنکرون به شبکه از ترانسفورماتور افزاینده استفاده  

های عایقی، ولتاژ خروجی شود. به دلیل وجود محدودیت می

است. با توجه به سطح ولتاژ    kV20ژنراتورها عمدتا کمتر از  

شود؛ ممکن است فیدری که قرار است ژنراتور به آن متصل  

ولتاژ خروجی ژنراتور طی بیش از یک مرحله افزایش سطح  

داشته باشد. گاهی اوقات نیز توان خروجی ژنراتور از طریق  

شود که دلیل  دو ترانسفورماتور موازی به شبکه منتقل می

ن افزایش قابلیت اطمینان در انتقال توان و کاهش  آاصلی  

چه یکی از   یط چنانباشد. در این شرابارگذاری ترانس می

 
1 Email: info@abzarazma.com 

انتقال   شود،  خارج  شبکه  از  دلیلی  هر  به  ترانسفورماتورها 

 خواهد پذیرفت.  صورتتوان از طریق ترانسفورماتور موازی 

خروجی ژنراتور سنکرون قبل از اتصال به شبکه می بایست  

از لحاظ فرکانس، دامنه و فاز ولتاژ با شبکه سنکرون شود. 

سنکرون فرکانس  ایجاد  منظور  چرخش    به  دور  عمل  در 

ژنراتور در مقدار نامی تنظیم می گردد تا فرکانس خروجی  

آن تنظیم گردد. در آزمایشگاه جهت این امر از موتور القایی  

تنظیم  و  ژنراتور  دور  کنترل  جهت  ژنراتور  با  شده  کوپل 

فرکانس استفاده می گردد. برای تغییر دور مجموعه کوپل  

ر سه فاز که موتور را تغذیه ژنراتور از یک اینورت-شده موتور

خروجی   فرکانس  تغییر  با  است.  شده  استفاده  نماید  می 

آن   تبع  به  و  نماید  می  تغییر  القایی  موتور  دور  اینورتر، 

 فرکانس خروجی ژنراتور سنکرون تغییر می کند.  

به منظور ایجاد دامنه خروجی برابر با شبکه از تغییر جریان  

گردد. عالوه بر فرکانس  میتحریک ژنراتور سنکرون استفاده  

و دامنه، رعایت ترتیب فاز و حداقل شدن اختالف فاز دو  

 ولتاژ نیز اهمیت دارد.  



 

 

 انتقال انرژي الکتریکی 1-2

الکتریکی   انرژی  انتقال  قدرتیا  خطوط  دلیل  انتقال  به   ،

م انرژی  مصرف  و  تولید  محل  بین  فاصله  نیاز وجود  ورد 

الکتریکی و   انرژی  انتقال  ادامه تصاویر خطوط  هستند. در 

تجهیزات مرتبط نشان داده شده است. به دلیل ابعاد بزرگ  

با   آنها  آزمایشگاهی  تحلیل  و  بررسی  انتقال،  خطوط  این 

 گیرد.صورت میمتمرکز های مداری استفاده از مدل

 
           )الف(                                               

 
 )ب( 

 
)ج(                                                                     

 
 )د(  

کیلوولت، )ب( مقره ها در یک   132)الف( خطوط انتقال   1-شکل

پست برق )محل اتصال چند خط انتقال(، )ج( نمایی از یک کابل  

آلومینیومی مورد استفاده در خطوط انتقال هوایی، )د( بخشی از  

 تجهیزات یک پست برق شامل ترانس جریان 

نیاز اساسی به مدل های مناسب    ، جهت تحلیل شبکه قدرت

انتقال مطرح می باشد. در این راستا سه مدل خط  برای خط  

معادل   زیر  شکل  در  اند.  شده  ارائه  بلند  و  متوسط  کوتاه، 

مداری دو خط انتقال همراه با معرفی نمادهای مورد استفاده  

انتقال   خط  بلند  مدل  است.  شده  داده  نشان  خط  هر  در 

باشد و در  ( در خط انتقال میxوابسته به مقدار موقعیت )

آزمایش  انتقال  انجام  خط  مشابه  که  آن  پی  معادل  از  ها 

 گردد.  متوسط است، استفاده می
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کوتاه، )ب( مدل  خط مدار معادل خطوط انتقال )الف( مدل  - 2شکل 

π  متوسط  خط 

 
 معادل مداری خط انتقال بلند  -3شکل 

باشد، به آن خط انتقال   80km  ودحداز    خط کمتر  لگر طوا

می انتقال    گویند.کوتاه  خط  نوع  این  میتوادر  از   انغلب 

.  دچشمپوشی کر  دیاز  یخطا  دیجاا  وننیخط بدزظرفیت خا

 خط   لطو  بحاصلضر از    هکوتا  خط  لمددر    ینس سرامپدا

 : یدآ بدست می لحد طووا یسر نسامپددر ا
(r j L)Z R jX= + = + 

در    کتانس و ندو ا  مت وبهترتیب مقا  Lو    r  رابطه فوق، در    که

در خط انتقال متوسط .  ستا  خطلطوو   زهر فا  لحد طووا

  جریان   خط  طول  افزایش  باباشد.  نیز این مسئله صادق می



 

 

 در   را  موازی  خازنی   ظرفیت  باید   و   شده   بیشتر  خط  خازنی

 و کمتر از  km 80   از  بیشتر   طول  با  خطوط.  گرفت  نظر

250 km   برای شوند.    می  نامیده   متوسط  طول  با   خطوط 

 به   موازی  خازنی  ظرفیت  نصف  متوسط،  طول  با  خطوط

 این .  شودمی  گرفته  نظر  در  خط  طرف  دو  در  متمرکز  صورت

  نشانقبلی   درشکل  و  شودمی  نامیده  π مدل  عنوان  به  مدل

 .  است شده  داده

  فرض  با   و   قبول  قابل   دقت  با  متوسط  و  کوتاه   خطوط  مدل

است.  آمد  دسته  ب   خط  پارامترهای  بودن  متمرکز  در ه 

طول    خطوط به   توان ی  نم  بلندتر  و    km 250انتقال 

مدلسازی    در.  گرفت  نظر  در  متمرکز  صورت  به  را  پارامترها 

صورت   به  پارامترهاه  ک  درحالتی π مدارهای  از  خطوط  این

مدل بلند خط    .ودمی ش  استفاده،  اند  نشده  توزیع  یکنواخت

باشد.  ( در خط انتقال می xانتقال وابسته به مقدار موقعیت )

از این رو در ادامه رفتار خط انتقال در شرایط مدلسازی بر  

-مبنای مدل کوتاه و مدل متوسط پی ارائه شده است. نمونه

خطوط انتقال کوتاه، متوسط و   ازمورد استفاده های واقعی  

 بلند عبارتند از:  

داخل شهر مشهد بین پست های  خط انتقال کوتاه  -1

 km 12.6طول  هتربیت بو   کوهسنگی

 km 170 علی آباد به طول-خط انتقال متوسط جاجرم -2

 km 450 زاهدان به طول -خط انتقال بلند بیرجند -3

مقدار پارامترهای خط کوتاه با فرض استفاده از مدل پی به  

 شوند: می صورت زیر محاسبه

𝑅 = 1.7 Ω, 𝐿 = 11 𝑚𝐻, 𝐶 = 0.1 𝜇𝐹 

همچنین مقدار پارامترهای خط متوسط با فرض استفاده از  

 شوند: مدل پی به صورت زیر محاسبه می

𝑅 = 6 Ω, 𝐿 = 180 𝑚𝐻, 𝐶 = 1 𝜇𝐹 

و برای خط بلند با فرض استفاده از مدل پی به صورت زیر 

 شوند: محاسبه می

𝑅 = 14.9 Ω, 𝐿 = 150 𝑚𝐻, 𝐶 = 2.5 𝜇𝐹 

انتقال   خط  دوقطبی  است.مدل  شده  ارائه  زیر  شکل    در 

همچنین روابط توان مختلط بر مبنای مدل دوقطبی ارائه 

می گردند. خط انتقال می تواند با یک مدل دو پورتی به  

 صورت شکل زیر نمایش داده شود.

 
 مدل دو پورتی خط انتقال  -4شکل 

رابطه بین متغیرها و پارامترهای مدل دو قطبی به صورت 

 زیر است. 
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در جدول زیر رابطه بین پارامترهای دوقطبی با پارامترهای  

خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند ارائه شده است. در این  

 جدول پارامترها دارای تعریف زیر می باشند: 

𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 = √𝑧𝑦 

= √(𝑟 + 𝑗 𝜔 𝐿)(𝐺 + 𝑗 𝜔 𝐶) 

C

z
Z

y
= 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝐿𝜔, 𝑌 =
1

𝑗𝐶𝜔
 

محاسبات   انجام  امکان  دوقطبی  های  مدل  کمک  به 

بر روی شبکه فراهم می   سیستماتیک و معموال ماتریسی 

حاصل می  گردد. روابط توان در این شرایط به صورت زیر  

 شود. 

AAچنانچه فرض کنیم A=    وBB B=    باشد

ولت منبعو  سمت  در  شده  ارسال  SV اژ  ولتاژ بار  و 

 0RV    در نظر گرفته شود، رابطه زیر میان ولتاژ منبع

 برقرار خواهد بود:  و ولتاژ و جریان دریافتی در سمت بار

𝐼𝑅 =
| 𝑉𝑆|∠𝛿- |𝐴|∠𝜃𝐴 | 𝑉𝑅|∠0

|𝐵|∠𝜃𝐵

=
| 𝑉𝑆|

|𝐵|
∠𝛿

− 𝜃𝐵  - 
|𝐴|| 𝑉𝑅|

|𝐵|
∠𝜃𝐴 − 𝜃𝐵 

درچنین شرایطی رابطه توان مختلط دریافتی در سمت بار  

 به صورت زیر بیان می شود:  
*

(3 ) (3 ) (3 ) 3 R R R R RS P jQ V I  = + = 

 در رابطه فوق خواهیم داشت:  RIبا جایگذاری  



 

 

𝑆𝑅(3𝜙) = 3
| 𝑉𝑆|| 𝑉𝑅|

|𝐵|
∠𝜃𝐵

− 𝛿  - 3
|𝐴|| 𝑉𝑅|2

|𝐵|
∠𝜃𝐵 − 𝜃𝐴 

تحویلی به بار را بر حسب مقادیر فاز بیان  رابطه فوق، توان  

این رابطه برحسب مقادیر خط به صورت زیر می   . نماید  می

 باشد: 

𝑆𝑅(3𝜙) =
| 𝑉𝑆(𝐿 − 𝐿)|| 𝑉𝑅(𝐿 − 𝐿)|

|𝐵|
∠𝜃𝐵

− 𝛿  - 
|𝐴|| 𝑉𝑅(𝐿 − 𝐿)|

2

|𝐵|
∠𝜃𝐵

− 𝜃𝐴 
مولفه های حقیقی و موهومی توان تلفاتی خط انتقال به  

 شود:صورت زیر محاسبه می

Line(3 ) S(3 ) (3 )

(3 ) (3 ) R(3 )
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،  B=jX' ،=0   Aبرای یک خط انتقال بلند بدون تلفات 

=90 B   وA=cos   :و در نتیجه داریم 

𝑃𝑅(3𝜙) =
| 𝑉𝑆(𝐿 − 𝐿)|| 𝑉𝑅(𝐿 − 𝐿)|

𝑋′
𝑠𝑖𝑛 𝛿  

𝑄𝑅(3𝜙)

=
| 𝑉𝑆(𝐿 − 𝐿)|| 𝑉𝑅(𝐿 − 𝐿)|

𝑋′
𝑐𝑜𝑠 𝛿   - 

| 𝑉𝑅(𝐿 − 𝐿)|
2

𝑋′
𝑐𝑜𝑠 𝛽 ℓ 

توان حقیقی   ، در یک سیستم قدرت با ولتاژ ثابت  بنابراین

(P)     تحویلی به بار متناسب با زاویه    تغییر می کند در

افزایش یابد    چنین شرایطی با افزایش بار الزم است زاویه  

 ترین توان تحویلی به بار زمانی اتفاق می افتد که  و بیش

شود.  90برابر   قدرت    انتخاب  های  سیستم  اغلب  در  اما 

پایداری   از  اطمینان  برای  به ماشین های سنکرون  متصل 

-درجه انتخاب می 45تا  35شبکه قدرت زاویه قدرت بین 

 .ودش

رگوالسیون ولتاژ در یک خط انتقال از جمله مفاهیم حائز  

اهمیت است که مبین درصد اختالف ولتاژ خط در شرایط 

 xت. رگوالسیون ولتاژ در بار بی باری و شرایط تحت بار اس

 گردد:درصد، برای یک خط انتقال از رابطه زیر محاسبه می

𝑉𝑜𝑙. 𝑅𝑒𝑔. (%) =  
𝑉𝑛𝑜,𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝑉𝑥%,𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑉𝑥%,𝑙𝑜𝑎𝑑
× 100 

 محاسبات پریونیت

ها  برای به دست آوردن مقادیر پریونیت در همه آزمایش 

 فرض زیر در نظر گرفته می شود. 
 است.   به صورت زیر  مبنا برای تبدیل بر واحدمقادیر  

  Vb = 380 V, Sb = 500𝑉𝐴, fb = 50 Hz 

امپدانس،   جریان،  مبنای  مقدار  باال،  مقادیر  طبق  بر 

 شوند: اندوکتانس و کاپاسیتانس به صورت زیر حاصل می

Ib =
Sb

√3Vb

= 0.759 A, Zb =
Vb

Ib
= 500.68 Ω 

Lb =
Zb

2πfb
=  1.59 H, Cb =

1

2πfbZb
= 6.36 μF 

 متوسط مورد نظر داریم:   در نتیجه برای خط انتقال

Rp.u =
6Ω

500.68Ω
= 0.0119 , Lp.u =

0.018H

1.59H

=  0.0113, Cp.u =
1μF

6.36μF
= 0.157 

 

مشابه خط متوسط امکان دستیابی به مقادیر پریونیت  

 .سایر خطوط انتقال وجود دارد

 ترانسفورماتورها 1-3

-ترانس جهت تبدیل توان الکتریکی مورد استفاده قرار می 

نسبت تبدیل و رگوالسیون   ،ختلفگیرد. در شرایط کاری م

القای فارادی باشندیماهمیت    حائزولتاژ   . بر اساس قانون 

  گرددیمدر شرایطی که سیم پیچ با ولتاژ سینوسی تغذیه  

 رابطه زیر برقرار است: 

 

به ترتیب عبارتند    maxو  rmsE  ،N  ،fکه در این رابطه  

از ولتاژ موثر سیم پیچ، تعداد دور سیم پیچ، فرکانس تغذیه  

هسته سیم پیچ. بر اساس سینوسی و شار ماکزیمم داخل  

ی  هانیاشم امکان تحلیل بسیاری از پدیده های  این رابطه،  

 . گرددیم الکتریکی فراهم 

از ترانس های مورد استفاده در شبکه قدرت به  نمونه ای 

جهیزات جانبی در شکل های زیر نشان داده شده  همراه ت

 است.

max4.44rmsE N f =



 

 

 
 تصویر نمونه از یک ترانس در شبکه قدرت  5شکل 

هدف اصلی از یک شبکه انتقال آن است که انرژی الکتریکی  

از واحدهای تولید در محل های مختلف به سیستم توزیع 

استفاده    هدف  قال یابد وکه نهایتا بار را تغذیه می نماید، انت 

بازده    کاهش تلفات خط انتقال است.  ، از ترانس های قدرت

خط انتقال از نسبت توان ظاهری سه فاز بار به توان ظاهری  

در   مهمی  نقش  و  شود  می  محاسبه  خط  ابتدای  فاز  سه 

 انتخاب و طراحی خطوط دارد.

توسط  تولیدی  ولتاژ  سطح  عمدتا  واقعی  قدرت  شبکه  در 

از   کمتر  چنین    20ژنراتور،  با  توان  انتقال  است.  کیلوولت 

سطح ولتاژی از طریق خط انتقال، به دلیل جریان زیادی  

توصیه نمی به هیچ وجه  دارد  به همراه   که گردد چراکه 

عمده تلفات خطوط انتقال ناشی از مقاومت سری خط است  

ر جریان زیاد تلفات خط انتقال بسیار زیاد خواهد  و با عبو

با   قدرت  ترانسفورماتور  کمک  به  تولید  محل  در  لذا  بود. 

، سطح ولتاژ خروجی ژنراتور    40تا    20نسبت تبدیل بین  

یابد و به تبع آن، جریان عبوری از خط به همین  افزایش می 

یابد و سبب بهبود تلفات در خط انتقال  نسبت کاهش می

به سطح . سپس در محل مصرف گردد می توجه  با  کننده 

 گردد.  ولتاژ نامی بار، از ترانسفورماتور کاهنده  استفاده می

یا   و  خانگی  برقی  وسایل  از  اعم  الکتریکی  تجهیزات  کلیة 

این درحالی    .ستی با ولتاژ معینی کار کنندیصنعتی می با

)اکتیو و راکتیو( در شبکه سبب تغییر   ربا  اتتغییر  است که

بنابراین الزم است تمهیداتی اتخاذ گردد که   د. لتاژ می گردو

باشد ترانسفورماتورها مقدار مشخصی  برای   .ولتاژ خروجی 

دستگاه از  منظور  داین  که  ولتاژ  تنظیم  کلید  نام  به  ر ی 

آن تپ چنجر  ترانسفورماتور می     Tap–changer  یا  به 

یا افزایش  این دستگاه با کاهش  .  استفاده می گردد  ،گویند

تعداد دورهای سیم پیچ ترانسفورماتور سبب تنظیم ولتاژ به 

 . میزان معین می گردد

 در شبکه قدرت FACTSادوات  1-4

شبکه قبیل  در  از  مشکالتی  و  مسائل  همواره  قدرت  های 

ی ظرفیت انتقال  ن و توسعهاصالح ضریب توا،  پایداری شبکه

ها و غیره مورد توجه محققان و کارشناسان  ولتاژ باسشبکه،  

تواند  استفاده از ادوات فکتس می این حوزه قرار گرفته است.  

راه عنوان  لحاظ  به  از  شبکه  وضعیت  بهبود  برای  حلی 

 . باشد پایداری، مصرف توان راکتیو و ولتاژ فیدرها 

دیدگاه    فکتسادوات   مبنای ،  IEEEاز  بر  سیستمی 

و  قدرت  استاتیک  الکترونیک  که  می  تجهیزات  باشد 

منظور کنترل و افزایش    بهرا    ACپارامترهای سیستم انتقال  

شبکه انتقال  می  ظرفیت  ادوات    .کندتنظیم  که  حالی  در 

به   که  است  تجهیزی  زیمنس؛  دیدگاه  از  افزایش  فکتس 

ی تحویل توان کاهش هزینه  و   ACقابلیت اطمینان شبکه  

 کند. کمک می

 کاربرد ادوات فکتس در شبکه قدرت عبارتند از: مهمترین 

 های انتقالاستفاده بیشتر از ظرفیت سیستم •

 افزایش پایداری گذرا   •

 افزایش کیفیت انرژی تحویلی به صنایع بزرگ •

  باال بردن قابلیت اطمینان سیستم انتقال •

 شوند. ادوات فکتس به سه دسته کلی تقسیم می

ع ادوات فکتس به  : این نوهای موازیکنندهکنترل -1

و شامل انواع    شوندصورت موازی با شبکه قدرت متصل می

 زیر می باشند. 

• Static Var Compensator (SVC)  

• Static Synchronous Compensator 

(STATCOM) 

به   فکتس: این نوع ادوات های سریکنندهکنترل -2

ع زیر نوو شامل   گیرندصورت سری با شبکه قدرت قرار می

 د. می باش

• Static Synchronous Series 

Compensator(SSSC)  



 

 

: بخشی از این نوع  موازی -سریهای کنندهکنترل -3

کننده فکتس به صورت سری و بخشی به صورت کنترل

زیر می   نوعو شامل و  گیردموازی با شبکه قدرت قرار می

 د. باش

• Unified Power Flow 

Controller(UPFC)   

ع در این آزمایش تنها به معرفی سیستم فکتس موازی از نو 

SVC    پرداخته خواهد شد. در شکل زیر ساختار یکSVC  

با کنترل توان راکتیو به کاهش    SVCنشان داده شده است.  

سیستم، گذر  تلفات  پایداری  وبهبود  ولتاژ  ا  شبکه  کنترل 

 کند کمک می

 
 SVCاز نوع  فکتسکننده ساختار یک کنترل  6-1شکل 

در جهت باال بردن کیفیت آموزش هایی که توسط دستگاه  

قدرت و پست برق صورت می   های های شبیه ساز سیستم

گیرد، پیشنهاد می شود قبل از شروع آموزش،  یک یا چند  

بازدید از مرکز کاربردی مرتبط با مطالب درس صورت گیرد. 

 موارد زیر در این راستا پیشنهاد می شوند: 

برق   •   63کیلوولت/  132کیلوولت/  400پست 

 کیلوولت 

 نیروگاه تولید برق فسیلی  •

 رق مرکز دیسپاچینگ شبکه ب •

نو  • هاي  انرژي  بر  مبتنی  برق  تولید  نیروگاه 

 چون بادي، خورشیدي، زیست توده یا ... 

مقالهدر   این  دوم در    ادامه  های  معرفی    ،بخش  مدل 

اجزای  است.  ارائه شده  آنها  های  قابلیت  و  تجهیزات 

دستگاه   سوم  اصلی  بخش  در    ارائهدر  و  بخش  شده 

بیان   ها  دستگاه  با  انجام  قابل  های  آزمایش  چهارم 

 بیان شده است.نتیجه گیری  بخش آخرگردیده و در  

و قدابلیدت هداي  معرفی مددل هداي تجهیزات -2

 آنها

در   -1 آموزنده  های  دستگاه  مدل   6این  و  نسخه 

تصویر مدل   و  کد  نام،  تولید می شوند.  متفاوت 

 های مختلف در شکل ادامه بیان شده است. 

 

 

 



 

 

 

 

 

آموزنده بررسی سیستم های قدرت مدل پیشرفته بر اساس  

ل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و  سرفص

این دستگاه جهت ارائه  .دارای دستور کار مدون می باشد

آزمایشگاه های بررسی سیستم های قدرت و تحلیل سیستم  

برق   های  شرکت  پرسنل  آموزش  همچنین  و  انرژی  های 

منطقه ای و توزیع نیروی برق استفاده می گردد. از قابلیت  

 :ی توان به موارد زیر اشاره کردهای این دستگاه م

  کنترل ولتاژ شبکه  -1

های   -2 شبکه  مختلف  های  آرایش  سازی  پیاده 

 قدرت

  حالت  پارامترهای   اندازه گیری نرم افزاری همه  -3

   دائمی

اندازه گیری نرم افزاری پارامتر های حالت گذرا   -4

میلی    100شامل دامنه و فاز با زمان به روز رسانی  

 ثانیه

بر   -5 دیسپاچینگ  مراکز  آینده  نسل  سازی  شبیه 

 PMU مبنای

 شبیه سازی مرکز دیسپاچینگ شبکه برق  -6

 بررسی رفتار ژنراتور سنکرون  -7

 تحلیل مشخصات خطوط انتقال  -8

 انتقال توان  بررسی اثر ترانس بر سطح -9

 و پدیده فرانتی  باریمطالعه رفتار خط در کم  -10

 مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری  -11

تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال    -12

 قدرت

 امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل   -13

پارامترهای محلی   -14 امکان اندازه گیری و مشاهده 

 ازی شده شبکه قدرت در پست های برق شبیه س

 اجزاي اصلی دستگاه  -3

این دستگاه ها در مدل های ماژوالر و یک پارچه تولید  

شوند. اجزای اصلی تشکیل دهنده و مشخصات آنها    می 

 در ادامه بیان شده است. 

ماژول بر اساس    ن یخط متوسط در ا  خط انتقال متوسط:  -1

در نظر گرفته   رانیدر شبکه ا  یخطوط انتقال واقع   πمدل  

 شده اند. 



 

 

انتقال کوتاه، متوسط و بلند در    یخط ها    خط انتقال:  -2

در شبکه   یخطوط انتقال واقع   πماژول بر اساس مدل    نیا

 در نظر گرفته شده اند.    رانیا

نهایت:  -3 بی  ب  نیا  باس  باس  شبکه    تینهایماژول مدل 

 . باشد یبرق م

 یی ماژول جهت کنترل دور موتور القا  نیا  اینورتر سه فاز:  -4

ژنراتور   یفرکانس خروج  م یگرداننده ژنراتور سنکرون و تنظ

 . شودیاستفاده م

ساز:  -5 ساز  نیا  واحد سنکرون   ی ماژول جهت سنکرون 

 . ردیگ یژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار م

 ی ریگماژول جهت اندازه  ن یا  مولتی فانکشن متر سه فاز:  -6

  ب ی انواع توان، ضر  ان،یولتاژ، جر  لیشبکه از قب  یامترهاپار

فرکانس و... مورد استفاده    ان،یفاز ولتاژ و جرتوان، اختالف

 . ردیگیقرار م

و مدل    یماژول، به عنوان بار مقاومت  ن یا  بار مقاومتی:  -7

مورد توسط مصرف کننده ها در شبکه    ویمصرف توان اکت

 . ردیگ  یاستفاده قرار م

در شبکه    ویتوان راکت  کنندهدیو تول  یبار خازن   بار خازنی:  -8

 باشد.  ی و انتقال م عیتوز

سلفی:  -9 سلف  بار  بار  ا  یماژول  جهت    یپله  که  است 

شده    یدر شبکه برق طراح  ویمصرف توان راکت  یسازمدل

 است.

موازی:  -10 مواز  راکتور  جبران   ی راکتور  منظور   ی سازبه 

مورد استفاده قرار    یفرانت  ده یو جبران پد   یبار  یخط در ب 

 . ردیگیم

افت ولتاژ در   یسازبه منظور جبران   خازن های سری:  -11

 . گرددیاستفاده م یسر  یخطوط انتقال بلند از خازن ها

برق:   -12 ف  نیا  پست  سه  با  برق  پست  مدل    دری ماژول، 

 . باشدیفاز مستقل از هم م سه 

اختالف فاز    یریگجهت اندازه  واحد اندازه گیر فازور:   -13

اندازه و  متفاوت  ولتاژ  در    هیزاو  یریگدو  خط    کیقدرت 

 . ردیگیانتقال مورد استفاده قرار م

فاز:  -14 سه  ترانس  تنظ  ن یا  اتو  جهت   وسته یپ   میماژول 

 .ردیگ  یولتاژ شبکه مورد استفاده قرار م

و کنترل از    نگیتوریماژول جهت مان  نیا  :رابط اسکادا  -15

( دور  طراحRemote Controlراه  شبکه  است.    ی(  شده 

شبکه و نرم افزار    یاجزا   نیواسط جهت ارتباط ب  یمدارها

SCADA AZMA   شده است.  هیماژول تعب نیدر ا 

فاز:  -16 نسبت  ترانسفورماتور سه   ترانسفورماتور سه  با  فاز 

آرا  190/190/380  لیتبد از  استفاده  امکان    یهاشیولت 

 سازد.  یرا فراهم م  گزاگیمختلف ستاره، مثلث و ز

  ان،یولتاژ، جر  یریگاندازه  یدستگاه برا  نیا  مولتی متر:   -17

 . باشدیمقاومت و... مورد استفاده م

و کنترل    نگیتوریماژول جهت مان  نیا  :PMUرابط    -18

دائم و  گذرا  م  یحالت  قرار  استفاده  مورد  .  ردیگیشبکه 

ارتباط ب  یمدارها افزار  شبکه با نرم  یاجزا   ن یواسط جهت 

PMU AZMA شده است. هیماژول تعب  نیدر ا 

فاز:   -19 القایی سه  فاز  موتور  القایی سه  راه    موتور  جهت 

 ی گیرد. اندازی ژنراتور مورد استفاده قرار م

این ماشین جهت تولید توان شبکه ژنراتور سنکرون:    -20

 مورد استفاده قرار می گیرد. 

 آزمایش هاي قابل انجام -4

کار   دستور  قدرت  آزمایشگاه  در  های  سیستم    16بررسی 

مطالب بیان شده در دستور کار    آزمایش ارائه گردیده است.

تحلیل و جداول    ، هر آزمایش شامل مقدمه، شرح آزمایش

به آزمایش    سؤاالتمربوطه و   این دستور باشدیممربوط   .

انجام مراحل   دانشجو حین  تا  است  کار طوری طرح شده 

ی مختلف آن را تکمیل نماید و با  هابخشمختلف آزمایش  

سیستم از مفاهیم    یترقیعمک  تحلیل نتایج حاصل به در

آزمایشگاه،    به دلیل زمان محدود   عتاًیطبقدرت دست یابد.  

انجام برخی محاسبات در آزمایشگاه توسط دانشجو امکان 

به بخش   این مهم  و  نبوده  انتهای هر بخش   سؤاالتپذیر 

 منتقل شده است.  

 باشد:  لیست آزمایش های قابل انجام به شرح زیر می

 سنکرون  ژنراتور رفتار یبررس -1

  کمک   به  شبکه  به  سنکرون  ژنراتور  اتصال -2

 فاز سه ترانسفورماتور
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 سنکروچک 
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 میتنظ  قابل  تپ  یدارا  ترانس  با  شبکه  ولتاژ  کنترل -7
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 ان یجر ترانسفورماتور و ولتاژ ترانسفورماتور  -16

 نتیجه گیري -5

از دستگاه   استفاده  جهت آموزش کاربردی سیستم قدرت 

ضرورت  ست برق  پ های شبیه ساز آنالوگ سیستم قدرت و  

ند و  مرور شدانواع دستگاه ها  قابلیت ها و مشخصات  دارد.  

 آزمایش های قابل انجام با هر دستگاه بیان گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analog Simulator of Power System Analysis and Substation 
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Abstract  Article Info 

Practical and useful training of power systems and substation and 

related concepts are necessary for electrical engineering students and 

engineers of power system companies. Traditional training of power 

system is done by software simulators. In this article, analog simulator of 

power systems is presented as a solution of practical and conceptual 

training. Proposed training sets have different devices of power systems 

and with scale of 1 to 1000 is presented the lumped model of network. H-

model of power substation, pi-model of transmission networks, different 

measuring instruments and linear and nonlinear loads are made the 

training sets. Using actual value of Iran power network, detailed of power 

substation, power system phenomena analysis up to 5 buses are presented 

in different version of sets. 
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