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  پیشگفتار مولفین :

 یارفیق

 درعاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز

 استاده ام چو شمع مترسان زآتشم

بروز مشکالت و پیچیدگی های های پیشرفته مهندسی امروزی موجب پیچیدگی و گستردگی سیستم 

 .ژوهشگران در سرتاسر دنیا شده استمهندسان و پمحاسباتی و تحلیلی در مطالعات و تجزیه و تحلیل های 

یستم س تحلیل و بررسی نرم افزارهای شبیه ساز به منظور به کارگیریاین پیچیدگی ها و مشکالت موجب 

 های مهندسی شده است .

سیستم های قدرت الکتریکی که مجموعه به هم پیوسته ای از ماشین های الکتریکی ، خطوط انتقال ، 

و سیستم های کنترل می باشند ، از جمله سیستم های  ، سیستم های حفاظتی نیک قدرتعناصر الکترو

که تحلیل و بررسی آن ها بدون استفاده از نرم افزار های شبیه ساز تقریبا  هستندابعاد بزرگ و پیچیده ای 

ین بر مهندسغیرممکن شده است و اهمیت استفاده از این نرم افزار ها در کلیه سطوح مطالعاتی و پژوهشی 

 و پژوهشگران پوشیده نیست .

یکی از قوی ترین نرم افزار های موجود به منظور تحلیل حاالت پایدار ، گذرا و  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷نرم افزار 

قت و د ،دینامیکی سیستم های قدرت می باشد . این نرم افزار به دلیل سادگی به کار گیری ، حجم کم 

همچنان یکی از محبوب ترین نرم افزار  ، از معرفی اولیه آنچهل سال سرعت باال پس از گذشت حدود 

 های شبیه ساز در زمینه مطالعات سیستم های قدرت می باشد .

ه در ک ، به طوری شاهد تحول بزرگی در زمینه واسط گرافیکی کاربر هستیم ، در ویرایش اخیر نرم افزار

رابطه  ، و با پنجره و زبانه های گرافیکی خود این نسخه ، نرم افزار حالت کالسیک خود را پشت سر گذاشته

کاربر را با نرم افزار آسان و البته دلچسب تر کرده است . به همین علت کتاب حاضر کلیه مطالب و مفاهیم 

 ارائه  می کند . 𝑋4را  بر اساس نسخه 

ر آن رو ب از این، تحلیل دینامیکی ماشین های الکتریکی مورد توجه مجامع علمی و دانشگاهی می باشد 

 𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷شبیه سازی ماشین های الکتریکی به کمک نرم افزار شدیم تا کتاب حاضر را به منظور آموزش 

ماشین  شبیه سازیتقدیم جامعه علمی و دانشگاهی کشور کنیم . این کتاب به عنوان اولین کتاب در زمینه 

در کنار  ، ید . در ویرایش کتاب تالش شده استبه شمار می آ 𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷های الکتریکی به کمک نرم افزار 

آموزش چگونگی شبیه سازی مدل ها و ماشین های الکتریکی مختلف ، نتایج به نحو مطلوبی مورد بررسی 

 .حاصل شود و تحلیل قرار بگیرند تا یادگیری عمیق و پایدار نسبت به نتایج و منحنی های خروجی 

 



                                                                                                          

 

ه است . فصل اول به معرفی نرم افزار ، تاریخچه و چگونگی نصب مطالب این کتاب در شش فصل تالیف شد

فصل دوم به معرفی محیط نرم افزار ، امکانات و تنظیمات موجود در بخش های مختلف  می پردازد .

امکانات  چهارم ،فصل  پرداخته و در فصل سوم به معرفی کتابخانه ها و عناصر پرکاربرد می پردازیم .

 ، در فصل پنج طراحی و چگونگی طراحی و ساخت المان ها و قطعات جدید و ترکیبی را شرح می دهد .

ر این . دتوجه قرار گرفته است  شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتریکی به صورت پروژه محور مورد

ته یلی مورد بررسی قرار گرفپروژه به صورت گام به گام پیاده سازی شده و نتایج به صورت تحل 10 ، فصل

 فصل ششم به معرفی خطاها و چگونگی عیب یابی پروژه های شبیه سازی می پردازد . اند .

،  1کتاب حاضر می تواند راهگشای دانشجویان دوره های مهندسی برق در دروس ماشین های الکتریکی 

نشجویان دوره های تحصیالت دا باشد . همچنین 2و  1و آزمایشگاه های ماشین های الکتریکی  3 ، 2

  .می توانند از مطالب کتاب بهره ببرند در درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی ، تکمیلی مهندسی برق

نظر  رفاز ارائه لوح فشرده به همراه کتاب ص ، دسترسی آسان به اینترنتحجم کم نرم افزار و با توجه به 

در وب سایت شخصی مهندس مجید زارع به آدرس   کتابکرده و فایل نرم افزار و پروژه های 

𝑤𝑤𝑤.𝑚𝑎𝑗𝑖𝑑𝑧𝑎𝑟𝑒. 𝑖𝑟 . در دسترس قرار خواهند داشت 

که در فرآیند چاپ و مدیریت محترم نشر دانشگاهی فرهمند ،  علیرضا فرهمنددر خاتمه از جناب آقای 

 .نشر کتاب از هیچ کوششی دریغ نکردند ، کمال تشکر و قدردانی را داریم 

،  اتنظر در پایان از کلیه خوانندگان ، اساتید ارجمند، مهندسین گرامی و دانشجویان عزیز تقاضا داریم ،

انتقادات ، پیشنهادات و اشکاالت احتمالی کتاب را از طریق وب سایت شخصی مهندس مجید زارع به 

.𝒘𝒘𝒘.𝒎𝒂𝒋𝒊𝒅𝒛𝒂𝒓𝒆آدرس   𝒊𝒓 ولفین برسانند .به اطالع م 

 

            ق   ـیـآرزوی توفبا 

              مـجـیـد زارع   

   مهدی نیازکار –سید مهدی حسینی 

                  6139 تابستان
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این  راحیو ط بررسی ،تحلیل  الکتریکی ؛ پیشرفت روز افزون سیستم های قدرت و پیچیدگی با توجه به

 ه ازاستفادو تجزیه و تحلیل ها بدون  بودهسیستم های قدرت ی جدی برای مهندسین سیستم ها مشکل

 .می باشد  تقریبا غیر ممکن نرم افزارهای شبیه سازی

 .می باشد  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷رر زمینه سیستم های قدرت نرم افزایکی از قوی ترین نرم افزارهای شبیه سازی د

 یرایشدر و کهمی باشد  𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 𝐴𝑖𝑑𝑒𝑑 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛نام این نرم افزار مخفف 

سادگی  ی ،انعطاف پذیر است .بوده  (𝐺𝑈𝐼)کاربر گرافیکی شاهد تحول بزرگی در زمینه واسطهای اخیر 

مدل ها ،  دقت باال در شبیه سازی و صد البته پردازش باال سرعت ،حجم بسیار کم ،  ندازیا و راه نصب

را در سال های  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷را به یک ابزار کاربردی تبدیل کرده است. این ویژگی ها  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷نرم افزار 

وری ، به ط کرده استتبدیل  یو دانشگاه یصنعت کاربردهایاخیر به یکی از نرم افزار های قابل توجه در 

 قرار می گیرد. و تدریس سراسر دنیا مورد استفاده وسیعی در دانشگاه هایبه طور  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷هم اکنون  که

. دباش و دینامیکی سیستم های قدرت می ت پایدار، گذراحاال هدف اصلی این نرم افزار مطالعه و تحلیل

 د به طور دقیقی اثر متقابل بیننهمچنین کتابخانه های کاملی از قطعات پیشرفته به کاربر اجازه می ده

ابزارهای  از طرف دیگر ،شبکه های قدرت و بارها را در پیکربندی های مختلف مورد بررسی قرار دهد .

های  سیستم  انواعیک ابزار مناسب برای طراحی و آنالیز  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷کنترلی گوناگون باعث شده است که 

برای تحلیل و طراحی یک  به طور یکپارچه تمام ویژگیهای مورد نیاز 𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷 نرم افزار باشد . قدرت

 فصل اول

 آشنایی با نرم افزار



    𝑷𝑺𝑪𝑨𝑫    10 ماشین های الکتریکی با شبیه سازی

 انواعها و امکانات موجود می توان به پیاده سازی  سیستم قدرت را در خود جای داده است . از بین ویژگی

  اشاره داشت . از آن ها ، کنترل ، آنالیز و گزارش گیری شبکه ها و مدارها

رار لی که در زبانه های گرافیکی ققطعات ، عناصر و ابزارهای گوناگون کنتر هکاربران می توانند به آسانی ب

توان در حین شبیه سازی ، نمودارهای خروجی را دنبال  گرفته اند دسترسی داشته باشند . همچنین می

 نمود .  استخراجرا از این نمودارها  نظر مقادیر موردکرد و 

)به معنای تحلیل سیستم  𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒تمامی سیگنالها می توانند به صورت  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷در نرم افزار 

ورت به ص ، بدون نیاز به کامپایل مجدد( مورد بررسی قرار گیرند و نتایج خروجی به محض ایجاد تغییرات

 . شوندآنی مشاهده 

𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷 مدل های جدید و دلخواه ساختو  این امکان را برای کاربران فراهم آورده است که با طراحی 

طراحی مدل ها به صورت  . دنمایجبران   𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷 های را در کتابخانه های احتمالی کم و کاستی ،

ی ترکیباول کاربر می تواند یک مدل گرافیکی که  . در روش گیردانجام می مختلف  روشدو به  ، دلخواه

 امکان تعریف مدل های گوناگون دومروش و در  می باشد را ایجاد کندالمان های موجود در این نرم افزار  از

 وجود خواهد داشت .  𝐹𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛به زبان 

𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷 ماشین های  الکترونیک قدرت ،وسیعی از مدلهای مختلف برای سیستم های قدرت  مجموعه ،

 آنها اشاره می کنیم : با اختصار بهرا شامل می شود که در ادامه  الکتریکی و تجهیزات کنترلی

 سلف ها ، مقاوت ها و خازن ها -1

 القای متقابل مانند ترانسفورماتور ها سیم پیج های -2

 (𝐷𝐶 وماشین های الکتریکی )سنکرون ، آسنکرون  -3

 باد( وتوربین های مختلف )هیدرو ، بخار  -4

 انواع مبدلها -5

 بلوک های کنترل و درایو -6

 کلیدها و مدارشکن ها،  انواع رله ها -7

 خطوط انتقال  -8

 منابع ولتاژ و جریان  -9
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𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷  برای هر کاربرد سیستمی و صنعتی مناسب است . برخی از زمینه های آموزشی ، مطالعاتی و

 تحقیقاتی آن بدین شرح است :

شامل ماشین ها ، محرک ها ، گاورنرها ،  𝐴𝐶مطالعات آماری و احتمالی در مورد شبکه های  -1

 توربین ها ، ترانسفورماتور ها ، خطوط انتقال ، کابلها و بارها

 گی رله هاهماهن -2

 تاثیرات اشباع ترانسفورماتور ها  -3

 هماهنگی عایقی ترانسفورماتورها ، مدارشکن ها و برق گیرها -4

 رزونانس های زیر سنکرون -5

 ارزیابی فیلتر ها و آنالیز هارمونیک ها -6

 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑆/𝐻𝑉𝐷𝐶طراحی سیستم های کنترلی و هماهنگی عناصر  -7

 صاعقه ، اتصال کوتاه و عملکرد مدارشکن ها -8

 مطالعات حاالت گذرا و انرژی توربین های بادی -9

 تحقیق درباره مدارها و کنترلرهای جدید -10

 : تاریخچه

𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷  ین و همچن این نرم افزارتحت توسعه برنامه نویسان  سال سیو موتور شبیه سازی آن ، بیش از

در توسعه نرم افزار منجر  همین ویژگی شاید .بوده است از ایده ها و پیشنهادات کاربران جهانی  هالهام گرفت

در ادامه مرور مختصری  نرم افزار های موجود شده است .به یکی از توانمندترین  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷 به تبدیل شدن

 خواهیم داشت : مختلف نرم افزار از ابتدا تا کنونبر نسخه های 

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 1 :  نرم افزار𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷  مدیون آقای دنیس در دانشگاه  1976اولین ویرایش خود را در سال

این نرم افزار قبل از ارائه رسمی در کشور  . است (𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑀𝑎𝑛𝑖𝑡𝑜𝑏𝑎)مانیتوبای کانادا 

است  تههایی نظیر آمریکا ، ژاپن ، استرالیا و برخی از کشور های اروپایی مورد آزمایش و تحقیق قرار گرف

و سیر تکاملی خود را به عنوان تبلیغ شد  PSCAD / EMTDCتحت نام تجاری  1992و سپس در سال 

معروف است  𝐸𝑀𝑇𝐷𝐶یک ابزار برای تولید فایل های اطالعاتی با استفاده از یک موتور قدرتمند که به 

با این حال این نرم افزار یک حرکت بزرگ و رو  ، آغاز نمود . نسخه های اولیه این نرم افزار آزمایشی بودند



    𝑷𝑺𝑪𝑨𝑫    12 ماشین های الکتریکی با شبیه سازی

به جلو را در زمینه سرعت و توسعه در سال های اخیر آغاز کرده است و روز به روز با قابلیت های جدید 

 طیف کاربران خود را افزایش می دهد .

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 2 :  نسخه دوم نرم افزار𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷 روی ر ب 1993 به عنوان یک نرم افزار تجاری در سال

ساختار یونیکس معرفی شد . طراحی مدارات ، رسم نمودارها به صورت هم زمان با اجرا ، کنترل و رسم 

 امکانات قابل توجه این نسخه بود .جمله نمودار به صورت جدا از اجرا  از 

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 3 :  ارائه گردید ، دیگر  1999زمانی که نسخه سوم برای ساختار ویندوز در سال𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷 

قابلیت را  این نرم افزاربه یک سیستم شبیه سازی با فرم مدوالر تبدیل شده بود و این بدین معنا بود که 

خش های خواهد داشت که بلوک هایی در آن طراحی شوند که این بلوک ها دارای ارتباط مستقیم با ب

درعین حال کامپایل در نسخه سوم به صورتی بود که هر کدام از بخش های شبیه   مختلف یکدیگر باشند .

مستقل از باال رفتن دقت و صحت ، سازی دارای فضای اطالعاتی مخصوص به خود شوند. نتیجه این مهم 

به طور کامل مجموعه  می توانست 𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷بود . نسخه سوم  ر سرعت چشم گی افزایش ،شبیه سازی 

ای از طراحی ها و سیستم های در حال اجرا را به وجود آورد و این موضوع باعث ایجاد یک محیط منسجم 

 و قابل درک برای شبیه سازی شد .

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 4 :  طی ارائه گردید . در حالی که موتور شبیه ساز نرم افزار  2003ورژن چهارم در سال

را در  های طراحیقت آن رسیده بود که پیشرفت ابزاراکنون و ،تقریبا رشد کرده بود  چندین سال متوالی 

ساخت نرم افزاری بود که قدرتمند باشد ،  𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷از این پس هدف توسعه  این نرم افزار شاهد باشیم .

تحلیل که ساختارهای جدیدی برای  سادگی خود را حفظ کند . نسخه چهارم در حالی ولی در عین حال

رائه همچنین ا نمودار ها را به کار بست ؛ توانست مدل های شبیه سازی قدرتمند گذشته را نیز حفظ کند.

ر د دیاگرام تک خطی و کامپایلر جدید باعث بهبود دقت و افزایش قابلیت اطمینان در شبیه سازی شد .

 قدرتمند ترین نرم افزارهای تحلیلیکی از بهترین و  خود را در نسخه چهارم 𝑃𝑆𝐶𝐴𝐷همین زمان بود که 

 . معرفی کردگذرای سیستم های قدرت  حاالت

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑋4 :  نسخه𝑋4 را می توان انقالبی از  در دسترس کاربران قرار گرفت 2010 که در سال

در تاریخچه این نرم افزار دانست . به طوری که در این نسخه محیط  ، لحاظ واسط گرافیکی کاربر و محیط

نرم افزار حالت کالسیک خود را پشت سر گذاشته و با پنجره و زبانه های گرافیکی خود رابطه کاربر را با 

 کامپیوتر آسان و البته دلچسب تر کرده است . با این نسخه در ادامه بیشتر آشنا خواهیم شد .

 مطالب و مفاهیم نرم افزار را ارائه می کند . 𝑋4مبنای نسخه ی  کتاب حاضر بر

 

 


