بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :فنی مهندسی خوی

رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

نام درس :طرح پستهای فشار قوی

تعداد واحد 3 :واحد نظری

درس یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل پروژه1397/03/19 :

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2
تاریخ امتحان1398/03/28 :

روز ،ساعت و مکان کالس :شنبه  13:30الی ( 15:15آتلیه  )2یکشنبه  8:30الی ( 10کالس )5
گردش علمی و بازدید :برنامه ریزی برای بازدید از پست نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
هدف کلی درس :آشنایی با اصول طراحی ،مشخصات فنی تجهیزات ،نقشه ها و استانداردهای پستهای فشار قوی
هفته

رئوس مطالب

مورخ

ارائه طرح درس و اشنایی کلی با درس و روش ارزیابی کالسی و قوانین کالس
اول

97/11/27
97/11/28

مقدمه ای بر مشخصات پست های فشار قوی
 انواع تقسیم بندی پست ها از نظر سطح ولتاژ و سیستم عایقی و محل نصب
 مالحظات عمومی در ساختار پست های فشار قوی
ادامه مقدمه ای بر مشخصات پست های فشار قوی
 معرفی اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی (تجهیزات کلید خانه ،ترانس

دوم

97/12/4
97/12/5

فورماتورهای قدرت و زمین ،جبران کننده ها)
 سیستم کنترل و حفاظت و سیستم مخابراتی
 استانداردهای مهم در طراحی پست ها
 معیارهای اساسی در طراحی پست ها و مراحل آن
 آشنایی با کلیدهای قدرت و تجهیزات کلیدزنی و نحوه انتخاب مشخصات فنی

سوم

97/12/11
97/12/12

 انواع بریکرها براساس مکانیزم خاموش کردن جرقه
 مکانیزم عملکرد بریکرهای قدرت
 انواع سکسیونرها
 طراحی مشخصات الکتریکی بریکرهای پست و سکسیونرها

چهارم

پنجم

97/12/18
97/12/19
97/12/25
97/12/26

طراحی مشخصات ترانسفورماتورهای اندازه گیری
 مشخصات و طراحی ترانسفورماتورهای جریان
 مشخصات و طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ
طراحی برقگیر و محاسبات آن
 منابع اضافه ولتاژ در پست های فشار قوی
 سطح عایقی تجهیزات در مقابل ولتاژهای موجی صاعقه

 برق گیر و انواع آن
 طراحی مشخصات برق گیرها
سیستم مخابراتی PLC
ششم

98/01/17

 اصول عملکرد و اجزای سیستم PLC

98/01/18

 ساختمان و نحوه اتصال تله خط
 مشخصات فنی
آرایش های مختلف شینه بندی در پست های فشار قوی و مقایسه فنی و اقتصادی آنها
 آرایش های شین ساده

98/01/24
هفتم و

98/01/25

هشم

98/01/31
98/02/01

 طرح های  HوU
 شین اصلی و فرعی
 شین دوبل
 شین دوبل با سکیونر موازی
 آرایش  1.5بریکری کامل و ناقص
 آرایش رینگ
 طرح های ترکیبی

نهم

98/02/7
98/02/08

اصول و منطق اینترالک کلید و سکسیونر در آرایش های مختلف پست های فشار قوی
 انواع اینترالک ها
 شرایط اینترالک در شینه بندی های مختلف پست
طراحی سیستم زمین در پست های فشار قوی

دهم

98/02/14
98/02/15

 ضرورت احداث شبکه زمین
 پارامترهای شبکه زمین
 طراحی مشخصات سیستم زمین (محاسبه ولتاژ زمین ،ولتاژ تماس و گام ،سطح مقطع
سیم زمین و الگوریتم طراحی شبکه زمین بر اساس استاندارد( )IEEE Std. 80-2000
نقشه های پست (آرایش فیزیکی تجهیزات پست و طراحی مسائل آن)

یازدهم
و
دوازدهم

98/02/21

 اصول انتخاب شینه بندی مناسب

98/02/22

 نقشه تک خطی شینه بندی پست ها

98/02/28

 آرایش فیزیکی پست و شکل های متداول (آرایش بی خط و ترانسفورماتور)

98/02/29

 طراحی و تعیین فواصل هوایی در پست ها
 نقشه جانمایی  layoutو جزئیات آن

سیزدهم

98/03/4
98/03/5

انواع راکتورهای قدرت
 راکتورهای شنت و سری و مشخصات کلی آن ها
 کمیت های فنی و موقعیت نصب

 راکتورهای زمین کننده و میرا کننده
معرفی اجمالی پست های فشرده گازی ()GIS
98/02/11

چهاردهم

98/02/12

 مزایا و معایب و کاربرد ،طرح واره و ساختار
 پست های فشرده معمولی
 پست هایی با سیستم PASS
 پست های ComPASS
معرفی اجمالی پست های جدید با ساختار DCS

پانزدهم

98/03/18

 انواع سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست ها

98/03/19

 سطوح مختلف کنترلی در پست های DCS
 هم بندی و انواع آن در شبکه انتقال اطالعات

98/03/25

شانزدهم



ارائه و بررسی پروژه ها

98/03/26

نحوه ارزشیابی 12 :نمره پایان ترم 4 ،نمره میان ترم و  4نمره پروژه و ارائه
قوانین کالس

 )1حضور به موقع و رعایت نظم کالس الزامی است.
 )2مشارکت دانشجویان در مباحث کالس الزامی بوده و در ارزیابی آنان موثر می باشد.
 )3در صورت نیاز تشکیل کالسهای جبرانی در طول ترم اجباری می باشد.
 )4حضور در بازدید علمی برای تمام دانشجویان الزامی است.
 )5نمره ارفاقی پایان ترم منوط به حضور منظم و فعالیت کالسی می باشد.
منابع درسی:
1-ABB Switchgear Manual, 11th edition, 2006.
2-J.D.McDonald, Electric Power Substations Engineering, 2th edition, CRC Press, 2007
 -3دکتر رحمت اهلل هوشمند" ،طراحی پست های فشار قوی" انتشارات دانشگاه اصفهان ویرایش دوم1395-چاپ دوم
 -4مهندس مسعود سلطانی" تجهیزات نیروگاه "انتشارات دانشگاه تهران 1390
تاریخ تنظیم1397/11/20 :

