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محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار

DIgSILENT powerfactory  

Load Flow-1  

.شينه شكل زير را بسته و المانهاي سيستم قدرت را براساس شكل نامگذاري كنيد 6مدار 

  

  كه از طريق  بايد وارد گردد  بعد از تكميل شدن شماتيك تك خطي سيستم اطالعت مربوط به تك تك المانها  

    دستيابي است قابل Data Managerكليك دوبل يا از طريق 

فقط كافيست داده هايي مشخص شده در (كنيد ردترمينالها را مطابق جدول زير وابراي شروع اطالعات مربوط به  

  .)بقيه مقادير در حالت پيش فرض صحيح است. جدول را تغيير دهيد

 .ت سه فاز متفاوت هستندكيلو ول 400تمام ترمينالهاي شبكه 
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Basic data for Terminals

Position 
in Line

Negativ
e 

Voltage

Nom.L-G 
Volt.

Nom.L-
L Volt.

Phase 
Technology

System 
Type

Out of 
Service

ZoneType  GridName

kM  kV  kV      Elm 
Zone

TypBar    

00230.9401400ABC  AC0    GridB1

00230.9401400ABC  AC0    GridB2

00230.9401400ABC  AC0    GridB3

00230.9401400ABC  AC0    GridB4

00230.9401400ABC  AC0    GridB6

  

:همچنين براي تنها باس بار شبكه اطالعات الزم به صورت زير است

  Busbars  Basic Data for

Graphical
Bus

Number
Section

Nom.L-
G Volt.

Nom.L-
L Volt.

Zone  Type  
Busbar  
system

Grid  Station  Name  

    kV  kV  
Elm 
Zon

TypBar  SetBussys      

-10  230.9401400        Grid  Station1  B5

براي   New Project Typeاطالعات مربوط به ژنراتورها از طريق دابل كليك روي تك تك آنها و انتخاب گزينه 

و نهايتا در يكي  Load Flow  dataو  Basic Dataو سپس ورود اطالعات در برگه مختلف آن شامل نوع ژنراتور 

  :مطابق جداول زير امكان پذير استRMSيا  EMTاز برگه هاي 

Basic Data for generators Type

Name In Folder Grid App.Pow Nom.Volt. Pow.Fact Connection

MVA    
G1 Library 100 400 1 YN

G2 Library 100 400 1 YN

G3 Library  100 400 1 YN

G6 Library  100 400 1 YN
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Load Flow Data for Generators Types

R2X2  R0X0
Max.React 

.Power Limit
Min.React. 

Power Limit
Max.React. 

Power Limit
Min.React. 

Power Limit
xqxdName  

p.u.  p.u.  p.u.  p.u.  Mvar  Mvarp.u.  p.u.  p.u.  p.u.    

0.0.20.0.1100.-100.1.-1.0.190.22G1  
0.0.20.0.1100.-100.1.-1.2.53.2G2  
0.0.20.0.1100.-100.1.-1.1.51.6G3  
0.0.20.0.1100.-100.1.-1.0.30.34G6  

  

EMT/RMS Data for Generators Types

ه 
رد

آو
ر 

زي
ل 

دو
ج

ر 
 د

مه
دا

ا

ت
س

ه ا
د

ش
  

xqxdXr1X1
Mechanical

rstr
Damping

H[Pgn]H[Sgn]Tag[Sgn]Tag[Pgn]GrideIn FolderName  

p.u.  p.u.  p.u.  p.u.  p.u.  p.u.  ssss    

0.190.220.0.010.0.35.35.70.70.  LibraryG1

2.53.20.0.010.0.0.250.250.50.5  LibraryG2

1.51.60.0.010.0.4.54.59.9.  LibraryG3

0.30.340.0.010.0.22.22.44.44.  LibraryG6

  

Main
Flux
Sat.

Xq"Xd"Xq'Xd'Tq0"Td0"Tq"Td"Tq0'Td0'Tq'Td'Name  

  p.u.  p.u.  p.u.  p.u.  ssSSSsss  

0  0.1890.0590.30.060.10.10.099473690.098333340.3.50.0.9545454G1  
0  2.490.790.30.80.10.10.09960.098750.7.0.1.75G2  
0  1.490.490.30.50.10.10.099333340.0980.4.0.1.25G3  
0  0.290.0990.30.10.10.10.096666660.0990.3.50.1.029412G6  

اطالعات فوق مربوط  به مشخصات طراحي انواع ماشينهاي سنكرون  استفاده شده است و نيز اطالعات مربوط به 

  :است Load Flow Dataاستفاده اين ژنراتورها  در اين شبكه براي نقطه كار مطلوب بصورت زير در برگه 

  

Load Flow Data for Generators

Pn
Factor
RatingP

max
P

min
VoltagePow. fact

App.  
Pow

 React
.Pow.

Act.
PowMode

CtrlBus
T.

Ref. 
Machine

Spinning
in

isolated
operation

Grid  Name  

MW    MW  MWp.u.  MVAMvarMW            

100.110001.041
11.679

34
0.11.679341SL11  G1  

100.110001.0300.0.0.1PV00  G2  

100.1100011600.60.1PV01    G3  

100.  1  10001.01513250.325.1PV00  G6  
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انتخاب  ← Line Typeانتخاب گزينه  ← New Project Typeمقادير و كميتهاي مربوط به خطوط نيز با ايجاد 

New   و ويرايش اين خطوط مطابق جداول زير برايbasic data  وload flow data انجام مي گيرد:  

  است over head line ohl)(به صورت Line 1-2دقت شود كه كابل 

  

Basic Data for Lines Types

L'X'R'
No of 

neutrals
phases

Sys.
Tp

Cable/
OHL

Nominal
Frequenc

y

Rat
.Current

(air)

rat.
Curre

nt

Rtd
Vol

tage
Name  

Ohm/
Mh/km

km
Ohm/

km
        HzKA  KAKV  

152.788748.16.03ACohl50.1.  0.15  400
Line 
1-2  

152.788748.16.03ACCab50.1.  0.15  400
Line
1-4

152.788748.16.03ACCab50.1.  0.15  400
Line
1-6

152.788748.16.03ACCab50.1.  0.15  400
Line
2-3

152.788748.16.03ACCab50.1.  0.15  400
Line
3-4

152.788748.16.03ACCab50.1.  0.15  400
Line
4-5

152.788748.16.03ACCab50.1.  0.15  400
Line
5-6

  

Load Flow Data For Lines Types  

Cpn'Bpn'Cn'Bn'G0'
Tan 

delta
Ice'C0'B0'G'

Tan 
data

C'  B'Name  

Us/kmUs/kmUs/kmUs/kmUs/km  A/kmUf/kmUs/kmUs/km  Uf/kmUs/km  

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.012433983.90625
Line
1-2  

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.013262924.16667
Line
1-4

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.059683118.75
Line
1-6

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.013262914.166666
Line
2-3

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0497359215.625
Line
3-4

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0397887312.5
Line
4-5

0.0.  0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.014920784.6875
Line
5-6
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  :طول خطوط نيز با توجه به جدول زير قابل دستيابي است

Basic Data for Lines 

Earth 
Resistivity 

Laying 
Derating 

F. 
Length 

Par. 
no. 

Terminal j  Terminal j Terminal i Terminal i Type  Grid  Name  

Ohmm     km   Busber  Station Busber Station 
TypLne, 
TypTow 
TypGeo 

    

100. Ground 1. 8. 1 B2   B1  Line 1-2  Grid  
Line 
1-2  

100. Ground 1. 6. 1 B1   B4  Line1-4 Grid  
Line 
1-4 

100. Ground 1. 2. 1 B6   B1  Line1-6 Grid  
Line 
1-6 

100.  Ground 1. 6. 1 B3   B2  Line2-3 Grid  
Line 
2-3 

100.  Ground 1. 4. 1 B4  B3   Line3-4 Grid 
Line 
3-4 

100.  Ground 1. 1. 1 B4  B5 Station1  Line4-5 Grid 
Line 
4-5 

100.  Ground 1. 4. 1 B5 Station1 B6   Line5-6 Grid 
Line 
5-6 

 

Name  Phik0 K0 Ice X0 R0 X1 R1 

ل
قب

ل 
دو

ج
ه 

ام
اد

 

  deg   A Ohm Ohm Ohm Ohm 

Line 
1-2  

180. 0.3333333 0.  0.  0.  384. 128. 

Line 
1-4 

180. 0.3333333 0.  0.  0.  288. 96.  

Line 
1-6 

180. 0.3333333 0.  0.  0.  96. 32.  

Line 
2-3 

180. 0.3333333 0.  0.  0.  288. 96. 

Line 
3-4 

180. 0.3333333 0.  0.  0.  192. 64. 

Line 
4-5 

180. 0.3333333 0.  0.  0.  48. 16. 

Line 
5-6 

180. 0.3333333 0.  0.  0.  192.  64. 

  

يكساني هستند   Typeبارهاي  متصل به شينه ها داراي اطالعات مطابق جداول زير هستند و چون همه بارها داراي 

  :استفاده شودبراي بقيه نيز  تعريف  و  Typeبنابراين بهتر است يك 

General Load type           New project Type  

Basic data for Loads 

Technology  
Out of 
service 

Terminal Terminal  Type Grid  Name  

    Busber  Station  Typlod,Typlodind     

ABC-'YN' 0 B3   GENERAL Load Type Grid L3 

ABC-'YN' 0 B4   GENERAL Load Type Grid L4 

ABC-'YN' 0 B5 Station1  GENERAL Load Type Grid L5 

ABC-'YN' 0 B6   GENERAL Load Type Grid L6 
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Load  Flow data  for Loads 

Pow.Fact I  
APP.  
Pow 

React.  
Pow 

Act.Pow Balanced/Unbalanced 
Iput 

Mode 
Grid  Name  

  KA MVA Mvar MW         

0.9578263 0.1506929 104.4031 30. 100. 0 DEF Grid L3 
0.7432941 0.1941863 134.5362 90. 100. 0 DEF Grid L4 
0.8320503 0.1561249 108.1665 60. 90. 0 DEF Grid L5 

0.9950372 0.4351724 301.4963 30. 300. 0 DEF Grid L6 

بعد از ورود اطالعات مربوط به سيستم قدرت اگر اينكار را بدرستي انجام داده باشيد مي توانيد بدون خطا پخش بار 

   ر بگيريددر منوي اصلي و بدون تغيير ستينگ پخش با    با استفاده از آيكون    . بگيريد

اد زير را بايد به دست بياوريد در غير اعد(بعد از انجام پخش بار خطاهاي زير در خروجي با رنگ قرمز چاپ مي شود

  )اين صورت اطالعات شبكه را به اشتباه وارد كرده ايد

DIgSI/wrng – 'Lab1\G1.ElmSym': 

DIgSI/wrng – Maximum Active Power Limit Exceeded  (223.48   MW > 100.00 MW) 

DIgSI/wrng – ' 'Lab1\G6.ElmSym': 

DIgSI/wrng – Maximum Active Power Limit Exceeded  (325.00  MW > 100.00 MW) 

اين مساله را مي . از حد مجاز ماكزيمم فراتر رفته است 6و1كه نشان مي دهد توان اكتيو كشيده شده از ژنراتورهاي

 و سپس انتخاب   نيز با انتخاب آيكون     coloringتوان با استفاده از 

 Low and High Voltage/ loading   درصد مشاهده  كرد؟  80پريونيت و حداكثر بارگذاري   0.05ولتاژ با حد  

  .)**كنيد exportخود  مموريبه  Step 1وسپس با نام    Deactivateفايل پروژه را ** (

  

 :سواالت

 اند؟ چه ژنراتورها و چه ترمينالهايي از اين حدود مجاز خارج شده-1

 G1=300MVAمثال براي   ژنراتورها به عنوان Type مربوط به   Nominal Apparent Power با تغيير -2

  .خارج كنيد و با پخش بار به حد متعادل بارگذاري برسانيد Over loading كليه ژنراتورها را از G6=420MVA و 

  )G3=150MVA(دست آوريد مقادير انتخابي را بيان كنيد و بارگذاري خطوط را با اين داده ها به-3 
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و   Show  سپس انتخاب آنها و كليك راست وژ را براي تمام ترمينالها و باس بارها با انتخاب ولتا -دياگرام بار-4

  .براي ولتاژ رسم كنيدBar diagram گزينه

 مشكل مربوط به افت باسها را چگونه توجيه مي كنيد؟ -5

   چيست؟خطوط loading روش حل چقدر است؟ Loading چه خطوطي داراي بارگذاري هستند؟ مقدار اين - 6

 شده است Overloadخطوط جديد به موازات خطوط قبلي روشي كه در عمل ممكن است استفاده شود احداث  - 7

 همان طول خط از حالتو  Type همان شده اند را با ترسيم خط موازي با Overload با اين روش خطوطي كه

loading تا ( .ار هيچ مشكلي در شبكه نخواهيد داشتاگر اينكار را به درستي انجام دهيد بعد از پخش ب. دور كنيد

  )زيرا اضافه كردن خط هزينه بر است مي توانيد از اضافه كردن خطوط موازي خودداري كنيد

  . آنها را بدست آوريد و در جدول يادداشت كنيد Loading مقادير جريانهاي خطوط و-8

ابتدا و انتهاي ؟ اختالف زوايا و دامنه بين مقادير دياگرام ولتاژ و جريان مربوط به هر يك از خطوط را رسم كنيد -9

  خطوط را در جدول فوق اضافه كنيد؟

پيش مي  Loading چه مشكالتي در مدار از لحاظ ) Out of service( خارج شود از مدار G3ژنراتور اگر  -10

اتورها و خطوط به چه ساير ژنر مقادير مربوط به چيست؟ G3به نظر شما راه حل كاهش خطرات ناشي از خروج  آيد

     نحو تغيير مي كند؟

  .را دوباره وارد شبكه كنيد G3ژنراتور 

  .نماييد  exportبه مموري خود   step2كنيد و با نام  Deactiveقبل از ادامه پروژه را 
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2-Station Control 

ولتاژ نراتورها را طوري تنظيم مي كند كه اين نوع كنترل شامل پخش باري است كه در نهايت توانهاي اكتيو و راكتيو ژ

  .نقطه اي از شبكه در ستينگ داده شده تابت باقي بماند

را انتخاب مي  Station Control و سپسDefineكليك راست و گزينه  G2و G1 بدين منظور روي ژنراتور هاي

پريونيت تنظيم  1بايد در  آنرا بعنوان شيني كه ولتاژ  B4 مطابق شكل زير ترمينال Load Flow در برگه  كنيم

پخش بار را اجرا و نتيجه مشاهده شده  .شود و سهم ژنراتور ها را در توليد توان مطابق با توان نامي در نظر مي گريم

  . را بررسي كنيد Loading ناشي از

  .مقايسه كنيد را به مراتب زياد كنيد و نتايج حاصل از پخش بار بايد وجود اين كنترل  B4 بار متصل به شينه -2

 export يه فالپي ديسك خود Step3 و سپس با نام Deactivate قبل از ادامه فايل مربوط به پروژه را**(

      .)**كنيد
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3- Reactive Power Limit   

چه پيغام خطايي در خروجي ظاهر مي  . مگاوات افزايش دهيد و دوباره پخش بار بگيريد 150را به  L4 توان بار -1

  )q=90Mvar (و چرا؟ شود

  .شبكه را از لحاظ بارگذاري ماكسيمم بررسي كنيد -2

  چه تاثيري در شبكه دارد؟ Station Control وجود -3

اوت اين پخش بار فت اجرا كنيد Consider Reactive Power Limit دوباره پخش بار با فعال بودن ستينگ -4

  با حالت قبل در چيست؟

  را در يك پريونيت حفظ كنيد؟ B4 قادر است ولتاژ باس Station Control آيا در اين حالت -5

 

                   

 باز گردانيده و گزينهمگاوار  90و  مگاوات L4 100 و با همان بار  Station Control شبكه را در حالت قبل بدون*

Reactive Power Limit Consider ش بار بگيريدرا در برگه پخش بار غير فعال كنيد و دوباره پخ  
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4 -Automatic Tap adjuast  

متصل است را به  B4 در ترمينال كيلوولت 400يك ترمينال شامل بار كه از طريق ترانس به شبكه زير مطابق شكل

  مقادير المانها بصورت زير است؟  .مدار اضافه كنيد

Load Terminal : 20 KV 

Low Load: 20 MW , 10 Mvar 

2-Winding transformer: New Project Type : 50 MVA 

400 KV/20 KV 

2-Winding (Load Flow): Additional voltage per tap : 1% 

Minimum position : -5 

Maximum position : 10 

  .بدرستي و كامل وارد شده باشد بدون مشكل پخش بار قابل انجام استاگر ورود اطالعات 

 وجود دارد؟چه مشكلي در شبكه بعد از پخش بار  -1

اطالعات  را فعال كنيد و  Automatic Tap changing ترانسفور ماتور گزينه Load Flow در برگه مربوطه به

  :مربوط را مطابق شكل وارد كنيد
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 اجرا كنيد Automatic Tap adjust of Transformersبار پخش بار را با فعال بودن گزينه  اين

2-  Tapترانس چه تغييري مي كند؟   

  تانويه ترانس چقدر است؟ ولتاژ -3

ايجاد  Tap چه تغييري در .تغيير داده و دوباره پخش بار بگيريد 9Mvar-در نقطه تنظيم   Qنوع كنترل را به   -4

   مي شود؟

  

)** Automatic Tap changing را به حالت كنترل ولتاژ در آورده فايل خود را با نام Step4 داخل درايو  به

  .)**كنيد export خود

  

5- Line Routes, Feeders, Voltage Profiles, Feeder Scaling  

شكل بوده و همه  اضافه مي كنيم كه فواصل آنها در طول خط مطابق L2-3 مطابق شكل مقابل سه بار در طول خط

            Rout به چهار با اينكار خط. مگاوات هستند 4مگاوات و توان راكتيو  10آنها داراي توان اكتيو 

  .تقسيم كرديم

   چه مشكالتي با وجود اين بارها پيش مي آيد؟ .فته پخش بار بگيريد يااز مدار تغيير  -1

را انتخاب  Feeder  و سپس گزينه Define كليك راست كرده و گزينه L1-2باالي خطcubicle روي -2

 كنيد

  Voltage Profile زينه و سپس گ Show دوباره پخش بار گرفته و با كليك راست روي يكي از خطوط گزينه-3

  .را ترسم كنيد



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
                                                                                                           12 

  .نتايجي كه از اين دياگرام بدست مي آيد را با تحليل تك تك پروفيلها تشريح كنيد-4

 

واقعي براي نقطه فيدر را مطابق شكل روي تنظيم توان اكتيو كه ممكن است به صورت صفحه مربوط به تنظيمات  -5

 :مگاوات است را تكميل كنيد 50ل تعريف فيدر اندازه گيري شده و بعنوان مثا
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   .را فعال كنيد  Adjust by Load Scaling تمام بارها گزينه  Load Flow در برگه - 6

  .تنظيمات پخش بار فعال و آنرا اجرا كنيد را در صفحه  Feeder Load Scaling گزينه - 7

  را توضيح دهيد؟ دليل اين نتايج نيد؟و نيز بارها مشاهده مي ك چه تغييراتي در پخش بار نقطه تعريف فيدر-8

 .به تغيير پروفيل ولتاژ نيز توجه كنيد

 export خود به فالپي ديسك Step5 و سپس با نام Deactivate قبل از ادامه فايل مربوطه به پروژه را**(

             .)** كنيد

:Tower Models   .6 

1- Type  خط L 1-4 را به  Ohl  تغيير داده و در برگه  Basic Data خط روي گزينه Type   و سپس New 

project type و در نهايت گزينهTower Type  را انتخاب كنيد.   

را  مي توانيد فواصل  Basic data در برگه دوم.خط را دو مداره و تنها با يك سيم زمين مطابق شكل انتخاب كنيد

   .نيدهادي ها وارد ك yو x بر حسب

  .اطالعات مربوط به شكل مقابل را وارد كنيد -2

 در داخل جدول Circuit 1 مربوط به Conductor Typeبرگشته روي  Basic Data دوباره به صفحه اول -3

  .جديد انتخاب كنيد تا پنجره زير برايتان نمايش يابد را از منوي پنجره   New دابل كليك و سپس گزينه

باندل با  3با تعداد  kA 0.5جريان نامي  وkv 400 مطابق شكل براي ولتاژ نامي اطالعات مربوط را -3

 11.682mm  و شعاع معادل با mm 30و قطر ohm/km 0.05برابر با DC مقاومتو  cm 10فاصله

  .در نظر گيري اثر پوستي وارد كنيدباو  

4-   



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
                                                                                                           14 

.نيز انتخاب كنيد circuit 2اين هادي را براي هادي  -5

  

جديد استفاده كنيد و ولتاژ و جريان نامي را بترتيب هادي زمين از همان روش فوق براي تعريف  براي هادي - 6

110KV  0.01وKA  توجه داشته باشيد كه اعداد فقط به( .و با همان مشخصات هاديهاي قبلي وارد 1با تعداد باندل 

  .)عنوان مثال ارايه شده و ممكن است در عمل معقول نباشد

  .امپدانس وادميتانس خط رابدست آوريدماتريس  - 7

 

  .خط مشاهده خواهيد كرد Basic data را در باالاگر ورود اطالعات درست باشد جدول  -8

    .تكرار كنيد L 1-4 كليه مراحل فوق را براي خط -9

  .بعد از ورود داده هاي خط بصورت مختصات از مدار خود پخش بار بگيريد -10

  غييري مي كند؟پروفيل ولتاژ چه ت -11

  . كالتي به شبكه اضافه مي شودمشچه  -12

  Exportبه فالپي ديسك خود  Step6و سپس با نام  Deactivate پروژه را قبل از ادامه فايل مربوط به**(

  .)**كنيد
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Line coupling .7 

را با هم  4به  1هر دو خط شينه بدين منظور . در اين قسمت مي خواهيم اثر تزويج بين خطوط موازي را بررسي كنيم

را انتخاب و مدل دكل تعريف شده را  Line couplings و سپس Define انتخاب كنيد و با كليك راست  گزينه

اي مطابق شكل  از پنجره باز شده هر دو خط نمايش يافته را انتخاب كنيد كه در نهايت پنجره .نيز انتخاب كنيد

  .خواهيد داشت

يكي از دو حالت مدل خط را انتخاب و از سيستم خود ، امكانپذير است س مدل خط توزيع شده نيزمدلسازي بر اسا -1

  چه اتفاقي مي افتد و چرا؟.بار بگيريد پخش

  

  .و خط موازي آن هم انجام دهيد و نتايج پخش بار را مقايسه كنيدو  L5-6اين مراحل را براي  -2

 export به فالپي ديسك خود Step 7 و سپس با نام deactive قبل از ادامه فايل مربوط به پروژه را**(

  .)** كنيد
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8- Load characteristics   

بارهايي كه در سيستمهاي قدرت وجود دارند بارهاي ثابتي نيستند و در زمانهاي مختلف مقدار و ميزان متفاوتي توان 

  در ساعات اوليه شب در اوج مصرف خود به سر مثال بارهاي خانگي در طول روز مصرف مشابه ولي .شبكه ميكشند از

  بنابراين امكاناتي كه نرم افزار مختلف براي مدلسازي چنين.همين تنوع مصرف براي ساير بارها نيز وجود دارند.ميبرند

 تعيين ت شبكه را از لحاظ پخش بار بارهايي ايجاد كرده اند تا در هر زمانهاي بسته به مشخصه بارها مسايل و مشكال

 اين قابليت موجود است و مي توان انواع مشخصه سازي از هر پارامتر مختلف power factoryدر نرم افزار .نندك

 ستمرامترها در حالت كار مورد نظر سيتريگر كردن نام پاسيستم به عنوان مثال نوع توان اكتيو بار را تعريف و با 

  ازي شامل مشخصه هاي توان روزانه ،هفتگي، ساالنه،صه سانواع مشخ.پخش بار را اجرا كرد انواع تحليلها از جمله 

گسسته و دادهاي برداري و ماتريسي در يك يا دو بعد قابل  ،پيوسته و نهايتا در هر پريود زماني دلخواه به صورت ...و

  .است انجام

  

 

ن اكتيو راست كليك سپس روي پارامتر توا.را باز كنيد Load Flowاز بارها دابل كليك كنيد و برگه  روي يكي -1

را انتخاب كنيد و جدول را  discrecte time charactristic و سپس گزينه   New characteristicگزينهو

 .شكل زير پر كنيد ابقمط

  دياگرام مربوط داراي پروفيلي نظير شكل خواهد بود كه دياگرام سياه رنگ حالتي را كه تريگر شده و در محاسبت -2

  .شود را نمايش مي دهد پخش بار استفاده مي

 .با پخش بار مشاهده خواهد شد كه توان اكتيو در نظر گرفته شده همان دياگرام سياه رنگ است -3
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كليك    Set date and time of calculation case براي تغيير تريگر در صفحه اصلي روي آيكون-4

را تغيير دهيد مقدار بارها و نتايج  Day of weekدر پنجره باز شده قادر به تغيير زمان تحليل هستيدو اگر .كنيد

خواهند كرد و بدين ترتيب مي توانيد كليه بارهاي سيستم را مشخصه بندي و نتايج پخش بار را  پخش بار تغيير

  .مقايسه كنيد

  

  .بدترين حالت گزارش دهيددر  و نتيجه را  براي كليه بارها اين نوع مشخصه را در حد توان نامي تعريف-5

 تجاري و و صنعتي براي بارهاي خانگي معتبر منحني تغييرات بارها بصورت روزانهرا با استفاده از رفرنس هاي- 6

  .)نمقدار آ بيشتر شكل تغييرات مهم است نه(مقال فوق را تعريف كنيد L2-3و براي سه بار خط . وريدبدست آ

  .رده و با تك تك بارها مقايسه كنيدوزي بدترين حالت پخش بار را بدست آبا تنظيم زمان شبيه سا- 7

  يا بدترين حالت مربوط به حالتهاي توان باالي تك تك بارها است؟آ -8

هستند كه با استفاده از ضرايب همزماني پيك بارهاي با مصارف مختلف معموال در زمانهاي مختلفي در پيك خود (

  .)زمان پيك تك تك بارها نباشند مجموع ممكن است در

  Exportبه فالپي ديسك خود  Step 8 نامو سپس با   Deactivate از ادامه فايل مربوط به پروژه راقبل **(

    .)**كنيد
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 Short Circuit Calculation – 9  

 متنوع و بر اساس استانداردهاي مختلف براي ،بسيار ساده Power Factoryحاسبات اتصال كوتاه با نرم افزار  م

كه همه انواع  Complet method آلمان و نيز روش VDEو  اروپا IEC،آمريكا ANSI تانداردمحسبات شامل اس

  :عيبها متقارن و نا متقارن را شامل مي شود كه در شكل زير قابل مشاهده است

 

  

  :اتصال كوتاه در شبكه ها را بدين بصورت مي توان نام برد دچندين كاربر

 توسعه شبكه و قدرتمند شدن سيستم فراتر نميتاه تعريف براي تجهيزات با طمينان از اينكه ظرفيت اتصال كوا  -

    .رود

     )رله هاي اضافه جريان و ديستانس ،فيوزها( براي هماهنگي تجهيزات حفاظتي -

هاي ردرايو موار نظير كوره ها،به معني بارهاي غير ه(رسيدن به سطوح كافي ظرفيتي خطا در نقاط متصل به بار -

  )سرعت متغير و توليد پراكندهدرايور هاي ، ي تايرستور

   .رسيدن به ظرفيت دمايي مجاز كابلها و خطوط هوايي -

  :و چندين كاربرد سيستمي عبارتند از

  اطمينان به حدود اتصال كوتاه در تغيير ساختار شبكه  -



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
                                                                                                                                                  19 

 

   تعيين رله گذاري خط و نيز تعيين فيوز  -

  استفاده شدهتعيين مكان خطا براي رله هاي حفاظتي  -

  خودخاص درست و عملكرد صحيح رله ها براي خطاي قطع آناليز خطاهاي سيستم به معني  -

  ي خطهاي موازي در هنگام وقوع عيبآناليز تداخل متقابل ممكن برا -

  

 باس بار كافيست روي باس بار مورد نظر كليك راست و گزينه /براي محاسبه اتصال كوتاه در هر ترمينال-1

calculate و سپس گزينهShort circuit  در صفحه باز شده انواع روشها و حالتهاي اتصال كوتاه قابل تعيين است

  .و سپس اتصال كوتاه قابل دستيابي است  كه اين پنجره بصورت مستقيم از منوي اصلي با انتخاب آيكون  

المانهايي كه در محاسبات  Result box در. اجرا كنيد IEC اتصال كوتاه سه فاز را با روش B3 بر روي ترمينال -2

اين مقادير  .كنيدنها نيز آورده شده مشاهده مي اتصال كوتاه دخالت دارند نتايجي مشابه داده هاي زير را كه توضيح آ

 .             مقابل دستيابي است Result dox با تغيير فرمت اين

 هاي متنوع و نالهاي مختلف ناشي از انواع اتصال كوتاهبراي ترمي كوتاه جدول تهيه كنيد و كليه مقادير اتصال -3

  . را يادداشت كنيد  B3 قابل اجرا در باس

  .اين جدول را براي اتصال كوتاههاي متنوع ساير باسها تك تك اجرا كنيد و نتايج را مقايسه كنيد-4

  . اه استدر برگه محاسبه اتصال كوت  At All Bus Barsراه حل ساده تر استفاده از گزينه -5

 بيشترين قدرت اتصال كوتاه مربوط به كدام باس و چه نوع اتصال كوتاهي است و چرا؟ - 6

  .براي باس فوق و نوع اتصال كوتاه مربوط استفاده كنيد و نتايج را مقايسه كنيد Complete از روش - 7

اتصال  ها و ژنراتورها را نيزاز نتايج پخش بار در محاسبات اتصال كوتاه استفاده كرده و بار  Complete روش(  

  .)كوتاه مدل مي كند و در واقع از جمع آثار بهره مي گيرد

را  ohm 10در جدول اتصال كوتاه مي توان مقاومت و راكتانس عيب را هم وارد كرد براي روش فوق مقاومت  -8

  .امتحان كنيد

  .دياگرام برداري جريانهاي تمام خطوط را براي حالت قبل ترسيم كنيد-9

  export به فالپي ديسك خود Step 9 و سپس با نام deactivate را قبل از ادامه فايل مربوط به پروژه**(

  .)**كنيد
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   و سپس Calculateبدين منظور روي خط كليك راست و گزينه .حالت ديگر اتصال كوتاه روي خطوط انتقال است

short circuit براي تنظيم ستينگ رله (اتصال كوتاه در ان روي مي دهدرا انتخاب و درصدي از فاصله خط را كه  را

.را وارد كند)ها 

  . درصدي خط اجرا كنيد 90اتصال كوتاه سه فاز در  L1-4 روي خط-10

  

  

براي ساير خطوط نيز مي توان اتصال كوتاه ها را با روشها و حالتها مختلف و در فواصل مختلف اجرا كرد و مقادير 

  .ردحاصل را با هم مقايسه ك

 تعريف روش ديگري كه كه براي محاسبات اتصال كوتاه بطور همزمان در چندين المان سيستم وجود دارد و شامل

multiple fault  كه المانهاي مورد نظر را با هم انتخاب و سپس گزينه بدين صورت است است calculate و بعد

Multiple fault  را اجرا كردكه از روشcomplete )براي محاسبات استفاده ميكند) جمع اثار .

-12            اتصال كوتاه همزمان را اجرا كنيد و جريانهاي خطوط را مقايسه كنيد B2و    B1براي ترمينالهاي  -11

  . استفاده و نتيجه را با حالت قبل مقايسه كنيد ohm 10براي هر دو اتصال كوتاه مقاومت عيب

  حالت قبل چه تغييري كرد؟ قدرت اتصال كوتاه دو باس نسبت به-13

  .)**كنيد Exportبه فالپي ديسك خود  Step 10 و سپس با نام deactivate قبل از ادامه فايل مربوط به**(

  

   

  

  

  

  

  


