رئوس مطالب پكیج ردس و تست ربرسی سیستمهای قدرت
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(این فایل آخر ین بار در تار یخ  1400/10/04بروزرسانی شده است)

تذکر مهم:

ً
 .1سرفصلهای ذکر شده در قسمت ذیل ثابت نبوده و ممکن است برحسب نیاز (مثال بدلیل حل تستهای سالهای جدید ،ارائة تستهای بیشتر ،تغییرات احتمالی در
سرفصلهای مصوب وزارت علوم و  )...بروزرسانی شود .الزم بذکر است استفاده از این بروزرسانیهای احتمالی برای کلیة عز یزانی که این بستة آموزشی را
خریداری نموده باشند ،رایگان خواهد بود.

فصل اول :مفاهیم پاهی و مدل سازی ژرناتور و رتانسفورماتور
 -1مقدمه
 -2تعریف سیستم قدرت
 -3توان لحظهای-قسمت اول
 -4توان لحظهای-قسمت دوم
 -5تست دکتری 99
 -6توان اکتیو در سیستم تک فاز
 -7توان راکتیو در سیستم تک فاز
 -8توان مختلط و ظاهری
 -9تمرین 1
 -11تمرین 2
 -11مقدمه سیستم سه فاز
 -12اتصاالت ژنراتور و سیستم متعادل
 -13توالی مثبت و منفی در سیستم سه فاز
 -14اتصال ستاره در سیستم سه فاز
 -15اتصال مثلث در سیستم سه فاز
 -16تبدیل ستاره و مثلث به یکدیگر
 -17تست ارشد 91
 -18توان لحظه ای سه فاز
 -19توان مختلط و ظاهری در سه فاز
 -21تست ارشد 91

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)

1

رئوس مطالب پكیج ردس و تست ربرسی سیستمهای قدرت

2

 -21مدل الکتریکی ژنراتور سنکرون
 -22مدل الکتریکی ترانسفورماتور
 -23مقدمهای بر سیستم پریونیت
 -24سیستم پریونیت -بخش اول
 -25سیستم پریونیت  -بخش دوم
 -26تمرین پریونیت ترانس-قسمت اول
 -27تمرین پریونیت ترانس-قسمت دوم
 -28مثال سیستم پریونیت
 -29تست ارشد 92
 -31تست ارشد 94
 -31تست دکتری 97
 -32تست دکتری 97
 -33پخش توان الکتریکی در سیستم قدرت
 -34مثال پخش توان
 -35عبور توان در سیستم قدرت
 -36توان عبوری در خط بدون تلفات
 -37نکات طوفانی عبور توان
 -38تست ارشد 84
 -39تست ارشد 85
 -41تست ارشد -93روش اول
 -41تست ارشد -93روش دوم
 -42تست ارشد 95
 -43تست ارشد 99
 -44تست دکتری 98
 -45تست دکتری 99
 -46ضریب توان قسمت اول
 -47ضریب توان قسمت دوم
 -48ضریب توان پس فاز
 -49ضریب توان پیش فاز
 -51تعریف توانی ضریب توان
 -51ضریب توان در بار گروهی

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -52تست ارشد 91
 -53تست ارشد 91
 -54نکته-عملکرد سلف و خازن
 -55تست ارشد 94
 -56تست ارشد 91
 -57اصالح ضریب توان-قسمت اول
 -58نکته -تاثیر ضریب توان
 -59اصالح ضریب توان-قسمت دوم
 -61اصالح ضریب توان-قسمت سوم
 -61تعیین مقدار توان راکتیو بانک خازنی
 -62تست دکتری 96
 -63تست ارشد 97
 -64بانک خازنی مثلث
 -65بانک خازنی ستاره
 -66تست ارشد 85
 -67تست ارشد 95
 -68تست دکتری 96

فصل دوم :پارامتراهی خطوط ااقتنل
 -1معرفی پارامترهای خطوط انتقال
 -2پارامترهای خط انتقال
 -3انواع مقاومت الکتریکی در خط انتقال
 -4اثر تغییر دما در مقاومت
 -5مثال مقاومت
 -6مقدمه -اندوکتانس خط انتقال
 -7اندوکتانس داخلی هادی
 -8اندوکتانس خارجی هادی
 -9اندوکتانس کل در هادی
 -11نکته طالیی اندوکتانس
 -11اندوکتانس سیستم تک فاز دوسیمه
 -12اندوکتانس خودی و متقابل

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -13تست دکتری 99
 -14تست ارشد 99
 -15تست ارشد 98
 -16تست ارشد 89
 -17اندوکتانس در یک گروه از هادیها
 -18نکته طالیی اندوکتانس در یک گروه از هادیها
 -19حل مثال-اندوکتانس تک فاز دوسیمه
 -21اندوکتانس در سیستم سه فاز متعادل با فاصله گذاری یکسان
 -21نکته طالیی در سه فاز متعادل و فاصله گذاری یکسان
 -22تست ارشد 91
 -23اندوکتانس در هادیهای مرکب
 -24نکته طالیی -هادی های مرکب
 -25تست ارشد 84
 -26تست ارشد 88
 -27تست ارشد 91
 -28تست ارشد 93
 -29تست ارشد 97
 -31تست دکتری 97
 -31باندل کردن خطوط انتقال
 -32انواع باندل
 -33نکته طالیی-خطوط انتقال باندل شده
 -34تست ارشد 92
 -35تست ارشد 96
 -36مقدمه ای بر ترنسپوز کردن خط انتقا
 -37ترنسپوز کردن خطوط سه فاز
 -38تست ارشد 93
 -39ولتاژ القایی
 -41تست ارشد 86
 -41مقدمه خازن خط انتقال
 -42اثبات رابطه خازن خط انتقال
 -43نکته طالیی-پتانسیل ناشی از چند بار الکتریکی

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -44محاسبه خازن در سیستم تک فاز-روش اول
 -45خازن در سیستم تک فاز-روش دوم
 -46خازن درسیستم سه فاز متقارن
 -47نکته -خازن درسیستم با هادی های مرکب
 -48تست ارشد 94
 -49نکته خط تکفاز
 -51تست ارشد 85
 -51مقدمۀ تاثیر زمین در خازن خط انتقال
 -52خازن خط انتقال در حضور زمین
 -53تست ارشد 91
 -54تست ارشد 95
 -55تست دکتری 96
 -56تست دکتری 98
 -55تست ارشد 92

فصل سوم :مدل سازی و ربرسی عملکرد خطوط ااقتنل
 -1مقدمه ای بر مدل سازی خط انتقال
 -2ماتریس انتقال بخش اول
 -3بدست آوردن ضرایب ماتریس انتقال
 -4تمرین 1
 -5ماتریس انتقال عنصر سری و موازی
 -6نکات مهم
 -7تمرین 2
 -8تست ارشد 84
 -9تست ارشد ( 85روش اول)
 -11تست ارشد ( 85روش دوم)
 -11چند تعریف مهم
 -12تست ارشد 86
 -13خط انتقال کوتاه
 -14تست ارشد  85و 96
 -15تست ارشد  85و 95

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -16امپدانس اتصال باز و امپدانس اتصال کوتاه
 -17تست دکتری 99
 -18معرفی تنظیم ولتاژ
 -19تنظیم ولتاژ در خط کوتاه
 -21نکته  1تنظیم ولتاژ
 -21رابطه تنظیم ولتاژ بر حسب توان
 -22تست ارشد 91
 -23تست ارشد 92
 -24تنظیم ولتاژ صفر
 -25تنظیم ولتاژ ماکزیمم
 -26توان انتقالی در خط کوتاه
 -27توان انتقالی در خط کوتاه بدون تلفات
 -28تست ارشد 88
 -29تست ارشد 88
 -31تست ارشد 94
 -31تست ارشد 94
 -32تست ارشد 97
 -33تست دکتری 97
 -34تست دکتری -97روش دوم
 -35مقدمه خط انتقال متوسط
 -36ماتریس انتقال مدل پی خط متوسط روش مداری
 -37ماتریس انتقال مدل پی خط متوسط روش امپدانس سری ادمیتانس موازی
 -38ماتریس انتقال مدل تی
 -39نکات طالیی ماتریس انتقال خط متوسط
 -41تست ارشد 87
 -41تست ارشد 86
 -42تست ارشد 89
 -43تست ارشد 97
 -44تست دکتری 99
 -45جریان شارژینگ خازنی در خط متوسط
 -46اثر فرانتی در خط متوسط و کوتاه

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -47جبران اثر فرانتی در خط متوسط
 -48تست ارشد 86
 -49تست ارشد 93
 -51تست دکتری 97
 -51تست دکتری -97روش دوم
 -52مقدمه ای بر خط انتقال بلند
 -53معرفی امپدانس مشخصه خط و ثابت انتشار خط
 -54بررسی شکل موج جریان و ولتاژ
 -55ماتریس انتقال خط بلند
 -56تست ارشد 84
 -57تست ارشد 86
 -58تست ارشد 88
 -59تست ارشد 93
 -61تست ارشد 94
 -61مدل پی خط انتقال بلند
 -62نکات مهم
 -63طول موج و سرعت انتشار موج
 -64ماتریس انتقال خط بلند بدون تلفات
 -65اثبات رابطه تقریبی برای امپدانس مشخصه خط در حالت بدون تلفات
 -66ثابت فاز در خط بدون تلفات-بخش اول
 -67ثابت فاز در خط انتقال بدون تلفات-تمرین اول
 -68ثابت فاز در خط انتقال بدون تلفات-تمرین دوم
 -69ثابت فاز در خط انتقال بلند-نکته و تمرین
 -71بررسی حالت اتصال کوتاه و بیباری در خط بلند بدون تلفات
 -71تست ارشد 91
 -72تمرین عالی
 -73بارگذاری امپدانس موجی در خط بدون تلفات
 -74بارگذاری امپدانس موجی در خط بدون تلفات -قسمت دوم
 -75نکات مهم 1
 -76اس.آی.ال در سیستم سه فاز
 -77بررسی پروفیل ولتاژ در بارهای مختلف

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -78تست ارشد 91
 -79تست ارشد 93
 -81تست ارشد 95
 -81توان انتقالی در خطوط انتقال
 -82تست ارشد 88
 -83توان انتقالی در خط بلند بدون تلفات
 -84توان در خط بلند بدون تلفات بر حسب SIL
 -85تمرین جالب
 -86تست ارشد 95
 -87جبران سازی در حالت بی باری خط بلند
 -88بیشترین اضافه ولتاژ با یک راکتور در انتهای خط
 -89تمرین عالی -اضافه ولتاژ ماکزیمم در بیباری
 -91تست دکتری 98
 -91تست دکتری 98
 -92تست دکتری 97
 -93تست ارشد 96
 -94تست ارشد 95
 -95جبرانسازی حالت پرباری
 -96نصب خازن سری در خط انتقال
 -97تست ارشد 92
 -98تست دکتری 96
 -99تست دکتری 97

فصل چهارم :مارتیساهی شبکه و پخش بار
 -1مقدمه فصل چهارم
 -2مقدمهای بر ماتریس ادمیتانس و امپدانس
 -3ماتریس ادمیتانس
 -4نکته عالی در ماتریس ادمیتانس
 -5تمرین تشکیل ماتریس ادمیتانس
 -6تست ارشد 85
 -7بدست آوردن ماتریس امپدانس

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -8تست ارشد 84
 -9تست ارشد 93
 -11تست ارشد 95
 -11تست دکتری 99
 -12کاهش مرتبۀ ماتریس ادمیتانس
 -13ماتریس انتقال برای ترانسفورماتور تنظیم ولتاژ
 -14تمرین ماتریس ادمیتانس در حضور ترانسفورماتور تنظیم ولتاژ
 -15تمرین ماتریس ادمیتانس در حضور ترانسفورماتور تنظیم ولتاژ روش تشریحی
 -16تست ارشد 86
 -17جریان اتصال کوتاه
 -18نکته مهم در محاسبه جریان اتصال کوتاه متقارن
 -19تست ارشد 84
 -21تست ارشد 86
 -21مقدمه پخش بار
 -22انواع باس در سیستم قدرت
 -23فلسفۀ وجود باس اسلک
 -24نکتۀ طالیی باس اسلک
 -25تمرین بسیار عالی
 -26تست ارشد 86
 -27تست ارشد 91
 -28تست ارشد 91
 -29پخش بار به روش گوس سایدل بخش اول
 -31پخش بار به روش گوس سایدل بخش دوم
 -31پخش بار به روش گوس سایدل بخش سوم
 -32تمرین پخش بار به روش گوس سایدل
 -33تست ارشد 87
 -34تست ارشد 94
 -35تست ارشد 95
 -36تست ارشد 96
 -37تست ارشد 97
 -38تست ارشد 98

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -39تست ارشد 99
 -41پخش بار به روش نیوتن رافسون (بخش اول)
 -41پخش بار به روش نیوتن رافسون (بخش دوم)
 -42ابعاد ماتریس ژاکوبین (بخش اول)
 -43ابعاد ماتریس ژاکوبین (بخش دوم)
 -44حل تست ارشد 89
 -45تست ارشد 91
 -46مقدمه پخش بار اقتصادی
 -47معادالت پخش بار اقتصادی
 -48تست سراسری 84
 -49تست ارشد 98
 -51تست ارشد 99
 -51تست دکتری 98
 -52تست دکتری 99
 -53پخش بار DC
 -54تست ارشد 84

فصل پنجم :سیستم اهی توزعی ارنژی الکتریکی
 -1مقدمه ای بر سیستم های توزیع
 -2معرفی سیستم توزیع شعاعی
 -3آرایش حلقوی در سیستم توزیع
 -4افت ولتاژ در سیستم شعاعی بدون انشعاب جریان مستقیم
 -5افت ولتاژ در سیستم شعاعی با چند انشعاب
 -6حل تست سیستم شعاعی با چند انشعاب
 -7تست افت ولتاژ در سیستم شعاعی با انشعاب
 -8محاسبه افت ولتاژ با استفاده از توان اکتیو
 -9تست سطح مقطع با توان اکتیو
 -11افت ولتاژ در شبکه شعاعی متناوب-بخش اول
 -11افت ولتاژ در شبکه شعاعی متناوب-بخش دوم
 -12افت ولتاژ در شبکه شعاعی متناوب-بخش سوم
 -13تمرین جامع

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -14شبکه از دو سو تغذیه شده با ولتاژ یکسان
 -15حل تست شبکه دو سو تغذیه با ولتاژ برابر
 -16تست شبکه از دو سو تغذیه با ولتاژ برابر
 -17شبکه دو سو تغذیه با ولتاژهای متفاوت
 -18تست شبکه دو سو تغذیه با ولتاژهای متفاوت
 -19تست شبکه دو سو تغذیه با ولتاژهای متفاوت
 -21معرفی نقطه ژرف در شبکه
 -21تست ارشد 84
 -22تست ارشد 89
 -23تست ارشد 85
 -24تست ارشد 89
 -25تست ارشد 92
 -26تست شبکۀ حلقوی
 -27تست ارشد 91
 -28تست ارشد 91

حل تستهای دکترای 1400
 -1حل تست 1
 -2حل تست 2
 -3حل تست 3
 -4حل تست 4
 -5حل تست 5
 -6حل تست 6
 -7حل تست 7
 -8حل تست 8
 -9حل تست 9

حل تستهای ارشد 1400
 -1حل تست 1
 -2حل تست 2

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -3حل تست 3
 -4حل تست  - 4روش اول
 -5حل تست  - 4روش دوم
 -6حل تست 5

با آرزوی بهترینها  -خاهن ربق (وبسایت رسمی استادتقوی)

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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