
 
 
 
 

 ETAPافزار  آموزش محاسبات تابلو برق با نرم
 

 ها سرفصل ساعت                                     20 مدت دوره: 

 پایداري.مبحث 1

 ه و آشنایی با محیط کاري تعریف پروژ
 Etapوهاي کاري در نرم افزار نتعریف کلی م

 ساده)خطی یک تابلوبرق  الب یک مثال مشابه با دیاگرام تکق(در خطی ساده رسم دیاگرام تک
 ها در تابلو برق  مانپارامتردهی عناصر ال

 Etapنحوه تغییر استاندارد و تعریف کلی استانداردهاي کاربردي در 
Options   وDisplay options  درEtap  

 خطی  پرینت گرفتن از دیاگرام تک
  Excelو   AutoCadخطی ترسیم شده تابلو برق در قالب فایل  ذخیره کردن دیاگرام تک

 ها و .... لماندر تعریف برند ا  Hyperlinkهاي  قابلیت

پخش بار .محاسبات 2
 ها) (محاسبات بار تابلو برق

 افزار  مراحل گرفتن پخش بار در نرم
 بار  مشخصات مربوط به آنالیز پخشرایش وی

 )اجزاي آنالیز پخش بار (انجام محاسبات دیماند برق
 معرفی جعبه ابزار آنالیز پخش بار 

 اجراي یک مثال پخش بار 
ها، شبکه توزیع برق آن  کابل ،ها (اطالعات مربوط به تابلو برق ربا اطالعات موردنیاز یک پخش

و  بارهاي استاتیک موتورهاي موتورخانه، استفاده براي حالت اضطراري،ژنراتور مورد  منطقه،
UPS ... و 

  هاي تکفاز داریم  براي حالتی که در شبکه تابلو برقبار نامتوازن  نالیز پخشآ
سابات اتصال کوتاه ا.مح3

(براي تعیین قدرت قطع 
اتصال کلیدها و ناحیه 

 ها ) حفاظت کابل

 ویرایش تنظیمات مربوط به آنالیز اتصال کوتاه 

 ویرایش  رهانتخاب موارد موردنیاز در پنج

 براي محاسبات اتصال کوتاهاطالعات مورد نیاز 

.آنالیز راه اندازي 4
موتورهاي تابلوي 

 موتورخانه

 اندازي موتور  تعریف مشخصات آنالیز راه
 استاتیکاندازي موتور به صورت  مثالی از راه

 دینامیک موتور به صورت يانداز از راه یمثال

 UPSهاي حساس و  یک و طراحی فیلتر براي تابلو برق.آنالیزهاي متر5

 .آنالیز حفاظت 6
 مشخصات آنالیز 

 حفاظتی براي هر المان در تابلو برق  starایجاد 



 
 
 
 

 محیط آنالیز 
 مثالی در حفاظت 

 starمشخص کردن زمان عملکرد تجهیزات حفاظتی با قابلیت 
  Arc flashانالیز

 .محاسبات زمین 7

 تنظیم مشخصات خاك 
 رسم شبکه زمین 

 تنظیم پارامترهاي تحلیل زمین 
 تینگ را زمثالی ا

 . آنالیز قابلیت اطمینان براي محاسبه حجم دیزل اگزاتور 8
 Etap. دکمه هاي کاربردي کیبورد در 9
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