
  پيشگفتار

در روزهـاي ششـم و    DPL١، يا بـه اختصـار   DIgSILENTافزار  نويسي نرم دوره آموزشي زبان برنامه

در روز . وهشـگاه نيـرو برگـزار گرديـد    الملل واقع در پژ در شركت متن بين ۱۳۸۵ماه سال  هفتم اسفند

پس، سـ . مطرح شد نويسي هاين زبان برنام ويژگيها و ساختار داليل استفاده،مقدماتي پيرامون ، ابتدا اول

و در  آشـنايي حاصـل شـد   آن نويسـي در   و نحوه برنامـه  DPLبا پارامترهاي محيط با چند مثال ساده، 

كـه  بيان شـد   DPLپايان نحوه دسترسي و استفاده از المانهاي شبكه قدرت و توابع تحليلي در محيط 

ل كامـل شـده و نحـوه مـديريت     در روز دوم، مباحـث پايـاني روز قبـ   . ل آمده استدر ادامه به تفصي

  .با بيان چند مثال، آموزش داده شد و انجام مطالعات پارامترها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١ DIgSILENT Programming Language 
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   DIgsilentاي بر  مقدمه -۱

 Data Managerشود، داراي سه پوشه در محـيط   ايجاد مي DIgSILENTافزار  اي كه در نرم هر پروژه

مـورد  ( Study Case. ه و گرافيك مرتبط با آن خواهد بـود كه شامل توپولوژي شبك  Grid. خواهد بود

، اتصـال كوتـاه،   Contingencyماننـد   كه همه تنظيمات محاسباتي و مطالعات انجـام شـده  ) مطالعاتي

و در صورت نياز قابل مشاهده و تغيير براي مطالعـات جديـد    شوند مي در آن ذخيره پخش بار و غيره

العات، چه به صورت گسسته مانند انجام پخش بار در هر ساعت همه نتايج حاصل از مط.خواهند بود

و چه به صورت پيوسته مانند مطالعـات دينـاميكي يـا حالـت گـذرا در پوشـه مـورد مطالعـاتي قابـل          

سـازي هسـتند و ايجـاد تنظيمـات      پارامترهايي كه مطلوب براي ذخيره انتخاب براي  .دسترسي هستند

نيـز   Graphicگزينـه   .واقع در نوار ابزار استفاده نمود Edit Result Variableآيكن توان از  مي دلخواه،

وي تيپ المانهـاي  نيز حا Library .باشد در هر مورد مطالعاتي، حاوي نمودارها، نمودار تك خطي مي

  .كردن هستند Paste و  Copyايجاد از طريقباشد كه به راحتي قابل  موجود مي

   به عنوان شبكه مبنا بـراي آمـوزش انتخـاب شـده اسـت، شـبكه       اي كه در اينجا شبكهقابل ذكر است، 

Nine Bus System توان آن را از طريق  باشد كه به راحتي مي ميDemo   فعال و استفاده نمود و يـا در

  .خود ذخيره كرد Userو در   Copyصورت تمايل به عدم تغيير در پروژه اصلي، آن را 
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 )DIgSILENT )DPLنويسي  زبان برنامه خصوصيات -۲

 هدكارهاي تكراري را خيلي سا توان به خصوص مي. اتوماسيون است DPLترين دليل استفاده از  اصلي

عنوان مثال، اگر بخواهيم براي بار منحني روزانه ايجـاد كنـيم، ناچـار هسـتيم      .بطور خودكار انجام داد

تـوان در   فاده از برنامه نويسـي مـي  زمان را بطور دستي تغيير داده و هر بار پخش بار بگيريم، اما با است

رژي كمتري اين كار را انجام دهيم كه در ادامه اين برنامـه بـه عنـوان تمـرين     زمان كمتر و با صرف ان

ته خواهد شد و براي تعيين نقطه شكست ولتاژ بايد آنقدر توان اكتيو و راكتيو را بطور دستي تغيير نوش

  .ي اين عمل تكراري، به راحتي قابل انجام استنويس دهيم تا ولتاژ بشكند، اما با برنامه

DPL تواند به هر الماني بـه صـورت يـك شـي دسترسـي       است و مي ٢گرا نويسي شي يك زبان برنامه

باشـد كـه تعـدادي از     ها و متدهاي متنوعي مي Objectهمچنين داري دستورات اصلي و  .داشته باشد

بسـيار گسـترده بـوده و در صـورت      DPLستورات د .اند اين متدها و دستورات در ضميمه آورده شده

 Studyدر داخـل   DPL .يافته و مـورد اسـتفاده قـرار داد    Manualتوان دستور موردنظر را در  نياز مي

Case نويسي  با زبان برنامهشوند و دستورات آن نيز بسيار مشابه  تعريف مي    C++ ذكـر ايـن   . باشـد  مي

ته شدن بـه رنـگ   دستورات در اين زبان در صورت درست نوشنكته نيز خالي از لطف نيست كه اكثر 

تواند نشان مناسبي براي اطمينان از درست نوشته شـدن دسـتور در محـيط     آبي در خواهند آمد كه مي

Case Sensitive است .  

تـوان بـه اسـتفاده از دسـتورات      بسـيار كوتـاه مـي   . توان برشـمرد  ويژگيهاي متعددي براي اين زبان مي

با كاربر، امكان انجام هر نوع دسـتور محاسـباتي موجـود در     interfaceي جهت ايجاد خروج-ورودي

DIgSILENT قابليت اجراي ،DPL      به عنوان زيربرنامه در برنامه ديگـر، ايجـاد پايگـاه داده و نمـودار

  .اشاره كرد كه در ادامه سعي خواهد شد به هر يك از اين موارد بپردازيم
                                                

۲ – Object Oriented 
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۳- DPL بخانههاي موجود در كتا  

اصـلي در پايگـاه    Libraryدر  DPL Commandsو تحـت عنـوان     از پيش نوشته شـده   DPLتعدادي 

  .باشد قابل مشاهده مي) ۱-۱(نحوه دستيابي به آن در شكل  .داده قابل دستيابي هستند

ي از هـا  توانيـد برنامـه   واقع در نوار ابزار نيز مي با شكل  Execute DPL Scriptاز طريق گزينه  

 Studyهر برنامه جديدي كه توسط كاربر نوشته شود، عـالوه بـر اينكـه در     .را ببينيدبل نوشته شده ق

Case  مورد نظر وجود خواهد داشت،به اين ليست نيز افزوده خواهد شد.   

  
  هاي موجود در كتابخانه اصلي  DPL): ۱-۱(شكل

جرا نمود و يا مقادير پارامترهاي ورودي آن توان آنرا ا بوده و تنها مي Read Onlyها از نوع  اين برنامه 

آن  Remote Scriptانـد كـه در قسـمت     شـده  ابخانه مرجع آدرس داده ها به كت DPLاين . را تغيير داد

 Copyبـا   خود Userدر  تنها راه تغيير آن ايجاد يك نسخه جديد از آن .محل ارجاعش مشخص است

  .كردن و اعمال تغييرات در نسخه جديد است
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   DPLايجاد  ي نحوه -۴

در مورد مطالعاتي مطلـوب،  و Data Managerدر جديد، بدين ترتيب است كه  DPLنحوه ايجاد يك 

و  DPL Command and moreو انتخـاب گزينـه    New Object بـا نـام    با كليـك روي گزينـه  

از  DPLكـردن از روي   Pasteو  Copyاز طريق  البته .باز خواهد شد) ۱-۲(صفحه شكل   Okفشردن 

از قبـل موجـود، همـين     DPLبا دوبار كليك روي هر  .جديد ايجاد كرد  DPLتوان  قبل موجود نيز مي

   .پارامترهاي آن را در صورت امكان تغيير داد توان خواهد شد كه از اين طريق ميباز  هپنجر

  

 DPLهاي مختلف يك  معرفي بخش -۵

  Basic Optionبرگه  -۵-۱

  :ايم اند كه كاربرد هر يك را آورده وارد زير قابل مشاهدهم  Basic Optionدر برگه 

Name  :مورد نظر براي  نامDPL در اين قسمت وارد خواهد شد.  

Input Parameters  :   براي در نظر گـرفتن ورودي بـرايDPL     بـه  . شـود  از ايـن سـتون اسـتفاده مـي

ديگـر اسـتفاده كنـيم و     برنامـه در برنامـه   بـه عنـوان يـك زيـر     DPLخواهيم از  خصوص زمانيكه مي

از ستون اول براي تعيين نوع متغير، ستون دوم، نام و . پارامترهايي را به عنوان ورودي آن استفاده كنيم

  .ستون سوم مقدار آن خواهد بود

  :عبارتند از Digsilentنويسي  ها در برنامهع متغيرانوا

int  :عدد صحيح  

double  :اعشاري  

string  :رها اي از كاراكت رشته  
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object  :يك شي   

set  :اي از اشيا جموعهم  

تـوان در   مثال مي .شود هاي ديگر در ادامه توضيح داده مي نحوه دسترسي به اين متغيرها از طريق برنامه

هاي زماني جهت انجام پخش بار را به عنوان پـارامتر   ه پخش بار براي منحني بار روزانه، استپمحاسب

  . ورودي در نظر گرفت

  
 DPLصفحه ): ۱-۵(شكل

External Object  :  از اين قسمت جهت معرفي المانهاي خارجي اعم از خط، ترانسفورماتور و ديگـر

مربوط به مطالعات شبكه مانند پخش بار، اتصال كوتاه و بطور كلـي   Objectهمينطور عناصر شبكه و 

وان از آن المانهـا در مـتن   تـ  از اين طريـق مـي  . شود استفاده مي Study Caseهمه المانهاي موجود در 
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در . در مثالي كـاربرد ايـن بخـش آورده خواهـد شـد     . برنامه استفاده كرد و پارامترهاي آن را تغيير داد

ستون اول نام مطلوب جهت استفاده در متن برنامه ودر ستون دوم، با دوبار كليك و باز شدن صـفحه  

Data Manager المان خارجي موردنظر انتخاب خواهد شد.  

General Selection  :اي از المانهـا را از شـبكه انتخـاب و آن را بـه      توان مجموعـه  در اين قسمت مي

براي اينكار ابتدا بايد المانهـاي مـوردنظر را در صـفحه اصـلي     . در برنامه استفاده نمود Setعنوان يك 

هـاي   امل الماناي ش صفحه  Define->General Setانتخاب كرد و با كليك راست روي آنها و انتخاب 

 Study Caseدر ليست المانهـاي   General Setموجب ايجاد المان   Okشود كه فشردن  انتخابي باز مي

اسـت و برنامـه بـراي ايـن     قابل انتخـاب   DPLصفحه  در  General Selectionگردد كه از طريق  مي

شناخته  SELحت عنوان اين مجموعه انتخابي در متن برنامه ت.مجموعه المان انتخابي اجرا خواهد شد

هـر بـار كـه تعريـف شـود،       هـا مقـداري ثابـت بـوده و      DPLاين مجموعه المان، براي همه  .شود مي

  .جايگزين مجموعه قبلي خواهد شد

مجموعه المان در اين قسمت وجـود دارد كـه اسـتفاده از گزينـه      البته روش ديگري نيز جهت تعريف

Define->DPL Command  Set باشـد كـه موجـب ايجـاد      عناصر مطلوب مـي  بعد از انتخابDPL 

Command  Set  در  .گردد و مانند قبل قابل انتخاب و استفاده خواهـد بـود   در صفحه پايگاه داده مي

در نظـر   General Selectionبراي  DPL Command  Setفرض  اين حالت به صورت خودكار و پيش

  . شود گرفته مي

  

 Advanced Optionبرگه  -۵-۲
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كـه در آن   Remote Scriptيكـي گزينـه   . نيز دو گزينه قابل رويت است Advanced Optionرگه در ب

گيرد و در صـورت   موجود را ناديده مي Settingديگري ارجاع داد كه اين عمل همه  DPLتوان به  مي

 ..و در اين حالت توانايي اعمال تغييرات در برنامه نخواهيم داشـت  دمرجع اجرا خواهد ش DPLاجرا 

است كه در صورت نياز به بازگرداندن پارامتري بعد از اجراي برنامه  Result Parametersگزينه ديگر 

توانـد   به عنوان زيربرنامـه مـي   DPLاين امر در استفاده از . شود نوع و نام آن پارامتر در اينجا تعيين مي

  .بسيار مفيد واقع شود

  

 Scriptبرگه  -۵-۳

در اين  Remote Scriptكه در صورت استفاده از شود  صلي برنامه نوشته مينيز متن ا  Scriptدر برگه 

 در قسمت پاييني ايـن صـفحه بـا كليـك روي      .شود مرجع مشاهده مي DPLصفحه تنها آدرس 

open text editorهنگام . توان متن برنامه را در آن نوشت شود كه مي اي در صفحه اصلي باز مي پنجره

توضـيحات اضـافي    .اصلي اعمال كند يا خير Scriptه آيا تغييرات را در صفحه پرسد ك بستن از ما مي

تواند نوشته شود كه براي اطالع بيشتر كـاربر ديگـر    مي Descriptionدر مورد عملكرد برنامه در برگه 

   .از نحوه عملكرد برنامه است

بسـته شـدن صـفحه      موجـب  Close . را مشاهده كـرد   DPLميتوان محتويات فولدر  Checkبا فشردن 

DPL  و ذخيره شدن تغييرات وCancel  و فشردنYes        موجـب بسـته شـدن بـدون اعمـال تغييـرات

. كنـد  تغييـرات را در برنامـه اعمـال و ذخيـره مـي      Saveبرنامه را اجرا نموده و  Execute. خواهد شد

نها از لحـاظ نوشـتاري   البتته ت. گرداند برمي Syntaxنيز اشتباهات برنامه را از نظر  Checkكليك روي 

  .كه اشتباهات در پنجره خروجي قابل مشاهده است
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صفحه اصلي، جهت توقف برنامه در حال اجرا اسـتفاده   Toolbarدر ) Break( توان از گزينه  مي

  .نمود

  

  نويسي زبان برنامه -۶

  .شوند ختم مي" ;"، همه عبارات به ++Cدر اينجا مانند 

  

  

   DPLمتغيرها در  -۶-۱

تعريـف كـرد   بايد متغيرهاي مورد استفاده در متن برنامه را  نوشتن الگوريتم،قبل از و تداي برنامه در اب

  :زير است كه به شكل

Variabletype  varname1,varname2;  

  :عبارتند از Digsilentنويسي  در برنامه )Variabletype(انواع متغيرها

int  :عدد صحيح  

double  :اعشاري  

string  :ي از كاراكترها ا رشته  

object  : يك شي  

set  :اي از اشيا مجموعه  

  

   DPL در برخي دستورات -۶-۲

.   اتورهاي رياضي و توابع خاص قابل استفاده خواهند بود اپر
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 اسـتاندارد  توابـع  تعدادي از .شود نيز براي كاستن يا افزودن مقدار به متغير استفاده مي -=و =+ عاليم 

  .شود ديده مي) ۱-۶(در جدول 

هـايي كـه در ادامـه نوشـته      اند كه فرم آنها در برنامه قابل استفاده If ،While ،forدستورات حلقه مانند 

 .عملگرهاي منطقي مانند. شده است قابل رويت است

)not.(. ،).and.( ،).or.( براي نوشتن توضيحات "!" از عالمت . شود و غيره به عنوان شرط استفاده مي

  . گيرد گردد كه به رنگ سبز بوده و  كامپايلر هنگام اجرا آن را در نظر نمي فاده ميدر متن برنامه است

چنـد دسـتور در   . در هر جاي برنامه كه استفاده شود باعث خروج از برنامه خواهـد شـد   Exitدستور 

  .اند شود كه در زير ليست شده داخل حلقه استفاده مي

  DPLتوابع رياضي استاندارد ): ۱- ۶(جدول

Sin(x) cos(x) tan(x) asin(x) 
acos(x) atan(x) sinh(x) cosh(x) 
tanh(x) exp(x) ln(x) log(x) (basis 10) 
abs(x) min(x,y) max(x,y) sqrt(x) (square root) 

 

• Break :شود، موجب خروج از حلقه و رفتن  اجراي اين دستور كه در داخل حلقه استفاده مي

  .ز حلقه خواهد شدنما به اولين دستور بعد ا مكان

• Continue :نما را به سطر مربوط به شـرط   شود و مكان اين دستور نيز داخل حلقه استفاده مي

  .حلقه منتقل خواهد كرد

• Input(varname,'Text') :تـوان از كـاربر    شـود كـه مـي    اي باز مـي  با اجراي اين دستور پنجره

نيـز مـتن توضـيحي     'Text'. ودشـ  ذخيره مي varnameمقدار وارد شده در  .مقداري را گرفت

  .شود نظر نوشته مي است كه در پنجره مورد
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• Output('description=varname') :  اين دستور در پنجره خروجي پس از نوشتن توضـيحات

Description   مقدار متغيرvarname نويسد را مي .  

• Printf('Description%x',varname) : جزييـات  . دنويس مي %متغير مطلوب را بجاي عالمت

  .قابل دسترسي است كه توضيح آن از حوصله بحث خارج است Manualبيشتر در 

• Error,Info,Warn('Text%x',varname) :ن دسـتورات كـه آرگومانهـاي ورودي آن ماننـد     اي

باشد، براي ايجاد هشدار، اطالع و پيغـام خطـا در پنجـره خروجـي اسـتفاده       مي printfدستور 

  .باشند اي رنگهاي جگري، سبز و قرمز ميشود كه به ترتيب دار مي

بـه ترتيـب بـراي جسـتجوي      strstr،strlen  ،strcpy ،strcmpاز دسـتورات  : دستورات رشته  •

اي در رشته ديگر و مقايسـه دو رشـته    اي در رشته ديگر، محاسبه طول رشته، كپي رشته رشته

 .شود استفاده مي

• Strftime(format)  :دهد كه مثـالي از آن را   اي درخروجي مي تهبا توجه فرم تعريف شده رش

 .   بينيد در زير مي

Str = strftime('Today is %A, day %d of %B in the year %Y.'); 
 

• Setname.Clear()  : با اين دستور همه المانهاي موجود در يكset پاك خواهد شد . 

• EchoOff()  :يـاز بـه المـان خـارجي    شود كه بخواهيم به علت عـدم ن  در مواقعي استفاده مي، 

همچنـين اگـر ايـن     .دهيمرا قطع و سرعت محاسبات را افزايش  با اشيا خارجي  DPLارتباط 

در پنجـره نمـايش خروجـي    و بعد از معرفي متغيرها نوشته باشـيم،  فرمان را در ابتداي برنامه 

ايش داده شوند و مطالب ديگر نمـ  ميايد، نمايش داده  اشاره كرده DPLفقط مطالبي كه در متن

  .شوند نمي
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• ClearOutput  :هاي برنامه، مطالـب قبلـي موجـود در     اگر ميخواهيد هنگام مشاهده خروجي

 .پاك شوند، اين فرمان را در ابتداي برنامه و بعد از معرفي متغيرها، وارد نماييدپنجره نمايش، 

• Set.SortToName (int R)  : با اين فرمانobject  هاي موجود درsetآن در ابتداي  ي كه نام

و  A از سـازي  رتبباشد، م 0برابر  int Rاگر . شوند بر اساس نام مرتب مي دستور آمده است،

 .شود شروع مي Zباشد، از  1اگر برابر 

• Set .First()  =object  : با اين فرمان اولينobject  ازset آمـده   پـس از مسـاوي  ي كه نام آن

 .شود آمده است، وارد مي ي كه نام آن قبل از مساويobjectدر است، 

• Set .Next()  =object  : ،با اين فرمانobject  بعدي ازset  ي كه نام آن پس از مساوي آمـده

 .شود قبل از مساوي آمده است، وارد ميي كه نام آن objectاست، در 

• fopen (string Path, string Mode, int iFH)  : اين فرمان درPath  فـايلي بـا   معرفي شده

 .كدي است كه موقع بستن فايل كارآيي دارد iFH. كند باز مي) Mode(معرفي شده مشخصه

•  object= GetCaseObject (string ClassName) : اولينobject  ازClass Name   معرفـي

ي كه نام آن قبل از مساوي آمده است objectمورد مطالعه انتخاب كرده و در  كيساز شده را 

 .دهد قرار مي

• object= GetCaseCommand (string ClassName)  :مشابه قبلي 

  

   Object عنوان به DPLمعرفي المان يا دستور به  -۶-۳
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متغيـري اسـت كـه در صـورت     ، SEL -۱:از پيش تعريف شده وجود دارد كه عبارتنـد از  Objectسه 

كـه يـك    NULLديگـري   .گيرنـد  قرار مي SELدر  شداخلهاي General Selection ،objectتعريف 

object  خالي است كه درون آن الماني نيست و سوميthis  كه همانDPL در حال اجرا است.  

پخـش بـار،   ( ات مطالعـاتي دسـتور  و ...)خطوط، ترانسفورماتورها و (هاي شبكه المانبراي استفاده از 

بـراي  . يممورد نظر معرفـي كنـ   DPLبايد ابتدا آنها را به  ،برنامهدر متن  )...سازي و  شرايط اوليه، شبيه

  . روش مطرح وجود دارد چنديناين منظور 

ــذ آن از  -۱ ــه  Study caseاخ ــتن برنام ــال در م ــان   فع ــط فرم ــا  GetCaseCommandتوس ي

GetCaseObject خـاص مناسـب   اين شيوه براي معرفي يـك دسـتور    .گيرد مي انجامزير  كه بصورت

نحـوه   .دهـد  نتخاب را به كـاربر نمـي  ها كارآيي ندارد، زيرا قدرت ا است و معموالً براي انتخاب المان

 .آمده است ۱-۶استفاده از اين فرمان در بخش 

را بـا نـام   "  Load Flow Calculation"آينـد، دسـتور     كـه در ادامـه مـي    فرمانهـايي بطـور مثـال   

LFC)كند كند و سپس آن را اجرا مي به برنامه معرفي مي)گيرد انتخاب نام به دلخواه انجام مي.  

LFC=GetCaseCommand('ComLdf'); 
LFC.Execute();  

 LFCشود، مثالً  نامي كه براي معرفي دستور استفاده ميدر ابتداي برنامه اين روش الزم است در 

  .معرفي شود objectبه عنوان يك در مثال فوق، 

نـام كـالس   . دگردان برمي NULLوجود نداشته باشد، اين دستور  Study caseاگر آن كالس در 

بـراي پخـش بـار    ) ۱-۶(شود كـه در شـكل    مشخص ميدستور مورد نظر  ي ن پنجرهنيز از عنوا

  .نشان داده شده است
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  دستور پخش بارنام كالس  ):۱-۶(شكل

، دسـتور  External Objectبا استفاده از پنجره . كه قبال گفته شد External Objectاستفاده از  -۲

تـوان آن را   تـي مـي  حمعرفي كرده و سپس در متن برنامه به رامورد نظر  DPLبه يا المان مورد نظر را 

در ابتـداي   را دوبـاره  DPLدر اين روش نيازي نيست كه دستور يا المان معرفي شده به. فراخواني كرد

 .متن برنامه معرفي كنيم
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  External Obgectاستفاده از پنجره ) ۲- ۶شكل

 Externalرا در برنامه اجرا كنيم، ابتدا در پنجـره  " Initial Condition"بطور مثال اگر بخواهيم دستور 

Object  اين دستور را با نامPinc)بـه  ) گيـرد  انتخاب نام به دلخواه انجام ميDPL     مـورد نظـر معرفـي

 .كنيم ، سپس آن را در متن برنامه اجرا مي)۲-۶شكل(كرده

Pinc.Execute();  
 

  Contents تعريف يك فيلتر در  -۳

و در پنجـره جديـد    كليلك كـرده  DPL Commandدر سمت راست پنجره  Contentsآيكن بر روي 

 DPLگزينـه   )Element Selection(جديـد  در پنجـره . كنـيم  كليـك مـي   New Objectبر روي آيكن 

Command and more ي  انتخاب و از كركره راElement گزينه ،General Filter كنـيم   را انتخاب مي

  .بصورت تصويري ارائه شده است ۳-۶شكل روند در  اين. زنيم مي OKو 
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 General Filterروند انتخاب  ) ۳- ۶شكل 

خـواهيم انتخـاب    هايي كه مـي  Object، نام فيلتر مورد نظر و )General Filterپنجره (در پنجره جديد

نـيم  ك را انتخـاب مـي   Relevant Objects For Calculationهمچنين گزينه . كنيم شوند را مشخص مي

 General، پنجـره  ۴-۶در شـكل   .هاي موردنظر جسـتجو كنـد  Objectتا فيلتر بداند در كجا به دنبال 

Filter نشان داده شده است.  
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 General Filterپنجره  )۶-۴

برنامـه آن را   هنـوز محـيط  با نام دلخـواه مـا سـاخته شـده اسـت كـه        )SetFilt(مجموعه يكتا اينجا 

فرمـان زيـر    .قـرار دهـيم   setيـك  محتواي آن را گرفته و در  Getبايد با استفاده از فرمان . شناسد مين

سـپس محتـواي    .دهـد  قرار مي Gensي با نام setرا گرفته و در  GensFilterبا نام  يSetFiltمحتواي 

set  و در  كنـد  را بر حسب حروف الفبا مرتب كرده و اولين آن را انتخاب مـيobject بـه نـام   يGen 

  .دهد قرار مي

Gens=GensFilter.Get();  
Gens.SortToName(0);  
Gen=Lines.Firs;  
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۴- Copy از  دسـتور مـورد نظـر    كردنStudy case   مزبـور وPatse    كـردن در فولـدرDPL  در

 . data baseصفحه 

ي برنامـه نـام ايـن    اگر در ابتـدا نا گفته نماند . در اين قسمت، نام دستور مورد استفاده قابل تغيير است

نيازي  در متن برنامهبنابراين . گيرد افزار ايراد مي نرم دستور به عنوان يكي از انواع متغيرها معرفي شود،

  .به معرفي دوباره آن نيست

، ابتـدا  نشـان داده شـده اسـت    ۳-۶مثال براي اجراي پخش بـار، ابتـدا همـانطور كـه در شـكل      بطور 

 Load Flowدسـتور   مزبـور،  Study Caseو بـا كليـك بـر روي     را باز كـرده   Data Managerپنجره

Calculation   را از پنجره سمت راست انتخـاب و درDPL    نـام آن را بـه    .كنـيم  مـوردنظر خـالي مـي

نـام  (ايـم  انتخاب كرده LFCدر اين مثال نام دستور پخش بار را . بنديم دلخواه تغيير داده و پنجره را مي

  ).يك متغير را داشته باشد بطور مثال نبايد در بين حروف آن فاصله باشدانتخابي بايد مشخصات نام 

  
   DPLنحوه دسترسي به يك المان در ): ۳-۶(شكل

  :اجرا كردنويسي  محيط برنامه دستور پخش بار را در توان به راحتي حال مي

LFC.Execute();  
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بهتـر   .گيـرد  قـرار مـي   Contents در قسمت كه از اين طريق به برنامه معرفي شود، يا دستور هر المان

  .معرفي دستورات اسفاده شوداست از اين روش فقط براي 

  

  General Selectionبا استفاده از  -۵

هاي موردنظر را انتخاب كرده و  انمبيان شد، المان يا ال ۱-۵در اين روش ابتدا به طريقي كه در بخش 

پـس از بـاز    تـوان  ايجاد شده است، كـه مـي   General Setتا اينجا يك (كنيم معرفي مي setبعنوان يك 

را باز كرد و با انتخـاب   General Selectionي  كركره Basic Option سربرگ، در  DPLكردن پنجره 

ي مشـــابه ســـپس بـــا دســـتور .)هـــاي ديگـــري نيـــز بـــه آن اضـــاف كـــرد المـــان، addگزينـــه 

Lines=SEL.AllLines() توان  ميobject در اينجـا  (هاي دلخـواه راAllLines(  مجموعـه  ازGeneral 

Set  انتخاب كرد و درset در اينجا (موردنظرLines (قرار داد.  

  :هاي مشابه عبارتند از برخي ديگر فرمان

AllLoads()  ،AllOpenBrakers()  ،AllRelevant (string S |int i)  ،AllSym ()  ،AllTypLne ()   

قـرار   Linesي بـه نـام   setدر  گيرد، را مي General Selectionتمام خطوط موجود در   هاي زير، فرمان

  .دهد قرار مي Lineنام  ي بهobjectداده، به ترتيب حروف الفبا مرتب كرده و اولين آن را در 

Lines=SEL.AllLines;  
Lines.SortToName(0);  
Line=Lines.First(); 
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 objectدسترسي به پارامترهاي يك  نحوه -۷

يا با دسـتور   Exernal Objectمثال از طريق  ،شود ميشناسانده به برنامه تلف الماني كه از طرق مخ هر

GetCaseCommand باشد كه بـه راحتـي قابـل     پارامترهايي مي امه يا روشهاي ديگر، دارايدر متن برن

  .دستيابي هستند

     ObjectName:ParameterName                  :     نحوه دسترسي به پارامتر خاصي از يك المان

  

را از نـوارابزار اصـلي    )(edit result variable  بايـد گزينـه    اما براي اينكه نام پارامترها را بدانيم،

ــا دو كليــك روي   ــوردنظر  objectو ســپس انتخــاب  monitor variable setبرنامــه انتخــاب و ب م

   .قابل تغيير است  variable setها در  رامترانوع پ. پارامترهاي آن را ديد

 Edit Format forگزينه ها در شبكه راست كليك كرد و  المان Resultتوان بر روي جعبه  همچنين مي

Edge Element   را انتخاب كرده، در پنجرهForm-Chang Settings آيكن ،Input Mode   را انتخـاب

در . كنيـد  را انتخـاب  Predefined Variablesي  گزينـه  Variable Selection Modeكرده و در پنجره 

تـوان   همچنين مي .خواهيم ديد  Form-Chang Settingsاينصورت نام برخي از پارامترها را در پنجره 

در اينصـورت در   .را انتخـاب كـرد   User Selectionي  گزينـه Variable Selection Mode در پنجـره  

ـ   Select Variableتوان با فشردن آيكن  مي Form-Chang Settings ي  پنجره ام همـه متغيرهـاي   بـه ن

    ).توان انجام داد هاي خط و شين مي اين كار را براي پنجره(مربوط به خط يا شينه دسترسي پيدا كرد

هايي مانند اتصال كوتاه، پخش بار و غيره، هنگامي كه پنجره مرتبط با آن را براي تنظيم باز  براي گزينه

 DPLشود كه نام آن پـارامتر كـه در    باز ميبالوني  helpشود، با نگهداشتن ماوس روي هر گزينه يك 

نـام   Fault Typeبراي اتصال كوتاه، براي ) ۱-۷(مثال در شكل  .نويسد مورد استفاده و تغيير است، مي
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iopt_shc تكفـاز بـه زمـين    :چند نوع مطـرح اتصـال كوتـاه عبارتنـد از    . قابل رويت است)spgf( دو ،

، )0(VDE: نوع آزمايش اتصـال كوتـاه را انتخـاب كـرد     توان همچنين مي). 3psc(فاز سهو ) 2psc(فاز

IEC)1( ،ANSI)2( ،Complete)3.(  

  .رود بسته به نوع شي دستورات مختلفي داريم كه به صورت زير بكار مي  DPLدر 

Iret = Object.Function (arg1,arg2,…..,argn) 
 

بل اجرا هستند، امـا برخـي تنهـا    برخي نيز توابع براي همه المانها قا. هستند DPLبرخي توابع داخلي 

 ()Firstفقط براي خطوط و يـا   hasrouteبراي نوع خاصي از المانها و متغيرها كاربرد دارند، مثال تابع 

، داخلي و خارجي set ،objectاين توابع در چهار گروه و متد  Manualدر . كاربرد دارد Setتنها براي 

 Result Objectمخـتص   Write ،WriteDraw،    AddVarتـوابعي ماننـد    .انـد  كامال جداسازي شـده 

  .باشد مي

بـا اشـيا خـارجي اسـتفاده       DPLبه ترتيب براي وصل و قطع ارتباط  EchoOffو  EchoOnدو دستور 

شود كه بخواهيم به علت عدم نياز به المان خـارجي ارتبـاط را قطـع و     در مواقعي استفاده مي. شود مي

  .و در پايان دوباره آن را برقرار نماييمسرعت محاسبات را افزايش دهيم 
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   Short Circuit Commandبراي  Fault Typeيافتن نام پارامتر): ۱-۷(شكل  

دهد و نتايج محاسبات قبلـي را پـاك    را انجام مي در واقع كار آيكون  ResetCalculationدستور 

   .خواهد كرد

دهـد، يعنـي كـالس     را انجـام مـي   ون در واقع كـار آيكـ   AllRelevant('*.ClassName')دستور 

روي  البته اگر در آيكـون  . قرار داد  Setتوان با آن انتخاب نمود و در يك  خاصي از المانها را مي

  . بالوني نمايش داده خواهد شد Helpهر المان ماوس را نگهداريم، نام كالس آن المان در 

بطور مسـتقيم وجـود نـدارد و     ifعنوان شرط براي به  Functionالبته بايد دانست كه امكان استفاده از 

  .بايد از يك متغير واسطه استفاده كرد
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تـوان در   شـود كـه مـي    اي از اشيا استفاده مـي  براي پاك كردن يك شي يا مجموعه ()Deleteاز دستور 

بـا كليـك راسـت و    (بازيـابي نمـود    Data Managerدر صـفحه   Recycle Binصورت نياز آنهـا را از  

Restore كردن آن المان(.  

دســتور  . شــود بــراي پــاك كــردن پنجــره خروجــي اســتفاده مــي        ()ClearOutputاز دســتور 

 ClearCommand() آيكـون  . نيز صفحه ورودي را پاك خواهد كرد )input window ( درdata 

manager در آن ذخيـره  دهد كه همه دستورات مطالعات انجام شـده   صفحه ورودي را به ما نشان مي

با انتخـاب آنهـا و   بدين صورت كه . نياز را ذخيره كرد توان در صورت نياز دستورات مورد مي. شود يم

ذخيـره كـرد و در صـورت     cmdبه صورت فايل  save selected rowsكليك راست و انتخاب گزينه 

  open command fileو انتخـاب گزينـه                input window نياز با كليـك راسـت در صـفحه    

  . اي اجرا نمود تك دستورات آن فايل را براي هر پروژه تك

  

  و تشريح آنها DPLنويسي در  مثالهايي از برنامه)۵-۱

و مجموع آنها را در خروجـي بـا    شود كه دو عدد را از ورودي گرفته ه مياي آورد به عنوان مثال برنامه

  .نويسد ميرنگ آبي 

double x,y,z;  
input(x,'enter first number to add : '); 

 input(y,'enter second number to add : ');    
; z=x+y  

); printf('\ce the result o sum is %f'',z  
كيلـومتر   ۱كند، اگـر بـيش از    اي است كه تمام خطوط را گرفته و طول آن را چك مي مثال دوم برنامه

  .دهد مي warning، بودو اگر برابر   errorكيلومتر بود  ۱، اگر كمتر از informبود 
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عنـوان المـان     اول اينكه مي توان همـه آنهـا را بـه   . خطوط از چند طريق قابل معرفي به برنامه هستند

External  در صفحهBasic Option از در روش دوم ميتوان . به آن افزود كه كار چندان مناسبي نيست

در روش سـوم  . است زير نوشته شدهدر برنامه   commentاستفاده كرد كه به صورت  SELمعرفي يك 

  .شود كه در زير مشاهده مي استفاده كرد  AllRelevantتوان از دستورَ  مي

set S; 

 object O; 
 string name; 

 double length; 

 ClearOutput(); 
!S=SELL.AllLines(); 
 S=AllRelevant('*.ElmLne'); 
O=S.First(); 

 while(O) 
 { 
length=O:dline; 
  name=O:loc_name; 

  if (length>1) 
    Info('The Length of line %s is greater than 1',name); 

  if (length<1) 
    Error('The Length of line %s is smaller than 1',name); 
  if (length=1) 
    Warn('The Length of line %s is equal 1',name);     
  O=S.Next(); 

 } 
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بخواهيم در صورت وجود نتايج پخش بار از آنها استفاده كنيم و دوباره آن را انجام ندهيم و در اگر 

باشد، يعني  ۱استفاده كنيم كه اگر خروجي دستور  ()ValidLDFجويي نماييم، از دستور  زمان صرفه

  .نتايج وجود دارد و نيازي به انجام دوباره آن نيست

شود، طبق  خطي كه در بخش المان خارجي براي برنامه تعريف مي% ۵۰در اي بنويسيد كه  برنامه: مثال

  .اتصال كوتاه نامتقارن تكفاز ايجاد كند ANSIاستاندارد 

اسـتفاده كـرد و يـا آن را در پوشـه      GetCaseCommandبراي استفاده از دستور اتصال كوتاه بايـد از  

DPL در اينجـا از روش  . خارجي استروش ديگر نيز تعريف آن به صورت المان . مربوط كپي نمود

در درجه اول نام آنهـا از همـان روش   . از طرفي بايد پارامترهاي آن را تنظيم كنيم. كنيم اول استفاده مي

مـورد نظـر بـراي     Object .شود نگهداشتن ماوس روي گزينه مربوط در صفحه اتصال كوتاه تعيين مي

ــق      ــد از طري ــاه باي ــال كوت ــام اتص ــتور     ت External Objectانج ــق دس ــا از طري ــود ي ــف ش عري

AllRelevant('ObjectName.ClassName')  تعيين شود.   

!set S; 
object shc,O;!,Line4; 
ClearOutput();  

shc=GetCaseObject('ComShc');  
shc:iopt_mde=2;                    ! ANSI Method 
shc:iopt_shc='spgf';                ! Single Phase To Ground  
!S=AllRelevant('Line 4.ElmLne');  
!Line4=S.First(); 
shc:iopt_allbus=0;                  ! Deactivate Short Circuit For All Bus 
shc:shcobj=Line4;                  ! Select Object To Cal SHC 
shc:ppro=50;                           ! Percent Of Line 
shc.Execute(); 
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محاسبات مانند بارگذاري يا ولتـاژ و    DPLروش ديگر تعيين نام پارامترهاي خروجي براي استفاده در 

 For Edge                           در شبكه و انتخـاب گزينـه   result boxكليك راست روي  جريان 

Element   Edit/Format   اسـت كـه درLine Panel       اسـتفاده در  نـام متغيـر و نـام مـوردDPL    قابـل

اولين حرف از نام اين پارامترها يكي از حروف زير است كه نـوع آن پـارامتر را نشـان     .مشاهده است

  .بينيد دهد كه در زير مي مي

• S : Signal Parameters 

• C : Calculation Parameters 

• M : Measurment Parameters 

• R : Reference Parameters 

• T : Type Parameters  
  Setاي مرتـب كـردن اشـياي درون يـك     توان بر مي SoreToVar(0|1,'Parameter Name') از دستور

  .استفاده نمود) ۰يا  ۱(براساس متغير دلخواه به صورت صعودي يا نزولي 

درصـد آن خطـا ايجـاد نمـوده و      ۱۰كردن روي يك خط، در هر  Sweepشود كه با  اي ارايه مي برنامه

  .تك خطوط بدهد در تك اتصال كوتاه را توان

همان روند قبلي بايد تكرار شود، اما بايد درون يك حلقه پـارامتر درصـد محـل وقـوع اتصـال كوتـاه        

را تغيير داد و درون همان حلقه همه خطوط را دريافت و توان اتصال كوتاه هر يك  iopt_pproيعني 

  .را در خروجي نوشت

int i; 

double load; 
string name; 
set S; 
object shc,O; 

ClearOutput(); 
shc=GetCaseObject('ComShc');  
shc:iopt_mde=0;! ANSI Method 
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shc:iopt_allbus=0;! Deactivate Short Circuit For All Bus 
shc:shcobj=Line4; ! Select Object To Cal SHC 
for (i=10;i<=100;i+=10) 
{ 
  shc:ppro=i;! Percent Of Line 
  shc.Execute(); ! Execute Short Circuit Command 
  S=AllRelevant('*.ElmLne');  
  O=S.First(); 
  while(O) 
  { 
  load=O:m:Skss:bus1; 
  name=O:loc_name; 
  printf('current of %s is %f .',name,load); 
  O=S.Next(); 
  } 
} 

هـا شـي ديگـري      Cubicleن يك شـي ماننـد   در بحث قابليت اطمينان گاهي اوقات نياز داريم در درو

از اين طريق بـراي شـبكه حفاظـت تعريـف     ). مانند يك بي(تعريف كنيم PTو يا  CTمانند فيوز،رله، 

  .گيريم براي ايجاد يك شي درون شي ديگر از دستوري به شكل زير بهره مي. ايم كرده

Object.CreateObject('ClassName',name) 

است تا بتوان براي هر فيوز  استفاده شده آنچه در برنامه زير مانند. قسمت باشددو  تواند شامل نام مي

  Nine Busموجود در شبكه  Cubicleاست كه براي هر  مثالي در زير آورده شده .نام متفاوتي برگزيد

  .دهد يك فيوز قرار مي

هـا  Cubicle، زيـرا شـامل   توان استفاده كرد نمي SELاز . ها را انتخاب كرد Cubicleدر ابتدا بايد همه 

هـا را نيـز افـزود امـا كـار       Cubicle، به آن General Setكردن  Editتوان از طريق  ، البته ميگردد نمي

را انتخـاب كـرد   ها Objectهمه  SEL.GetAll('ClassName')توان از دستور  مي .دشواري خواهد بود

ــت پـــارامتر    ــا دريافـ ــه  ،آن busو بـ ــرد    Cubicleبـ ــدا كـ ــا دســـتور   دسترســـي پيـ و يـــا بـ
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Object.GetCubicle(connection number) توان به  ميCubicle   در هـر   موجود در اتصال ذكر شـده

   .اما در زير روش مشابه ديگري براي اين كار استفاده شده است  .دسترسي پيدا كرد المان

و در قسـمت    Data Managerدر . قابل تعريف و استفاده است، فيلتر است DPLالمان ديگري كه در 

New Object  وOther  توان يك شي فيلتـر بـه    شود مي ديده مي) ۱-۶(با انجام تنظيماتي كه در شكل

توان نام و نوع فيلتـر   براي استفاده عادي از فيلتر مي. هاي موجود در مورد مطالعاتي افزود ليست المان

نتـايج در خروجـي قابـل    . جرا نمودرا تعيين نموده و فيلتر را ا)  Advanceدر برگه (و شرط موردنظر 

پـذير   نيز قابل استفاده خواهد بود كه با دسـتور زيـر انجـام    DPL در تنظيمات در . مشاهده خواهد بود

      : است

intenalObject = FilterName.Get(); 

راي بار منحني روزانه تعريف كنيم و پخش بـار را در تمـام سـاعات انجـام     خواهيم ب گاهي اوقات مي

برنامـه انجـام پخـش بـار در تمـام       DIgSILENTبعد از مرور بر نحوه تعريف منحنـي بـار در    .دهيم

  .است روز در ادامه آورده شده ساعات شبانه

ــان در   ــر زم ــراي تغيي ــي DPLب ــي   م ــوان ش ــتور   Set Date & Time Calculationت ــا دس را ب

GetCaseObject     در آن ايجـاد نمـود كـه نحـوه     از پايگاه داده دريافت نموده و تغييـرات مطلـوب را

زمـان را   time.settime(hour,min,sec)البتـه دسـتورهاي   . دسترسي به پارامترهاي آن قـبال بيـان شـد   

و  ()time.Timeدسـتورات  . مبدا زماني اين دستور از ابتداي سـال جـاري كـامپيوتر اسـت    . تنظيم كرد

date.Date() ندك نيز زمان برنامه را با زمان دستگاه منطبق مي .  

خواهيم بعد از تعريف منحني بار، پخش بار را در تمام سـاعات انجـام دهـيم، يـك راه آن تغييـر      اگر ب

روش . در صفحه اصلي است، كه اين كار زمانبر خواهد بود زمان بطور دستي و از طريق آيكون
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در تمـام   يعني با تغيير زمان در يـك حلقـه و انجـام پخـش بـار نتـايج را      . است DPLبهتر استفاده از 

  .روز در خروجي نشان داد ساعات شبانه

نظــر كليــك راســت نمــوده و گزينــه  در پــروژه مــورد libraryدر پوشــه  بــراي تعريــف منحنــي بــار،

New>others كنيم، سپس گزينه   را انتخاب ميCharactristic  و از منوي فعال شده گزينهparameter 

characteristic vector  را انتخاب و برok اي تحـت همـين عنـوان گشـوده      پنجـره . كنـيم  يك مـي كل

در پنجره گشوده شـده، كليـك   را انتخاب كرده و  Select، گزينه Scaleدر آن بايد در قسمت . شود مي

پنجره ديگري باز خواهد شد كه بايـد در آن گزينـه   . كنيم را انتخاب مي New>othersراست نموده و 

Time Scale  پنجره  .نماييمانتخاب  را Time Scale شود كه در آن نام و نوع زمان مطلوب وارد  باز مي

نيز وارد خواهد شد كه همان مقادير محور افقي خواهد بود كه بطـور معمـول     Scaleشود و مقادير  مي

  parameter characteristicصـفحه اصـلي     Okپس از كليـك  . خواهد بود ۲۳تا  ۱براي بار روزانه از 

خـواهيم در آن   درصد مربوط كـه مـي  . اند نيز وارد شده  Scaleكه در آن مقادير دوباره باز خواهد شد 

مثال اگـر بخـواهيم تـوان    . نماييم وارد مي Valueستون دوم يعني  ساعت، در بار پايه ضرب شود را در

نظـر   و يا هر روش ديگر، خط مورد اكتيو باري را با اين منحني تعريف كنيم، با استفاده از آيكون 

كليـــك راســـت نمـــوده و  .Act. Powو در ســـتون  Flexible Dataنتخـــاب و در قســـمت را ا

Charactristic>New Characteristic>Reference در ادامـه بـا انتخـاب    . كنـيم  را انتخاب ميTime 

Scale نظر عدد توان اكتيو تغيير رنگ خواهد داد مورد .  

  .است عات مختلف آورده شدهمرتبط براي اجراي پخش بار در سا DPLدر ادامه برنامه 

  

object LDF,O,LoadA; 
set Load; 
int i;  
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ClearOutput(); 
O=GetCaseObject('*.SetTime'); 
LDF=GetCaseObject('*.ComLdf');  
O:hour=0; 
O:min=0;  
O:sec=0; 
for(i=0;i<24;i+=1) 
{ 
  O:hour=2; 
  LDF.Execute(); 
} 

آيـد، از كـالس    بوجـود مـي   Study Caseو در درون هر   DataBaseكه در صفحه اصلي  Resultشي 

ElmRes البته بهتر است در . سازي را درون خود دارد بوده و نتايج حاصل از شبيهDPL  نه به صورت

تـوان پـارامتري    با استفاده از دستور زير مي.تعريف و استفاده شود Localشي خارجي بلكه به صورت 

  .نمود ذخيره Resultاز يك المان را در 

Result.AddVars(ObjectName,'ParameterName') 

  :داريم Resultدر  Lineبه عنوان مثال براي ذخيره بار خطي به نام 

 Result.AddVars(Line,'c:loading') 

البته يك بار استفاده از اين دستور كافيست تا هر بـار كـه پـارامتر مربوطـه مقـدار جديـدي بـه خـود         

اضافه شود و نيازي به استفاده مكرر براي هر بـار   Resultير قبلي اين پارامتر در گيرد، به بردار مقاد مي

و  ()Result.Writeكـاربرد اسـت،    دو دسـتور ديگـر كـه بـراي المـان نتـايج بسـيار پـر        .ذخيره نيسـت 

ResultWriteDraw()  نويسد و دومي عالوه بر نوشتن در  است كه اولي فقط نتايج را در خروجي مي

          .نمايد پنل، رسم نيز ميصورت وجود 
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