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Y-0059 İletim Hatları Eğitim Seti
Transmission Lines Training Set 

İletim Hatları Eğitim Seti, elektrik enerjisi iletim sistemleri 
ile ilgili temel uygulamalarının gerçekleştirilebileceği 
aşağıda belirtilen üniteleri içeren yapıda tasarlanmıştır.

Transmission Lines Training Set has been designed in 
a structure containing the following units where basic 
applications related to electrical energy transmission 
systems can be realized.

Sistem Sunumu

• Güç Kaynağı Modülü
• Hat Modülü
• Şebeke Analizör Modülü (2 Adet)
• Güç Anahtarı Modülü (2 Adet)
• Güç Dağıtım Modülü
• Hat Kompanzasyon Modülü
• Akım Trafosu Modülü
• Gerilim Trafosu Modülü
• Rezistif Yük Modülü
• Endüktif Yük Modülü

Set Content

• Power Supply Module
• Line Module
• Network Analyzer Module (2 Pcs)
• Power Switch Module (2 Pcs)
• Power Distribution Module
• Line Compensation Module
• Current Transformer Module
• Voltage Transformer Module
• Resistive Load Module
• Inductive Load Module

Uygulamalar

  Kısa enerji iletim hatlarının 3 fazlı omik ve omik endüktif yüklü sistem analiz uyugulamaları

• Kısa iletim hattının veriminin incelenmesi
• Kısa iletim hattında gerilim regülasyonunun incelenmesi
• Kısa iletim hattı yapısının incelenmesi
• Tek fazlı sistem uygulamaları yapabilme imkanı
• Fazör diyagramları çizimi için gerekli ölçümlerin incelenmesi
• Gerilim düşümü ve gerilim kayıplarının deneysel incelenmesi
• Hatbaşı ve hat sonu tüm ölçümlerin alınarak yorumlanması
 
  Orta uzunlukta enerji iletim hatlarının 3 fazlı omik ve omik endüktif yüklü sistem analiz uygulamaları
  Pi eşdeğer devre modeli üzerinden;

• Kısa iletim hattının veriminin incelenmesi
• Kısa iletim hattında gerilim regülasyonu
• Kısa iletim hattı yapısının incelenmesi
• Farklı statik yükler altında sistemin çalışması
• Fazör diyagramları çizimi için gerekli ölçümler
• Gerilim düşümü ve gerilim kayıplarının deneysel incelenmesi
• Hatbaşı ve hat sonu tüm ölçümlerin alınarak yorumlanması
• Fazlar arası ve faz-nötr kondansatörlerin eklenip çıkarılma imkanından dolayı modelin etkilerinin incelenmesi
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Uygulamalar

  Enerji İletim hattı kompanzasyonu uygulamaları

• 3 fazlı kısa iletim hattının empedansına etki ederek hat kompanzasyonu uygulaması
• Yük empedansının sisteme etkisinin incelenmesi
• Tek fazlı olarak da çalışabilme imkanı

  İletim hattında ölçü trafolarının farklı bağlantı şekilleri ile ölçüm uygulamaları
 
• Tek fazlı veya 3 fazlı sistemde yük değişimleri altında farklı dönüştürme oranlarına sahip akım ölçü trafosunun
   performansının incelenmesi
• Diferansiyel akım bağlantısının incelenmesi
• Toplam akım bağlantısının incelenmesi
• Üç fazlı dengeli sistemler için 2 fazlı bağlantı kullanımının öğrenilmesi
• Üç fazlı dengesiz sistemlerde toprak kaçak akımının ölçülmesinin incelenmesi

Y-0059 Elektrik Enerjisi İletim Sistemleri Eğitim SetiApplications

  3 phase ohmic and ohmic inductively loaded system analysis applications of short energy transmission lines

• Examination of the efficiency of the short transmission line
• Examination of voltage regulation in short transmission line
• Examination of short transmission line structure
• Possibility of single phase system applications
• Examination of phasor diagrams required measurements
• Experimental investigation of voltage drop and voltage losses
• Taking and interpreting all measurements in and out of line

  3-phase ohmic and ohmic inductively loaded system analysis applications of medium length energy transmission 
  lines ; With Pi equivalent circuit model

• Examination of the efficiency of the short transmission line
• Voltage regulation on short transmission line
• Examination of short transmission line structure
• Operation of the system under different static loads
• Phasor diagrams required measurements
• Experimental investigation of voltage drop and voltage losses
• Taking and interpreting all measurements in and out of line
• Investigation of the effects of the model due to the possibility of adding and removing phase-neutral and phase-
  neutral capacitors

  Energy Transmission Line Compensation Applications

• Application of line compensation by affecting the impedance of a 3-phase short transmission line
• Examination of the effect of load impedance on the system
• Single phase operation

  Measurement applications with different connection types of measurement transformers in transmission line

• Examination of the performance of current measurement transformer with different conversion rates under load 
  changes in single phase or 3 phase system
• Examination of differential current connection
• Examination of total current connection
• To learn the use of 2-phase connection for three-phase balanced systems
• Investigation of measurement of earth leakage current in three phase unbalanced systems


