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  لفؤپيشگفتار م
هاي قدرت است كه بـه كـاربر           تحليل سيستم   در پذير  حال انعطاف و در عين     قدرتمندافزارهاي    نرم يكي از    ETAPافزار     نرم

 گـرايش  ،توان از آن هم براي فهم و درك بهتـر دروس مهندسـي بـرق         دهد و مي    امكان انجام هر گونه تحليل الزم را مي       
 يـك   وسيلة يك مهندس طراح، بـراي        استفاده كرد، و هم با رويكردي صنعتي، پاسخگوي تمامي محاسبات الزم به            ،قدرت

هاي اجـراي محاسـبات پخـش بـار متعـادل و نامتعـادل و                 افزار داراي قابليت    طور كلي اين نرم     به. بودسيستم قدرت واقعي    
همچنين پخش بار بهينه؛ اجراي محاسبات اتصال كوتاه در استانداردهاي مختلف و نيـز محاسـبات تخليـة قـوس و رسـم                       

؛ محاسـبات   غيـره ها، فيوزهـا، ريكلوزرهـا و          حفاظتي از قبيل رله    محاسبات هماهنگي تجهيزات مختلف   نمودارهاي مرتبط؛   
  .است... گذاري بهينه و  آناليز هارمونيكي، اسكن فركانسي و طراحي فيلترها؛ محاسبات طراحي سيستم زمين، خازن

 ،رافـزا   و كاربر پيش از استفاده از نـرم    ارائه شده  در هر فصل يك تحليل مخصوص         فصل است كه   9 شاملاين كتاب   
. هاي مختلف آن معرفي شده است      افزار و بخش     نرم ،1در فصل   . شود  سازي آن آشنا مي     ا تحليل و سپس با نحوة پياده      بابتدا  

هاي قدرت و نيز نكات فني هر المان، ارائه شده و در مورد هر المان سعي شده است تا                      عناصر پركاربرد سيستم   ،2در فصل   
 با نحوة انجـام محاسـبات پخـش بـار           3در فصل   . دول در اختيار كاربر قرار بگيرد     صورت ج   اطالعات فني و كاربردي آن به     

دسـت     محاسبات اتصال كوتاه و نحوة به      4در فصل   . شويم  آشنا مي رها  ترانسفورماتوها و     متعادل و نامتعادل، سايزينگ كابل    
 IEC و ANSIطـابق بـا اسـتاندارهاي    صورت دستي و كاربردي و م افزار و هم به هاي انواع خطاها هم در نرم  آوردن جريان 

و ) Arc Flash(بيان شده و ضمن توضيح نحوة سايزينگ كليدهاي قدرت، كاربر با نحوة انجـام محاسـبات تخليـة قـوس     
  سايزينگ و مقاومت نقطـة نـول بيـان شـده           NGRدر پايان فصل نيز مباحث مربوط به        . شود  تعيين فواصل مجاز آشنا مي    

شـويم و ضـمن بيـان         افـزار آشـنا مـي       سازي آنها در نرم     اي حفاظتي سيستم قدرت و نحوة پياده      ه   با المان  5در فصل   . است
افـزار     تمـامي نكـات مربوطـه را در نـرم          ،هـاي عملـي     ها و فيوزها با يكديگر در قالب مثال         مباحث مربوط به هماهنگي رله    

دسـت   سـنجيم و تنظيمـات الزم را بـه          فـزار مـي   ا  ازاي انواع خطاهاي فاز و زمين در نـرم          سازي كرده و هماهنگي را به       پياده
اندازي موتورها در دو حالت استاتيكي و ديناميكي و نيز مباني حفاظت موتورها توضيح داده شده و                    راه ،6در فصل   . آوريم  مي

وضـيح  تهاي غيرخطي در سيستم قـدرت         ها و المان     هارمونيك 7در فصل   . ايم  سازي كرده   افزار پياده   موارد مربوطه را در نرم    
همچنين در مـورد پخـش بـار هـارمونيكي و           . ايم  افزار شرح داده    هاي مختلف آنها را در نرم       ها وبخش   ين المان داده شده و ا   

 در پايـان نيـز      ؛ايم  طراحي انواع فيلترها توضيحات الزم را ارائه كرده و با ذكر مثال به طراحي فيلترهاي هارمونيكي پرداخته                
 نحوة اجراي محاسـبات طراحـي سيـستم         8در فصل   . شود  معرفي مي ت و اسكن فركانسي     مفهوم رزونانس در سيستم قدر    

  . استآمدههاي مختلف   تحليل نيز يك پروژة نمونه براي انجام9شود و در فصل  زمين بيان مي
از دانم  ام و برخود الزم مي  همواره از راهنمايي اساتيد و همكاران عزيز بهره جسته،در طي مدت نگارش اين كتاب
 وحيـدي و نيـز     بهـروز   حـسينيان، دكتـر     سيد حسين   عسگريان ابيانه، دكتر    حسين اين بزرگواران مخصوصاً جناب دكتر    

 فرهمند، مهنـدس     داوود  آذرنوش، مهندس   آرش همكاران محترم در پژوهشگاه نيرو و دوستان عزيزم از جمله مهندس          
  .كنم ني تشكر و قدرداني مي ثام هدي لك و سركار خانم مهندس سجادفر، مهندس ماجديپدرام 

 از جمله جنـاب     انتشارات در   همكاراندر پايان ضمن تشكر از مهندس علي كالنتري مدير نشر نگارنده دانش و ساير               
  .كنم  تقدير و تشكر ميرمضانيعصمت  و خانم  حاتمي فاطمه كثيري و سركار خانم نادرآقاي
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