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 كننده:تصويب                                                                                   تهيه كننده:                      

  سرفصل و محتواي آموزشي 
  (ساعت) مدت
  عملي  تئوري

 افزار افزار و آموزش نحوه نصب آن و  معرفي نرمارائه نسخه نصبي نرمDIgSILENT 2 هاي برق مختلفهاي آن در مطالعات شبكهو كاربرد    
 2 هاهاي نرم افزار و پايگاه داده و نحوه ايجاد و مديريت پروژهمعرفي بخش    
  2 هاي مختلف پستها       نحوه ايجاد و مدلسازي شبكه با استناد به آرايش ومعرفي كتابخانه نرم افزار    
 2 نحوه ايجاد عناصر شبكه و معرفي پارامترهاي تجهيزات و مالحظات فني پيرامون هريك از آنها    
 2 ترانسفورماتور زمين، راكتور و بانك خازني ،انواع مدل بارها ، ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و كابل ها    
 2 مروري اجمالي بر تئوري مطالعات پخش بار و  مدلسازي شبكه نمونه جهت انجام مطالعات    
 2 هاي گزارش گيري از نتايج آنآموزش نحوه محاسبه پخش بار و انواع روش    
هاي كنترل توان اكتيو و انتخاببررسي روشslackهاي شناسائي مشكل و همگرائي مطالعات بررسي روشودر مطالعات پخش بار

 هاي قدرت بزرگپخش بار در شبكه
2    

 1 هاي موازيهاي داراي ترانسفورماتورها و پستبررسي روش هاي كنترل توان راكتيو در نيروگاه    
  2 ترانسفورماتور و بانك خازنينحوه انجام و استفاده از مطالعات محاسبه تپ بهينه    
مدلسازي شبكه هاي نامتعادل و بارهايومدلسازي و مطالعه وابستگي بارهاي شبكه به ولتاژ و فركانس و تاثير آن بر نتايج مطالعات 

 تك فاز و بارهاي فشارضعيف و مطالعات پيرامون آن
2    

  1 هاي انتقال و و فوق توزيعبررسي مسائل تحليلي و كاربردي مطالعات پخش بار در شبكه    
 1 نحوه مدلسازي خطوط انتقال به صورت مدل دكل و محاسبه خودكار پارامترهاي خط    
 1 نحوه مدلسازي خطوط انتقال به صورت مدل كابل و محاسبه خودكار پارامترهاي خط    
 افزار اي و استاندارد شبكه برق در نرمنحوه ايجاد مدل حرفهDIgSILENT 1    
 مروري بر استاندارد  و  اجمالي بر تئوري مطالعات اتصال كوتاه مروريIEC 1 در محاسبات اتصال كوتاه و مشخصات مربوطه    
  1 بررسي اهداف مطالعات اتصال كوتاه    
 1 هاي گزارش گيري از نتايج آنها و آموزش انجام محاسبات اتصال كوتاه و انواع روشمعرفي انواع متد    
  1 هاي انتقال و فوق توزيعها و  شبكهبررسي مسائل تحليلي و كاربردي مطالعات اتصال كوتاه در پست    
  معرفي اجمالي امكانات مختلف كاربردي و مطالعاتي نرم افزارDIgSILENT 1  انتقال و فوق توزيع در مطالعات شبكه    
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