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 خالقهوال

 

 

 1EMTPمعرفی نرم افزار 

مقدمه 

بکار   از یک دسته می باشند و برای شبیه سازی حاالت گذرا در سیستم قدرت    ATP ،EMTP ،EMTDC افزارهاینرم

سی    EMTP. نرم افزار روندمی سط گرافیکی نبود و از کد نوی ستفاده    (netlist) در ابتدا دارای وا شبکه ا برای وارد کردن 

واسکککط گرافیکی کاردمدی برای دن اراحی   می کرد. ولی به دلیل مشکککک ت مودود و سکککختی کار کردن با ایم نرم افزار 

شد.  ATPو  شد  شکل ددیدی از   ATP نامیده  شتر   با قابلیت پس از چندی  شد  EMTPبا عنوان های بی که در    ارایه 

 .ده شده استاستفا EMTPWorks نسخهاینجا از 

 

 
Scopeview   پس از مدلسککازی و ادرای  که باشککد می ایم نرم افزار دارای واسکک ی برای نیایش شکککل مو  ها به نام

ادرا شود. Scopeviewسازی، برای دیدن نتایج باید شبیه

                                               

1 Electro-Magnetic Transient Program 
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بادی، 

از ایم نرم افزار برای شکککبیه سکککازی مدی دقیق سرانسکککفورماسور، قط انتقای، رنراسورسکککنکرون، بارهای اسکککتاسیکی، سوربیم   

CHP  سی های مخت سی رفتار اموا    لف بویژه حالتو ... برای برر ستم و سجهیزات و هیچنیم برر سی های گذرای 

 استفاده می شود. سیار

 نند در ایم نرم افزار انجام شوند عبارسند از:برقی از بررسی هایی که می سوا

 ( مدی سازی صاعقه و اضافه ولتارهایی است که در اثر بر قورد صاعقه به قط انتقای1

  (SSR( بررسی پدیده ی سشدید زیر سنکرون )2

 برقورد صاعقه به قط انتقای در Back Flash Over، و Flash over( بررسی پدیده های 3

 کامل برقگیرها در سیستم قدرت و نقش دنها در دلوگیری از اضافه ولتار( بررسی ساقتار 4

 ناشی از کلید زنی در سیستم قدرت ( بررسی اضافه ولتارهای5

 ( اموا  سیار ناشی از ق ا و کلیدزنی6

 

 شود.افزار ارائه میدر زیر سوضیحاسی درباره ایم نرم

 ک روی دیکون برنامه:دبل کلیبا 
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Examples   سوان از دنها ع وه بر   دهد، که می   افزار را در دسکککترر قرار میهای متعدد سعبیه شکککده در نرم   ایمث  کلید

 افزار برای دموزش م الب سخصصی نیز استفاده نیود:دشنایی با نرم

 
 شود:یک فضای اراحی ددید باز می createدکیه و سپس  EMTPدر غیر اینصورت با کلیلک روی 
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 دهد:های نرم افزار را نشان میالیانسیت راست کتابخانه 
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 نوار منوی باالیی:

 
 :EMTPمنوی 

 
 :دن عبارسنداز اصلی هایگزینهو پرکاربردسریم منو بوده 

-Simulation Options :سازی و فرکانس.برداری، زمان شبیههای نیونهبرای سنظیم گام
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-Start EMTP شده.: برای ادرای اراحی یا فایل مدلسازی

-View Scopes برای ادرای :ScopeView سازی.های شبیهو مشاهده شکل مو  قرودی

 :نوار ابزار

 

 شامل شش قسیت است که عبارسنداز:

کار کردن با فایل: ایجاد فایل اراحی ددید، باز کردن یک فایل مودود، ذقیره کردن فایل و پرینت.-1

 هایها، حذف کننده سیم گذاری کننده سیگنای ذره بیم، اشاره گر، نام  های دن سوسط کردن با ارح و الیانکار -2

اضافی و ...

رسم قط و اشکل هندسی مختلف و در  سوضیحات متنی-3

برقراری اسصاالت: وصل کردن دو الیان با سیم، رسم بار سه فاز و اسصای فازهای مختلف با سیم مربواه-4

زوم برای سغییر اندازه نیایش ارحابزارهای -5
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یا قرودی متافایلگزارش متنی و  برای اسوکد یا گرفتم (Export) سهیه فایل قرودی-6

 افزار دسترسی پیدا کرد:های نرمسوان به مثاینیز میاز منوی فایل 

 
 مثایsimple 

اسصککای مجازی ایجاد کرد که در   سوان شککود که با نامگذاری سککیگنای می   . مشککاهده می RLCسکفاز در مدار  acمنبع 

 مدارهای بزرگ کاربرد دارد.
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صات دن می    شخ ستفاده   سوان قرودیبا دبل کلیلک روی هر الیان ع وه بر سعییم م های مورد نیاز را انتخاب نیود سا با ا

 .   شکل مو  دنها را مشاهده نیود ScopeViewاز 

ها را رسم نیاییم. برای ایم منظور روی دنها دبل کلیلک   ان سلفها و دریقواهیم شکل مو  ولتار قازن میدر مدار فوق 

 زنیم.   کییت مورد نظر را سیک می scopesنیوده و در سب 

 است optionsدر کتابخانه  MPLOTها استفاده از الیان روش ساده سر برای رسم شکل مو 

 
 سوان برای سلف شرایط دریانی اولیه و برای قازن شرایط ولتاری اولیه سعییم نیود.   می

سوان زمان باز شککدن را سعییم نیود ولی در عیل پس از زمان سعییم شککده کلید در لحظه عبور دریان از   برای کلید می

 شود.صفر باز می

 دهد.م صفحه دنرا نشان میسازی ودود داشته باشد در پنجره پاییدر صورسیکه ق ایی در شبیه
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 هیان ور که گفته شد برای نیایش شکل مو  ها دو راه ودود دارد:

View Scopesگزینه  EMTPمنوی -1
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ستفاده از گزینه   scopeview superimposedدر پنجره  شکل مو  می در نوار ابزار با ا سه روی هم   سوان  ها را برای مقای

 انداقت.
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است: MPLOTراه دوم برای نیایش شکل مو  ها استفاده از الیان -2
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سوان چند شکل مو  را ب ور مجزا رسم نیود ولی با استفاده نیی MPLOTدنست که در  ScopeViewبا  MPLOTفرق 

 شود:ایم محدودیت سا حدی برارف می subplotاز امکان 
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 هیاهنگی عایقی در یک پست( مثای صاعقهGIS): 
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 شود.   در اینجا نحوه قرار دادن مدی قط بیان می

 دو مدی اصلی مودود در کتابخانهLines :برای قط عبارسنداز 

1-CP  یاCnstant Parameters   سوان : مدی گسترده قط مستقل از فرکانس است. در ایم مدی میR ،L C قط    و

های قط را در              پارامتر مدی  گذاری نیود. ایم  بار یا اا عات قط را  حد اوی و اوی قط را وارد نیود  در وا

هرسز( محاسبه نیوده و سرعت باالیی دارد. 51فرکانس داده شده )

 

2-FD  یاFrequency Dependent: سوان قط )درایش   مدی گسترده قط وابسته به فرکانس است. در ایم مدی می

صکککات قط( را از بارگذاری نیود. ایم مدی بدلیل محاسکککبه پارامترهای قط بر حسکککب فرکانس سکککرعت   و مشکککخ

ایم مدی مبتنی بر سکنیک سجزیه مودای اسککت. از سبدیل مودای  کیتری داشککته ولی در عود دقت باالیی دارد.

   مپدانس مشخصه و ثابت   شود. از سوابع مبتنی بر ا های مودای استفاده می های فازی به کییتبرای سبدیل کییت

ایجاد مدی وابسته به فرکانس استفاده شده است.انتشار مو  در قط برای 

 
 شود:با دبل کلیک روی مدی فوق پنجره زیر باز می
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 است. pun.در ایم پنجره باید اا عات قط در قسیت مشخص شده بارگذاری شود که پسوند فایل مربواه 

 برای ایجاد فایل.pun Line Data در کتابخانه  باید از الیانLines :استفاده نیود 
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Line Data سوان مشکککخصکککات قط را سعییم نیود. برای ایم منظور یا باید اا عات قط از دیله   می با اسکککتفاده از الیان

ستی، مقاومت   dcسعداد مدارها، سعداد هادی صل افقی    ، ق ر قاردیها در هر فاز )سعداد باندی(، میزان اثر پو هادی و فوا

شد و یا از یک مدی پیش فرد و عیودی هادی شتم    ها )درایش قط( مودود با صورت در اقتیار دا ستفاده نیود. در  ا

   .شودانتخاب می create a new line caseینه گزمشخصات قط در پنجره فوق 
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 شود.مودود انتخاب می lin.استفاده شده و فایل  open an existing line case data fileدر غیر اینصورت از گزینه 
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در   ابتدا فایل اا عات قط  save and run this caseدر سب  پس از وارد کردن اا عاتاگر اا عات قط را داشککتیم، 

.ecf   شود   ( ذقیره میمحل فایل اصلی ارح )یعنی.lin   که پسوند دن run this case …   زده    است و سپس سیک گزینه

 است. pun.شود که یکی از دنها چند فایل دیگر ایجاد می lin.زنیم. بدیم سرسیب در محل فایل را می okشده و 
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 حاصله را انتخاب نیود. pun.فایل  select data fileقط مورد نظر در قسیت  FDیا  CPسوان در مدی اکنون می


