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 تصويب كننده:                                                                                  تهيه كننده:                      

 

  سرفصل و محتواي آموزشي 
  (ساعت) مدت
  عملي  تئوري

 افزار معرفي نرمDIgSILENT 1 هاي صنعتيهاي آن در مطالعات شبكهو كاربرد    
 1 هاي مختلف نرم افزار و پايگاه دادهمعرفي بخش    
 1 افزارها و معرفي كتابخانه نرمنحوه ايجاد و مديريت پروژه    
سازي خطوط به صورت مدل كابل و محاسبه خودكار نحوه مدلوسازي شبكه و معرفي پارامترهاي تجهيزات شبكهنحوه مدل

 پارامترهاي خط
2    

سازي و ورود پارامترهاي نحوه مدلوسازي خطوط هوائي به صورت مدل دكل و محاسبه خودكار پارامترهاي خطنحوه مدل
 و بزرگانواع الكتروموتورهاي كوچك

2    

 ولت و اتصال بارهاي   400ولت و فيدرهاي  400سازي ترانسفورماتورهاي مدلLV 2 به آن    
 1  مروري اجمالي بر تئوري مطالعات پخش بار و اتصال كوتاه و سازي شبكه نمونه از يك شبكه صنعتي مدل   
 1 گيري هاي گزارشآموزش نحوه محاسبه پخش بار (معمول و سه فاز) و انواع روش    
 2  بررسي مسائل كاربردي مطالعات پخش بار در شبكه هاي صنعتي   

  مروري بر استانداردIEC  2  در محاسبات اتصال كوتاه و مشخصات مربوطه    
 2  بررسي اهداف مطالعات اتصال كوتاه    
 2  گيري هاي گزارشها و آموزش انجام محاسبات اتصال كوتاه و انواع روشمعرفي انواع متد    
 2  هاي شبكههاي زمين وتاثير آن در اتصال كوتاهبررسي انواع سيستم    
 2  هاي صنعتيبررسي مسائل كاربردي مطالعات اتصال كوتاه در شبكه    
 1  سازي انواع بارهاي خاص در شبكه و ارزيابي و بهبود پروفيل ولتاژمدل    
 2  هاي حلقويمطالعات انتخاب نقطه نصب جمپر براي شعاعي سازي شبكه و  هاي صنعتيمطالعات خازن گذاري در شبكه    
 1  هامطالعات انتخاب بهينه سطح مقطع كابل    
 2  هاي صنعتيمطالعات راه اندازي موتور در شبكه و  سازي زمانيآموزش انجام مطالعات شبيه    
  معرفي اجمالي امكانات مختلف كاربردي و مطالعاتي نرم افزارDIgSILENT  1    

    روش تدريس:
  □حين كار    □عملي  تئوري

    منابع آموزشي:
  □نرم افزار    جزوه    كتاب
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