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 «   خدا هب انم »   

{ } 
 شده است( یبروزرسان 04/10/1400خ ین بار در تار یل آخر ین فای)ا

 ر مهم:کتذ
در  یرات احتمالییشتر، تغیب ید، ارائة تستهایجد یسالها یتستهال حل یاز )مثاًل بدلین است برحسب نکل ثابت نبوده و ممیر شده در قسمت ذکذ یسرفصلها .1

را  ین بستة آموزشیه اک یزانیة عزیلک یبرا یاحتمال یها یبروزرسانن یر است استفاده از اکالزم بذشود.  یمصوب وزارت علوم و ...( بروزرسان یسرفصلها
 خواهد بود. گانیرانموده باشند،  یداریخر

 پاهی و مدل سازی ژرناتور و رتانسفورماتورمفاهیم  فصل اول:
 مقدمه -1
 قدرت ستمیس فیتعر -2
 قسمت اول-یا توان لحظه -3
 قسمت دوم-یا توان لحظه -4
 99 یتست دکتر -5
 تک فاز ستمیدر س ویتوان اکت -6
 تک فاز ستمیدر س ویتوان راکت -7
 یتوان مختلط و ظاهر -8
 1 نیتمر -9

 2 نیتمر -11
 سه فاز ستمیمقدمه س -11
 متعادل ستمیاتصاالت ژنراتور و س -12
 سه فاز ستمیدر س یمثبت و منف یتوال -13
 سه فاز ستمیاتصال ستاره در س -14
 سه فاز ستمیاتصال مثلث در س -15
 گریکدیستاره و مثلث به  لیتبد -16
 91ارشد تست  -17
 سه فاز یتوان لحظه ا -18
 در سه فاز یتوان مختلط و ظاهر -19
 91ارشد تست  -21
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 ژنراتور سنکرون یکیمدل الکتر -21
 ترانسفورماتور یکیمدل الکتر -22
  تیونیپر ستمیبر س یا همقدم -23
 بخش اول- تیونیپر ستمیس -24
 بخش دوم - تیونیپر ستمیس -25
 اولقسمت -ترانس تیونیپر نیتمر -26
 قسمت دوم-ترانس تیونیپر نیتمر -27
 تیونیپر ستمیمثال س -28
 92تست ارشد  -29
 94تست ارشد  -31
 97 یتست دکتر -31
 97 یتست دکتر -32
 قدرت ستمیدر س یکیپخش توان الکتر -33
 مثال پخش توان -34
 قدرت ستمیدر س عبور توان -35
 در خط بدون تلفات یتوان عبور -36
 عبور توان ینکات طوفان -37
 84ارشد تست  -38
 85ارشد تست  -39
 روش اول-93ارشد تست  -41
 روش دوم-93ارشد تست  -41
 95ارشد تست  -42
 99ارشد تست  -43
 98 یتست دکتر -44
 99 یتست دکتر -45
 توان قسمت اول بیضر -46
 توان قسمت دوم بیضر -47
 توان پس فاز بیضر -48
 فاز شیتوان پ بیضر -49
 توان بیضر یتوان فیتعر -51
 یتوان در بار گروه بیضر -51
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 91ارشد تست  -52
 91ارشد تست  -53
 عملکرد سلف و خازن-کتهن -54
 94ارشد تست  -55
 91ارشد تست  -56
 قسمت اول-توان بیاصالح ضر -57
 توان بیضر ریتاث -نکته -58
 قسمت دوم-توان بیاصالح ضر -59
 قسمت سوم-توان بیاصالح ضر -61
 یبانک خازن ویمقدار توان راکت نییتع -61
 96 یتست دکتر -62
 97ارشد تست  -63
 مثلث یبانک خازن -64
 ستاره یبانک خازن -65
 85تست ارشد  -66
 95تست ارشد  -67
 96 یتست دکتر -68

 پارامتراهی خطوط ااقتنل :دومفصل 
 خطوط انتقال یپارامترها یمعرف -1
 خط انتقال یپارامترها -2
  در خط انتقال یکیانواع مقاومت الکتر -3
 دما در مقاومت رییاثر تغ -4
 مثال مقاومت -5
 انتقال اندوکتانس خط -مقدمه -6
 یهاد یاندوکتانس داخل -7
 یهاد یاندوکتانس خارج -8
 یاندوکتانس کل در هاد -9

 اندوکتانس یینکته طال -11
 مهیتک فاز دوس ستمیاندوکتانس س -11
 و متقابل یاندوکتانس خود -12
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 99 یتست دکتر -13
 99تست ارشد  -14
 98تست ارشد  -15
 89تست ارشد  -16
 هایگروه از هاد کیاندوکتانس در  -17
 هایگروه از هاد کیاندوکتانس در  یینکته طال -18
 مهیاندوکتانس تک فاز دوس-حل مثال -19
 کسانی یسه فاز متعادل با فاصله گذار ستمیاندوکتانس در س -21
 کسانی یدر سه فاز متعادل و فاصله گذار یینکته طال -21
 91تست ارشد  -22
 مرکب یهایاندوکتانس در هاد -23
 مرکب یها یهاد -یینکته طال -24
 84تست ارشد  -25
 88تست ارشد  -26
  91تست ارشد  -27
 93رشد تست ا -28
 97تست ارشد  -29
 97 یتست دکتر -31
 باندل کردن خطوط انتقال -31
 انواع باندل -32
 خطوط انتقال باندل شده-یینکته طال -33
  92تست ارشد  -34
 96تست ارشد  -35
 کردن خط انتقاترنسپوز بر  یمقدمه ا -36
 ترنسپوز کردن خطوط سه فاز -37
 93تست ارشد  -38
 ییولتاژ القا -39
 86 تست ارشد -41
 مقدمه خازن خط انتقال -41
 خازن خط انتقالاثبات رابطه  -42
 یکیاز چند بار الکتر یناش لیپتانس-یینکته طال -43
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 روش اول-تک فاز ستمیمحاسبه خازن در  س -44
 روش دوم-تک فاز  ستمیخازن در س -45
 سه فاز متقارن  ستمیخازن درس -46
 مرکب یها یبا هاد ستمیخازن درس -نکته -47
 94تست ارشد  -48
 نکته خط تکفاز -49
 85تست ارشد  -51
 در خازن خط انتقال نیزم ریتاث ۀمقدم -51
 نیخازن خط انتقال در حضور زم -52
 91تست ارشد  -53
 95تست ارشد  -54
 96 یتست دکتر -55
 98 یتست دکتر -56
 92تست ارشد  -55

 فصل سوم: مدل سازی و ربرسی عملکرد خطوط ااقتنل
 خط انتقال یبر مدل ساز یمقدمه ا -1
 انتقال بخش اول سیماتر -2
 انتقال سیماتر بین ضراوردبدست آ -3
 1 نیتمر -4
 یو مواز یانتقال عنصر سر سیماتر -5
 نکات مهم -6
 2 نیتمر -7
 84تست ارشد  -8
 (روش اول) 85تست ارشد  -9

 (روش دوم) 85تست ارشد  -11
 مهم فیچند تعر -11
 86تست ارشد  -12
 خط انتقال کوتاه -13
 96و  85تست ارشد  -14
 95و  85تست ارشد  -15
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 امپدانس اتصال باز و امپدانس اتصال کوتاه -16
 99 یتست دکتر -17
 ولتاژ  میتنظ یمعرف -18
 ولتاژ در خط کوتاه میتنظ -19
 ولتاژ میتنظ 1نکته  -21
 ولتاژ بر حسب توان میرابطه تنظ -21
 91تست ارشد  -22
 92تست ارشد  -23
 ولتاژ صفر میتنظ -24
 ممیولتاژ ماکز میتنظ -25
 در خط کوتاه یتوان انتقال -26
 در خط کوتاه بدون تلفات یتوان انتقال -27
 88تست ارشد  -28
 88تست ارشد  -29
 94تست ارشد  -31
 94تست ارشد  -31
 97تست ارشد  -32
 97 یدکترتست  -33
 روش دوم-97 یتست دکتر -34
 مقدمه خط انتقال متوسط -35
 یخط متوسط روش مدار یانتقال مدل پ سیماتر -36
 یمواز تانسیادم یخط متوسط روش امپدانس سر یانتقال مدل پ سیماتر -37
 یانتقال مدل ت سیماتر -38
 انتقال خط متوسط سیماتر یینکات طال -39
 87تست ارشد  -41
 86تست ارشد  -41
 89تست ارشد  -42
 97تست ارشد  -43
 99 یتست دکتر -44
 در خط متوسط یخازن نگیشارژ انیجر -45
 در خط متوسط و کوتاه یاثر فرانت -46
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 در خط متوسط یجبران اثر فرانت -47
 86تست ارشد  -48
 93تست ارشد  -49
 97 یتست دکتر -51
 روش دوم-97 یتست دکتر -51
 بر خط انتقال بلند یمقدمه ا -52
 امپدانس مشخصه خط و ثابت انتشار خط یمعرف -53
 و ولتاژ انیشکل موج جر یبررس -54
 انتقال خط بلند سیماتر -55
 84تست ارشد  -56
 86تست ارشد  -57
 88تست ارشد  -58
 93تست ارشد  -59
 94تست ارشد  -61
 خط انتقال بلند  یمدل پ -61
 نکات مهم  -62
 طول موج و سرعت انتشار موج  -63
 انتقال خط بلند بدون تلفات  سیماتر -64
 امپدانس مشخصه خط در حالت بدون تلفات  یبرا یبیاثبات رابطه تقر -65
 بخش اول -ثابت فاز در خط بدون تلفات -66
 اول  نیتمر-ثابت فاز در خط انتقال بدون تلفات -67
 دوم  نیتمر-ثابت فاز در خط انتقال بدون تلفات -68
  نینکته و تمر-ثابت فاز در خط انتقال بلند -69
 در خط بلند بدون تلفات  یبار یحالت اتصال کوتاه و ب یبررس -71
 91تست ارشد  -71
 یعال نیتمر -72
 در خط بدون تلفات یامپدانس موج یبارگذار -73
 قسمت دوم -در خط بدون تلفات یامپدانس موج یبارگذار -74
 1نکات مهم  -75
 سه فاز ستمی.ال در سیاس.آ -76
 مختلف یولتاژ در بارها لیپروف یبررس -77
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 91تست ارشد  -78
 93تست ارشد  -79
 95تست ارشد  -81
 در خطوط انتقال یتوان انتقال -81
 88تست ارشد  -82
 در خط بلند بدون تلفات یتوان انتقال -83
 SILتوان در خط بلند بدون تلفات بر حسب  -84
 جالب نیتمر -85
 95تست ارشد  -86
 خط بلند یبار یدر حالت ب یجبران ساز -87
 خط یراکتور در انتها کیاضافه ولتاژ با  نیشتریب -88
 یبار یدر ب ممیاضافه ولتاژ ماکز -یعال نیتمر -89
 98 یتست دکتر -91
 98 یتست دکتر -91
 97 یتست دکتر -92
 96تست ارشد  -93
 95تست ارشد  -94
 یحالت پربار یجبرانساز -95
 در خط انتقال ینصب خازن سر -96
 92تست ارشد  -97
 96 یتست دکتر -98
 97 یتست دکتر -99

 اهی شبکه و پخش بار مارتیسم: فصل چهار
 مقدمه فصل چهارم -1
 و امپدانس تانسیادم سیبر ماتر یا مقدمه -2
 تانسیادم سیماتر -3
 تانسیادم سیدر ماتر ینکته عال -4
 تانسیادم سیماتر لیتشک نیتمر -5
 85تست ارشد  -6
 امپدانس سیبدست آوردن ماتر -7
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 84تست ارشد  -8
 93تست ارشد  -9

 95تست ارشد  -11
 99 یتست دکتر -11
 تانسیادم سیماتر ۀکاهش مرتب -12
 ولتاژ میترانسفورماتور تنظ یانتقال برا سیماتر -13
 ولتاژ میدر حضور ترانسفورماتور تنظ تانسیادم سیماتر نیتمر -14
 یحیولتاژ روش تشر میدر حضور ترانسفورماتور تنظ تانسیادم سیماتر نیتمر -15
 86تست ارشد  -16
 اتصال کوتاه انیجر -17
 اتصال کوتاه متقارن انینکته مهم در محاسبه جر -18
 84تست ارشد  -19
 86تست ارشد  -21
 مقدمه پخش بار -21
 قدرت ستمیانواع باس در س -22
 وجود باس اسلک ۀفلسف -23
 باس اسلک ییطال ۀنکت -24
 یعال اریبس نیتمر -25
 86تست ارشد  -26
 91ارشد تست  -27
 91تست ارشد  -28
 بخش اول دلیپخش بار به روش گوس سا -29
 بخش دوم دلیپخش بار به روش گوس سا -31
 بخش سوم دلیپخش بار به روش گوس سا -31
 دلیپخش بار به روش گوس سا نیتمر -32
 87تست ارشد  -33
 94تست ارشد  -34
 95تست ارشد  -35
 96تست ارشد  -36
 97تست ارشد  -37
 98تست ارشد  -38
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 99تست ارشد  -39
 رافسون )بخش اول( وتنیپخش بار به روش ن -41
 رافسون )بخش دوم( وتنیپخش بار به روش ن -41
 )بخش اول( نیژاکوب سیابعاد ماتر -42
 )بخش دوم( نیژاکوب سیابعاد ماتر -43
 89حل تست ارشد  -44
 91تست ارشد  -45
 یمقدمه پخش بار اقتصاد -46
 یمعادالت پخش بار اقتصاد -47
 84 یتست سراسر -48
 98تست ارشد  -49
 99تست ارشد  -51
 98 یتست دکتر -51
 99 یتست دکتر -52
 DCپخش بار  -53
 84تست ارشد  -54

 سیستم اهی توزعی ارنژی الکتریکی: پنجمفصل 
 عیتوز یها ستمیبر س یمقدمه ا -1
 یشعاع عیتوز ستمیس یمعرف -2
 عیتوز ستمیدر س یحلقو شیآرا -3
 میمستق انیبدون انشعاب جر یشعاع ستمیافت ولتاژ در س -4
 با چند انشعاب یشعاع ستمیافت ولتاژ در س -5
 با چند انشعاب یشعاع ستمیحل تست س -6
 با انشعاب یشعاع ستمیتست افت ولتاژ در س -7
 ویمحاسبه افت ولتاژ با استفاده از توان اکت -8
 ویتست سطح مقطع با توان اکت -9

 بخش اول-متناوب یافت ولتاژ در شبکه شعاع -11
 بخش دوم-متناوب یافت ولتاژ در شبکه شعاع -11
 بخش سوم-متناوب یافت ولتاژ در شبکه شعاع -12
 جامع نیتمر -13
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 کسانیشده با ولتاژ  هیاز دو سو تغذشبکه  -14
 با ولتاژ برابر هیحل تست شبکه دو سو تغذ -15
 با ولتاژ برابر هیتست شبکه از دو سو تغذ -16
 متفاوت یبا ولتاژها هیشبکه دو سو تغذ -17
 متفاوت یبا ولتاژها هیتست شبکه دو سو تغذ -18
 متفاوت یبا ولتاژها هیتست شبکه دو سو تغذ -19
 نقطه ژرف در شبکه یمعرف -21
 84ارشد تست  -21
 89تست ارشد  -22
 85تست ارشد  -23
 89تست ارشد  -24
 92تست ارشد  -25
 یحلقو ۀتست شبک -26
 91تست ارشد  -27
 91تست ارشد  -28

 1400حل تستهای دکترای 
 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

 1400حل تستهای ارشد 
 1حل تست  -1
 2حل تست  -2
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 3حل تست  -3
 روش اول - 4حل تست  -4
 دومروش  - 4حل تست  -5
 5حل تست  -6

(یتقورسمی استاد ت ی وبسا خاهن ربق )  -  نهای بهتر یبا آرزو  


