تجهیزات آزمایشگاهی سیستم قدرت و حفاظت
فضای آزمایشگاهی
آزمايشگاههای مهندسی برق قدرت دانشگاه خلیجفارس فعاليت خود را از سال 1392با هدف ارائه
خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجويان ،پژوهشگران و صنعتگران محترم آغاز نموده است .اين
دانشگاه با عنايت به وجود آزمايشگاههای متعدد و تخصصی که در منطقه سرآمد است ،همواره تالش
نموده است با تهيه تجهيزات استاندارد و دقيق ،زمینههای آموزشی و پژوهشی را جهت رفع نیازهای
علمی و آزمایشگاهی به سرانجام برساند.
عالوه بر استفاده دانشجویان گرایشهای مختلف رشته مهندسی برق ،تا کنون بیش از 120000
نفر ساعت آموزش به شرکتها و صنایع مختلف ارائه شده است .در این راستا دانشپذیران از نزدیک با
تجهیزات مختلف آشنا شده و عملیات تست و راهاندازی را انجام میدهند .همچنین این آزمایشگاه 8
پروژه پژوهشی خاتمه یافته با صنایع مختلف به اجرا گذاشته و بیش از  42مورد قرارداد مشاورهای را
به سرانجام رسانده است.
آزمایشگاهها:
 -1کارگاه سیموالتور برق قدرت
 .2حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
 .3آزمایشگاه فنی مهندسی توزیع
 .4ایستگاه فوق توزیع انتقال
 .5آزمایشگاه مکان یابی خطا در خطوط کابلی
 .6آزمایشگاه ریکلوزر سکسیونر
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 -1کارگاه سیموالتور برق قدرت
این کارگاه با حمایت شرکت توانیر در سال  1393مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .در این جا به
برخی از کاربردها و امکانات این کارگاه اشاره میشود:
 .1به دست آوردن مدل کالسیک ژنراتور نیروگاه.
 .2مشخصههای کاری واحد تولید ایزوله از شبکه با بار محلی
 .3سنکرون کردن واحد تولید با شبکه بینهایت
 .4بررسی مشخصات کاری واحد تولید موازی با شبکه
 .5آشنایی با انواع مدهای کاری گاورنر نیروگاه
 .6مطالعات پایداری ماشین سنکرون
 .7آشنایی و کار با تجهیزات حفاظتی در نیروگاهها
 .8آشنایی با سیستم اینترالک در پستهای فشار قوی
 .9آشنایی با کلیدزنی در انواع پستهای فشار قوی
 .10اثر فرانتی و جبران آن در شبکه قدرت
 .11بررسی پروفیل ولتاژ و تلفات در خطوط انتقال
 .12بارگذاری طبیعی خطوط انتقال
 .13بررسی خط انتقال از دو سو تغذیه
 .14تطابق سیموالتور با سیستم واقعی (سیستم پریونیت)
 .15تعیین گروه برداری ترانسفورماتورهای قدرت
 .16عملکرد موازی ترانسفورماتورها در شبکه قدرت
 .17به دست آوردن بازده و مشخصات عملکردی ترانسفورماتورهای قدرت
 .18نقش تب چنجر ترانسفورماتورها در سیستم قدرت
 .19مطالعه جریان هجومی ترانسفورماتور
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 .20نقش اتصال زیگزاک در شبکههای توزیع
 .21مطالعه و بررسی خطای اتصال کوتاه متقارن در شبکه قدرت
 .22مطالعه و بررسی خطای اتصال کوتاه غیرمتقارن در شبکه قدرت
 .23اضافه ولتاژهای گذرا در سیستم قدرت
 .24بررسی اثرات هارمونیک در شبکه قدرت و راههای کاهش و حذف آنها
 .25بررسی و مقایسه نتایج به دست آمده توسط سیستم با نتایج نرمافزارهای تجزیه و تحلیل سیستمهای
قدرت
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 .2حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت

این آزمایشگاه دارای قابلیتهای زیر است:
 .1قابلیت اتصال به سیموالتور قدرت
 .2قابلیت شبیهسازی جریان هجومی موتوری و ترانسفورماتور و بلوکینگ رلههای دیفرانسیل
 .3قابلیت تست رلههای دیستانس ،دیفرانسیل ،اضافه جریان و  ، .E.Fاضافه ولتاژی ،فرکانسی
 .4قابلیت آموزش سیمبندی ،تنظیم و ارایشبندی انواع رلهها به صورت نرمافزاری و دستی و کنترل
از راه دور
 .5قابلیت عملکرد و ارزیابی هماهنگی حفاظتی
 -6قابلیت PDCS
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که سیستمها دارای رلههای زیر است:
نـوع

برنـد

مـدل

دیفرانسیل

SIMENSE

7UT511

دیفرانسیل

MICOM

P632

دیستانس

MICOM

P441

دیستانس

SIMENSE

7SA611

D.o.c/D.E.F

VAMP

VAMP230

O.C/E.F

MICOM

P121

O.C/E.F

MICOM

P123

O.C/E.F

محور آزما

OC310

O.C/E.F

محور آزما

OUV100

فرکانسی

MICOM

P971

موتوری

MICOM

P220

O.C/E.F

MICOM

P143

موتوری

MICOM

P241

رله جریانی خود تحریک

GREETER

Z100

دستگاه تزریق جریان

وبکو

AMT105

رله ماژوالر

وبکو

AMRM
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 .3آزمایشگاه فنی مهندسی توزیع
برخی از قابلیتهای این آزمایشگاه به شرح زیر است:
 .1آموزش اصول مهندسی توزیع
 .2آموزش اصول حفاظتی توزیع
 .3آموزش اصول بهرهبرداری و طراحی شبکههای فشار متوسط و ضعیف توزیع
 .4آموزش اپراتوری توزیع
این آزمایشگاه دارای دستگاههای زیر است:
 .1ریکوزر ABB

 .6ایستگاه 11k/40

 .2سکسیونر SF 6

 .7ایستگاه 20k/400

 .3فیدر  11کیلو ولت

 .8فیدر فشار ضعیف زمینی ،هوایی و خود نگهدار

 .4فیدر  20کیلو ولت

 .9فیدر فشار ضعیف هوایی و خود نگهدار

 .5فیدر روشنایی
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 .4ایستگاه فوق توزیع انتقال
این آزمایشگاه با هدف آموزش نیروی برق منطقهای و شرکتهای توزیع در امور بهرهبرداری و طراحی
تأسیس گردیده است .شایان ذکر است که این مجموعه دارای قابلیت تستها و پژوهشهای زیر است:
 .1آموزش اپراتوری
 .2آموزش مانوری
 .3آموزش دیسپاچینگ
 .4آموزش مفصل و مشکالت طراحی پست
 .5آموزش طراحی پست
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 .5آزمایشگاه مکان یابی خطا در خطوط کابلی
برخی از قابلیتهای این آزمایشگاه به شرح زیر است:
 .1آموزش اصول کابلکشی شبکههای توزیع و انتقال
 .2آموزش مسیریابی ،عیبیابی و مفصل زدن کابل در شبکههای توزیع و انتقال

11

 .6آزمایشگاه ریکلوزر سکسیونر

این آزمایشگاه دارای مشخصات و قابلیتهای زیر است:
ریکلوزر ABB
ریکلوزر ENTECH

سکیوزر  RTU-SF6دار
دستگاه تزریق جریان AMT105 Vebko

برخی از قابلیتهای سیموالتور به شرح ذیل است:

 آموزش ریکلوزر تست فانکشن های ده گانه حفاظتی ریکلوزر آموزش سیم بندی ،تنظیم ،آرایش بندی به صورت نرم افزاری و دستی و کنترل از راه دور قابلیت عملکرد و ارزیابی هماهنگی حفاظتی قابلیت اتصال به سیموالتور سیستم قدرت و مجموعه حفاظت12

فعالیتهای آموزشی
دورههای آموزشی برگزار شده
آموزش ،بخش مهم توسعهی منابع انسانی است .در بسیاری از صنایع ،مشکالت و چالشها به دلیل
ناآگاهی و مهارت ناکافی کارکنان آن صنعت رخ میدهد .این بیان به ویژه درباره کسانی که با ابزارها
و تجهیزات حساس و توأم با خطر سروکار دارند ،مصداق بیشتری دارد .ظرفیت و توان آزمایشگاه و
تجهیزات دانشگاه در حوزه مهندسی برق این امکان را به دانشپذیران و کارآموزان فراهم مینماید که با
انجام تستهای متنوع و شبیهسازی در شرایط واقعی ،به صورت ایمن به کسب تجربه بپردازند.
دورههای تخصصی برگزار شده عبارتند از:
ردیف

عنوان دوره آموزشی

نوبت برگزاری

1

آشنایی با رلهها و حفاظت در بخش انتقال

9

2

سیموالتور برق قدرت

5

3

آشنایی با تجهیزات پست

1

4

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

4

5

تأسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه

2

6

کارآموزی برق

2

7

حفاظت شبکههای توزیع

2

8

سیستمهای حفاظتی و الکتریکی در شبکه

2

9

عیبیابی کابل

2

10

مکانیابی خطا در شبکههای کابلی

1

14

11

آموزش پایه رله و حفاظت

1

12

رله و حفاظت ژنراتور

1

13

رله و حفاظت تحریک

1

14

رله و حفاظت مصرف داخلی

1

15

رله و حفاظت پست

1

16

آموزش رلهگذاری در نرمافزار Digsilent

1
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فعالیت های پژوهشی
پژوهش «حلقه مفقوده توسعه» و «سنگ زیر بنای توسعه» است .البته باید در نظر داشت که یکی
از مهمترین دستاوردهای امور پژوهشی کاربردی شدن آن در صنایع و حل مسائل مختلف کشور است.
تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه با کارایی پژوهشی همواره یاری رسان پژوهشگر در انجام تحقیقات علمی
مستند بوده است .از جمله طرحهای پژوهشی انجام گرفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
« -1مکانیابي خطا در خطوط انتقال با استفاده از تبدیل موجک»
« -2مکان یابي خطا در شبکه توزیع با ارائه الگوریتم تطابقي»
« -3طراحي و ساخت سیستم الکترومغناظیسي ایجاد میدان»
« -4بررسي مشکالت  NGRنیروگاه گازی پاالیشگاه چهارم و ارائه راهکار جهت رفع عیب آن» ،پاالیشگاه
طریق نرم افزار  Matlabو Etap

« -5بهینه سازی هماهنگي حفاظتي پاالیشگاه سوم پارس جنوبي در اتصال به شبکه سراسری»
« -6بررسي ،طراحي و پیاده سازی شبکههای مخابراتي طیف گسترده مناسب با شرایط آب و هوایی
استان بوشهر به منظور تأمین زیرساخت مطمئن ارتباطی»
« -7طراحي و ساخت عیبیاب کاب 20کیلو ولت با استفاده از دستگاه  DCپالسرهای موجود»
« -8عیبیابي و رفع عیب «»AVR-MR 240
« -9بررسي علل تریپ کاذب (آبشاری) رلههای  sepamدر اثر اتصال کوتاه مدار قدرت کابل خروجي
 33 kvمربوط به ترانسفورماتور  TR113و ارائه راهکارها جهت رفع عیب»
« -10بررسي فني اقتصادی جایگزیني المپهای گازی نسل قدیم با المپهای گازی نسل جدید»
« -11هماهنگي حفاظتي بین تجهیزات شبکههای فشار متوسط و ضعیف توزیع»
« -12طراحي و ساخت بردهای  Hightechتجهیزات حفاظتي»
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این مرکز در قالب موارد پژوهشی فعالیتهای چشمگیری را به انجام رسانیده است:
 ایجاد هسته علمی پژوهشی :حفاظت الکتریکی شبکههای قدرت و هوشمندسازی -چاپ کتاب :رله گذاری و حفاظت سیستمهای قدرت در نرمافزار دیگسایلنت
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کلینیک های فنی تخصصی
بخش کلینیکی در کنار آموزش از فعالترین بخشهای آزمایشگاهی برق دانشگاه و به عنوان یک
مرکز پیشرو در حمایت و پشتیبانی از شرکتها ،سازمانها و ارگانهای مختلف در جهت رفع مشکالت
کابلی و سیستمهای برق قدرت است.
در راستای برقراری ارتباطی قویتر با صنعت و پیرو آن جذب پروژه های صنعتی در دانشگاه تا به حال
کلینیک های فنی تخصصی زیر به افتتاح رسیده است:
 کلینیک عیبیابی کابلها (راهاندازی97/07/10 : کلینیک حفاظت سیستمهای قدرت و کنترل (رلیاژ)( .راهاندازی از تاریخ )97/12/1 کلینیک هوشمندسازی سیستم قدرت( .راهاندازی از تاریخ )97/01/1 .1کلینیک فنی تخصصی عیب یابی کابل
در راستای ارتباط مؤثر و باال بردن قدرت نفوذ در صنعت در مهر ماه  97اقدام به تأسیس کلینیک
عیبیابی کابل شده است .در این کلینیک  40مورد عیبیابی در پروژههای صنعتی انجام گرفته است.
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 .2کلینیک حفاظت و کنترل سیستم های قدرت (رلیاژ)

22

 .3کلینیک هوشمندسازی سیستم قدرت
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