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فضای آزمایشگاهی 

آزمايشگاه های مهندسی برق قدرت دانشگاه خليج فارس فعاليت خود را از سال1392 با هدف ارائه 

اين  نموده  است.  آغاز  محترم  صنعتگران  و  پژوهشگران  دانشجويان،  به  پژوهشی  و  آموزشی  خدمات 

دانشگاه با عنايت به وجود آزمايشگاه های متعدد و تخصصی که در منطقه سرآمد است، همواره تالش 

نموده  است با تهيه تجهيزات استاندارد و دقيق، زمينه های آموزشی و پژوهشی را جهت رفع نيازهای 

علمی و آزمايشگاهی به سرانجام برساند. 

عالوه بر استفاده دانشجويان گرايش های مختلف رشته مهندسی برق، تا کنون بيش از 120000 

نفر ساعت آموزش به شرکت ها و صنايع مختلف ارائه شده است. در اين راستا دانشپذيران از نزديک با 

تجهيزات مختلف آشنا شده و عمليات تست و راه اندازی را انجام می دهند. همچنين اين آزمايشگاه 8 

پروژه پژوهشی خاتمه يافته با صنايع مختلف به اجرا گذاشته و بيش از 42 مورد قرارداد مشاوره ای را 

به سرانجام رسانده است.

آزمایشگاه ها: 

1- کارگاه سيموالتور برق قدرت

2. حفاظت و کنترل سيستم های قدرت

3. آزمايشگاه فنی مهندسی توزيع

4. ايستگاه فوق توزيع انتقال

5. آزمايشگاه مکان يابی خطا در خطوط کابلی

6. آزمايشگاه ريکلوزر سکسيونر

تجهیزات آزمایشگاهی سیستم قدرت و حفاظت 
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1- کارگاه سیموالتور برق قدرت

اين کارگاه با حمايت شرکت توانير در سال 1393 مورد بهره برداری قرار گرفته است. در اين جا به 

برخی از کاربردها و امکانات اين کارگاه اشاره می شود:

1. به دست آوردن مدل کالسيک ژنراتور نيروگاه.

2. مشخصه های کاری واحد توليد ايزوله از شبکه با بار محلی

3. سنکرون کردن واحد توليد با شبکه بی نهايت

4. بررسی مشخصات کاری واحد توليد موازی با شبکه

5. آشنايی با انواع مدهای کاری گاورنر نيروگاه

6. مطالعات پايداری ماشين سنکرون

7. آشنايی و کار با تجهيزات حفاظتی در نيروگاه ها

8. آشنايی با سيستم اينترالک در پست های فشار قوی

9. آشنايی با کليدزنی در انواع پست های فشار قوی

10. اثر فرانتی و جبران آن در شبکه قدرت

11. بررسی پروفيل ولتاژ و تلفات در خطوط انتقال

12. بارگذاری طبيعی خطوط انتقال

13. بررسی خط انتقال از دو سو تغذيه

14. تطابق سيموالتور با سيستم واقعی )سيستم پريونيت(

15. تعيين گروه برداری ترانسفورماتورهای قدرت

16. عملکرد موازی ترانسفورماتورها در شبکه قدرت

17. به دست آوردن بازده و مشخصات عملکردی ترانسفورماتورهای قدرت

18. نقش تب چنجر ترانسفورماتورها در سيستم قدرت

19. مطالعه جريان هجومی ترانسفورماتور
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20. نقش اتصال زيگزاک در شبکه های توزيع

21. مطالعه و بررسی خطای اتصال کوتاه متقارن در شبکه قدرت

22. مطالعه و بررسی خطای اتصال کوتاه غيرمتقارن در شبکه قدرت

23. اضافه ولتاژهای گذرا در سيستم قدرت

24. بررسی اثرات هارمونيک در شبکه قدرت و راه های کاهش و حذف آن ها

25. بررسی و مقايسه نتايج به دست آمده توسط سيستم با نتايج نرم افزارهای تجزيه و تحليل سيستم های 

قدرت
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2. حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

اين آزمايشگاه دارای قابليت های زير است:

1. قابليت اتصال به سيموالتور قدرت

2. قابليت شبيه سازی جريان هجومی موتوری و ترانسفورماتور و بلوکينگ رله های ديفرانسيل

3. قابليت تست رله های ديستانس، ديفرانسيل، اضافه جريان و E.F. ، اضافه ولتاژی، فرکانسی

 4. قابليت آموزش سيم بندی، تنظيم و ارايش بندی انواع رله ها به صورت نرم افزاری و دستی و کنترل 

    از راه دور

5. قابليت عملکرد و ارزيابی هماهنگی حفاظتی

 PDCS 6- قابليت
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که سيستم ها دارای رله های زير است:

مـدلبرنـدنـوع

SIMENSE7UT511دیفرانسیل

MICOMP632دیفرانسیل

MICOMP441دیستانس

SIMENSE7SA611دیستانس

D.o.c/D.E.FVAMPVAMP230

O.C/E.FMICOMP121

O.C/E.FMICOMP123

O.C/E.Fمحور آزماOC310

O.C/E.Fمحور آزماOUV100

MICOMP971فرکانسی

MICOMP220موتوری

O.C/E.FMICOMP143

MICOMP241موتوری

GREETERZ100رله جریانی خود تحریک

AMT105وبکودستگاه تزریق جریان

AMRMوبکورله ماژوالر
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3. آزمایشگاه فنی مهندسی توزیع

برخی از قابليت های اين آزمايشگاه به شرح زير است:

1. آموزش اصول مهندسی توزيع

2. آموزش اصول حفاظتی توزيع

3. آموزش اصول بهره برداری و طراحی شبکه های فشار متوسط و ضعيف توزيع

4. آموزش اپراتوری توزيع

این آزمایشگاه دارای دستگاه های زیر است:

11k/40 6. ايستگاه                                       ABB 1. ريکوزر

 20k/400 7. ايستگاه                                     SF 6 2. سکسيونر

3. فيدر 11 کيلو ولت                                      8. فيدر فشار ضعيف زمينی، هوايی و خود نگهدار

4. فيدر 20 کيلو ولت                                  9. فيدر فشار ضعيف هوايی و خود نگهدار

5. فيدر روشنايی
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4. ایستگاه فوق توزیع انتقال

اين آزمايشگاه با هدف آموزش نيروی برق منطقه ای و شرکت های توزيع در امور بهره برداری و طراحی 

تأسيس گرديده است. شايان ذکر است که اين مجموعه دارای قابليت تست ها و پژوهش های زير است: 

1. آموزش اپراتوری

2. آموزش مانوری

3. آموزش ديسپاچينگ

4. آموزش مفصل و مشکالت طراحی پست

5. آموزش طراحی پست
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5. آزمایشگاه مکان یابی خطا در خطوط کابلی

برخی از قابليت های اين آزمايشگاه به شرح زير است: 

1. آموزش اصول کابل کشی شبکه های توزيع و انتقال

2. آموزش مسيريابی، عيب يابی و مفصل زدن کابل در شبکه های توزيع و انتقال
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6. آزمایشگاه ریکلوزر سکسیونر

اين آزمايشگاه دارای مشخصات و قابليت های زير است: 

ABB ريکلوزر

ENTECH ريکلوزر

سکيوزر  RTU-SF6 دار

AMT105 Vebko  دستگاه تزريق جريان

برخی از قابليت های سيموالتور به شرح ذيل است:

- آموزش ريکلوزر

- تست فانکشن های ده گانه حفاظتی ريکلوزر

- آموزش سيم بندی، تنظيم، آرايش بندی به صورت نرم افزاری و دستی و کنترل از راه دور

- قابليت عملکرد و ارزيابی هماهنگی حفاظتی

- قابليت اتصال به سيموالتور سيستم قدرت و مجموعه حفاظت
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دوره های آموزشی برگزار شده

آموزش، بخش مهم توسعه ی منابع انسانی است. در بسياری از صنايع، مشکالت و چالش ها به دليل 

ناآگاهی و مهارت ناکافی کارکنان آن صنعت رخ می دهد. اين بيان به  ويژه درباره کسانی که با ابزارها 

و تجهيزات حساس و توأم با خطر سروکار دارند، مصداق بيشتری دارد. ظرفيت و توان آزمايشگاه و 

تجهيزات دانشگاه در حوزه مهندسی برق اين امکان را به دانشپذيران و کارآموزان فراهم می نمايد که با 

انجام تست های متنوع و شبيه سازی در شرايط واقعی، به صورت ايمن به کسب تجربه بپردازند.

دوره های تخصصی برگزار شده عبارتند از:

نوبت برگزاریعنوان دوره آموزشیردیف

9آشنايی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال1

5سيموالتور برق قدرت2

1آشنايی با تجهيزات پست 3

4نکات اجرايی تاسيسات برقی ساختمان4

2تأسيسات برقی ساختمان های بلند مرتبه5

2کارآموزی برق6

2حفاظت شبکه های توزيع7

2سيستم های حفاظتی و الکتريکی در شبکه8

2عيب يابی کابل9

1مکان يابی خطا در شبکه های کابلی10

فعالیت های آموزشی 
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1آموزش پايه رله و حفاظت11

1رله و حفاظت ژنراتور12

1رله و حفاظت تحريک13

1رله و حفاظت مصرف داخلی14

1رله و حفاظت پست15

16Digsilent 1آموزش رله گذاری در نرم افزار
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پژوهش »حلقه مفقوده توسعه« و »سنگ زير بنای توسعه« است. البته بايد در نظر داشت که يکی 

از مهم   ترين دستاوردهای امور پژوهشی کاربردی شدن آن در صنايع و حل مسائل مختلف کشور است. 

تجهيزات آزمايشگاهی دانشگاه با کارايی پژوهشی همواره ياری رسان پژوهشگر در انجام تحقيقات علمی 

مستند بوده است. از جمله طرح های پژوهشی انجام گرفته می توان به موارد زير اشاره کرد: 

1- »مکان يابي خطا در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجک« 

2- »مکان يابي خطا در شبکه توزيع با ارائه الگوريتم تطابقي« 

3- »طراحي و ساخت سيستم الکترومغناظيسي ايجاد ميدان« 

4- »بررسي مشکالت NGR نيروگاه گازی پااليشگاه چهارم و ارائه راهکار جهت رفع عيب آن«، پااليشگاه 

 Etap و Matlab طريق نرم افزار

5- »بهينه سازی هماهنگي حفاظتي پااليشگاه سوم پارس جنوبي در اتصال به شبکه سراسری« 

6- »بررسي، طراحي و پياده سازی شبکه های مخابراتي طيف گسترده مناسب با شرايط آب و هوايی 

استان بوشهر به منظور تأمين زيرساخت مطمئن ارتباطی« 

7- »طراحي و ساخت عيب ياب کاب 20کيلو ولت با استفاده از دستگاه DC پالسرهای موجود« 

 »AVR-MR 240« 8- »عيب يابي و رفع عيب

9- »بررسي علل تريپ کاذب )آبشاری( رله های sepam در اثر اتصال کوتاه مدار قدرت کابل خروجي 

kv 33 مربوط به ترانسفورماتور TR113 و ارائه راهکارها جهت رفع عيب« 

10- »بررسي فني اقتصادی جايگزيني المپ های گازی نسل قديم با المپ های گازی نسل جديد« 

11- »هماهنگي حفاظتي بين تجهيزات شبکه های فشار متوسط و ضعيف توزيع« 

12- »طراحي و ساخت بردهای Hightech تجهيزات حفاظتي« 

فعالیت های پژوهشی  
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اين مرکز در قالب موارد پژوهشی فعاليت های چشمگيری را به انجام رسانيده است:

- ایجاد هسته علمی پژوهشی: حفاظت الکتريکی شبکه های قدرت و هوشمندسازی

- چاپ کتاب: رله گذاری و حفاظت سيستم های قدرت در نرم افزار ديگسايلنت
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بخش کلينيکی در کنار آموزش از فعال ترين بخش های آزمايشگاهی برق دانشگاه و به عنوان يک 

مرکز پيشرو در حمايت و پشتيبانی از شرکت ها، سازمان ها و ارگان های مختلف در جهت رفع مشکالت 

کابلی و سيستم های برق قدرت است.

در راستای برقراری ارتباطی قويتر با صنعت و پيرو آن جذب پروژه های صنعتی در دانشگاه تا به حال 

کلينيک های فنی تخصصی زير به افتتاح رسيده است: 

- کلينيک عيب يابی کابل ها )راه اندازی: 97/07/10 

- کلينيک حفاظت سيستم های قدرت و کنترل )رلياژ(. )راه اندازی از تاريخ 97/12/1(

- کلينيک هوشمندسازی سيستم قدرت. )راه اندازی از تاريخ 97/01/1(

1. کلینیک فنی تخصصی عیب یابی کابل

در راستای ارتباط مؤثر و باال بردن قدرت نفوذ در صنعت در مهر ماه 97 اقدام به تأسيس کلينيک 

عيب يابی کابل شده است. در اين کلينيک 40 مورد عيب يابی در پروژه های صنعتی انجام گرفته است. 

کلینیک های فنی تخصصی



21



22

2. کلینیک حفاظت و کنترل سیستم های قدرت )رلیاژ(
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3. کلینیک هوشمندسازی سیستم قدرت 






