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  نصب نرم افزار -۱

  : شود چهار بخش مینرم افزار شامل  کامل مراحل نصب

 .صورت گيرد Demo versionو يا  Full versionنصب قسمت اصلي كه مي تواند به دو شكل  -١

 License server١نصب  -٢

 نصب قفل سخت افزاري -٣

 نرم افزار Data baseنصب  -٤

ولي نصب قفل سخت افزاري هم در . رتيب صورت گيردمي بايست به طور جداگانه و به ت) ٢(و ) ١(مراحل نصب 

  .مي تواند انجام شود كه به موقع از كاربر سئوال مي شود) ٢(و هم در مرحله شماره ) ١(مرحله نصب شماره 

هنگام نصب نرم افزار مي بايست آنتي ويروسهاي اجرائي را غير فعال نمود و نيز قفل سخت افزاري را از پورت 

USB خارج كرد .  

  

  نصب سه بخش اول - ۱-۱

  :از پوشه محتوي فايلهاي نصبي مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد  Setupپس از اجراي 

 Englishانتخاب زبان  -١

 از قسمت مربوطه Full versionانتخاب گزينه  -٢

 خارج كردن قفل سخت افزاري و نيز غيرفعال نمودن آنتي ويروسها -٣

. شود مي هنگام خريد قفل به كاربر داده سخت افزاري كه مربوط به قفل Serial numberوارد كردن  -٤

را در اين مرحله وارد نكرد و پس از اجراي نرم افزار در قسمت مربوطه  Serial numberالبته مي توان 

 . آن را اضافه نمود Licenseبه 

خطائي مشاهده در اين مرحله اگر پوشه انتخابي از قبل موجود باشد، پيام : انتخاب محل نصب نرم افزار  -٥

 .خواهدشد و مي بايست نام جديدي را براي محل نصب برگزيد

  . درنهايت برنامه از شما سئوال خواهد نمود كه قفل سخت افزاري را نيز نصب كند، كه به آن پاسخ مثبت دهيد
                                                
-------- ؟---------  1  
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      به جاي           ) ٢(فقط در مرحــله شماره . مراحل فوق را تكرار كنيد License serverبراي نصب 

Full version ، گزينهInstal License server را برگزينيد.  

  .انتخاب كنيد Desktopرا از روي صفحه  DIgSILENTپس از نصب نرم افزار، آيكن مربوط به 

 Userاما براي تعريف . را وارد كنيد PassWordو  User Nameبراي وارد شدن به نرم افزار نياز داريدكه 

، nameو در قسمت  Longوارد شويد، لذا از زنجيره  User ،Administratorجديد مي بايست با 

Administrator در قسمت . را برگزينيدPassWord  بازهم كلمهAdministrator  را وارد نمائيد و

  . را كليك كنيد Okدرنهايت 

  

  نرم افزار  Data baseنصب  -۱-۲

بسازد، لذا از  Data baseمي شود، لذا مي بايست براي خود در اين مرحله چون اولين بار است كه نرم افزار اجرا 

  .زمان خواهد برد اندکی, را ايجاد شود يا خير ؟ اين مرحله پس از تأئيد Data baseكاربر سئوال مي كند كه 

كه در قسمت باال و اولين گزينه در سمت  New Data Managerپس از اجراي كامل نرم افزار بر روي آيكن 

   ٢.زار قرار دارد كليك نمائيدچپ نوار اب

 Uaerوسپس روي گزينه ) Administrator/Data base/(در پنجره ظاهر شده مسير روبرو را دنبال كنيد 

Managerاز پنجره ظاهر شده گزينه . ، كليك راست نمائيدEdit و پس از آن دكمهAdd User...   را انتخاب

  .نمائيد

هاي بيشتر  Userبراي اضــــافه كردن . جـديد خود را وارد نمائيد Userدر اين مرحله مي توانيد مشخصات 

  .را كليك كنيد Add User مي توانيد

  

  

  

  
                                                

  .را انتخاب كرد Open New Data Managerدر نوار منو گزينه  Fileالبته مي توان از گزينه  - ۲
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  افزار اندازی نرم راه -۱-۳

براي اجراي مجدد نرم افزار ابتدا                    . پس از اضافه نمودن كاربرهاي جديد از برنامه خارج شويد

License server وي آيكن مربوط به نرم افزار رسپس بر. را اجرا كنيدDIgSILENT كليك كنيد.  

سپس به پنجره . تايپ کنيد Administrator، كاربرجديدي را به جاي Log onدر اين مرحله ابتدا از پنجره 

License  رفته و ازقسمتLicense key  گزينه سومIn network (File based Comminucation)  را

ائيد آن را در قسمت مربوطه وارد  را وارد ننموده Serial Numberسپس در صورتي كه هنوز . نمائيد انتخاب

را كليك كنيد و  §دكمه  Working Directoryو جلوي عبارت  License serverسپس در قسمت . كنيد

مي  Password در اين مرحله با وارد كردن. را انتخاب نمائيد Run، پوشه License serverاز پوشه نصب 

  .   توانيد وارد نرم افزار شويد

  

   Administratorتوضيحي كوتاه در مورد 

وظيفه مديريت كاربرهاي استفاده كننده از نرم افزار و تعيين محدوديتها  Administratorكاربر  §

 .براي آنها را برعهده دارد

و اطالعاتي را از كاربري به اين كاربر مي تواند به محتويات همه كاربرهاي سيستم دسترسي داشته  §

 .كاربر ديگر منتقل كند در حاليكه ساير كاربرها اين قابليت را ندارند

 .اين كاربر نمي تواند هيچگونه عمليات محاسباتي را اجرا كند §

  

  ايجاد پروژه  -۱-۴

نرم افزار  به" Project"روي سيستم قدرت مي بايست اطالعات آن را در قالب يك  به منظور انجام مطالعات بر

  :جديد به صورت زير عمل مي كنيم " Project"جهت ايجاد يك . وارد كنيم

نشان داده شده است، پنجره اي ) ۱-۱(همانگونه كه در شكل . را انتخاب مي كنيم Newاز منوي فايل گزينه  -۱

را در اين  باز خواهد شد كه مي توان امكانات و تسهيالت جديدي از جمله يك پروژه جديد Newبا عنوان 

po
wer.

mem
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 دلخواهانتخاب نام انجام تنطيمات و را برمي گزينيم و پس از " Project"از اين قسمت گزينه . قسمت ايجاد نمود

  .  را كليك مي نمائيم" Execute"براي آن دكمه 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "New"پنجره  ) :۱-۱(شكل 

  

در يك . مالحظه مي كنيد) ۲-۱(شكل باز خواهد شد كه آن را در " Grid" نام در اين حالت پنجره اي با - ۲

  .كليك مي كنيم" Ok"نداريم لذا برروي دكمه " Grid"آشنائي ساده نيازي به فهم دقيق مفهوم 

  

  

  

  

  

  

  
  

  "Grid"پنجره  ) :۲-۱(شكل 
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اين . مي بينيد) ۳-۱(اي مشبك باز خواهد شد كه نماي آن را در شكل  پس از انجام مراحل فوق صفحه -۳

  .دياگرام تك خطي سيستم قدرت تحت مطالعه خواهد بود صفحه مكان رسم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  DigSILENTپنجره گرافيکی  ):۳-۱(شکل 
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  DIgSILENT افزار محيط نرمبا  يآشناي - ۲

را اجرا نموده و سپس بر روي  License serverهمانگونه كه در فصل قبل بيان شد براي اجراي نرم افزار ابتدا 

و  User Nameكنيم و در نهايت پس از واردكردن  كليك مي Desktopاز روي  DIgSILENTآيكن 

PassWord اي كه ظاهر مي شود، نماي اصلي نرم افزار است كه در  صفحه .وارد محيط نرم افزار مي شويم

  .مالحظه مي كنيد) ١-٢(شكل 

  

  افزار نرم ياصل ينما ):۱-۲(شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :افزار به شرح زير هستند نرم ياصل يمختلف نما يبخشها

 سخه آنبه همراه شماره ن (DIgSILENT Power Factory)نشان دهنده نام نرم افزار  :نوار عنوان  -١

نشان دهنده منوهاي اصلي نرم افزار به ترتيب جهت ايجاد، اصالح، اجراي محاسبات، نمايش  :نوار منو  -٢

 نتايج و تنظيمات ديگر

ir
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نشان دهنده دكمه هاي مختلف جهت اجرا، ويرايش، محاسبات و آناليزهاي متفاوت برروي  :نوار ابزار  -٣

ه كاربرد بيشتري دارند، براي سهولت كار از نوار منو سيستم قدرت خواهد بود، كه برخي از اين دكمه ها ك

 .در اين نوار آورده شده اند

 .شود يمورد مطالعه در اين پنجره رسم مدياگرام تك خطي شبكه  :صفحه ترسيم  -٤

 .دننمايش داده مي شو... در اين پنجره نتايج محاسبات به همراه پيغام هاي خطا و  :پنجره خروجي  -٥

 .باشد يم نده موقعيت مكان نما در دياگرام تك خطينشان ده :نوار حالت  -٦

 Activateکليک کرده و گزينه پروژه خود راست يبر رو,  New Data Managerحال پس از باز کردن گزينه

 ,کنيد مشاهده مي) ۲-۲(همانطور که در شکل به اين ترتيب. را انتخاب کنيد تا پروژه مورد مطالعه شما فعال شود

شكل  مه به بررسي بخشهاي مختلفادر اد. شوند يفعال م, يکنها که تا به حال غيرفعال بودنداز آ يتعداد ديگر

 .خواهيم پرداخت) ۲-٢(

  

  پنجره گرافيكي) الف

   اين صفحه مكان رسم دياگرام تك خطي سيستم قدرت تحت مطالعه خواهد بود

  

  ينوار ابزار اصل) ب

. اند شده غيرفعال بودند، فعال ماهاي آن كه در حالت قبلبرخي از ن" Project"كه با توجه به فعال شدن يك 

 . داد اين نوار ابزار به كاربر امكان دسترسي سريع به فرمانهاي اصلي به كاربرده شده در نرم افزار را خواهد
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  DigSILENT يپنجره گرافيک ):۲-۲(شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : آيکنهاي مختلف نوار ابزار اصلي به شرح زير هستند

 New Data  Manager  
. نمايشي ازآن را نشان مي دهد) ۳-٢(شكل . جديد باز خواهدشد Data Managerبا فشردن اين دكمه يك 

در فصل . داد را خواهد Data baseبه كاربر امكان دسترسي به اطالعات ذخيره شده در  Data Managerيك 

شروع DIgSILENT نرم افزار مي شديم ديديم كهوارد Administrator قبل و هنگامي كه اولين بار با كاربر 

پيداست مكان و پايگاهي براي  Data baseهمانطور كه از نام . جديد نمود Data baseبه ساختن يك 

  : دسترسي داده ها مي باشد كه متشكل از چندين پوشه به صورت زير خواهد بود 
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  "Data Manager"نمايش يك  ) :۳-٢(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين پوشه متشكل از يك سري از انواع المانهاي از قبل طراحي شده نظير انواع كابلها  : Libraryپوشه  -۱

.. و  IECاست كه برخي از آنها مدلهاي استاندارد توسط مؤسسه هاي مختلف نظير ... موتورها، رله ها، ترانسها و 

كه مي تواند بر اساس آنها المانهاي شبكه اين مجموعه توسط نرم افزار در اختيار كاربر مي باشد . مي باشند

 .انتخاب نمايد، كاربرد اين مدلها را در جاي خود توضيح خواهيم داد

 .با آن كاري نخواهيم داشت" اين پوشه مربوط به تنظيمات نرم افزار است كه فعال:  Systemپوشه  -۲

 Demo , Administratorيش نشان فرض شامل دو كاربر پ :هاي نرم افزار برپوشه هاي مختلف مربوط به كار -۳

 .خواهد بود Administratorهاي جديد تعريف شده توسط رساير كاربو 

هاي تعريف شده توسط " Project"درون پوشه هر كاربر مي تواند، پوشه هاي ديگري ايجاد شود كه خود شامل 

  .آن كاربر خواهند بود

  :د داراي ساختار و اطالعات زير مي باش" Project"هر 

r
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۱-Grid  : درون هر پوشهGrid  يره و رفته در شبكه قدرت تحت مطالعه، ذخاطالعات كليه المانهاي به كار

 .و از اين پوشه نيز مي توان مشخصات و اطالعات عناصر شبكه را مشاهده و اصالح نمود. نمايش داده مي شود

۲- Studycase :  مفهومStudycase در فصل پنجم شرح داده خواهد شد. 

۳- Library :  هر"Project "درون كتابخانه انواع . داراي يك كتابخانه مخصوص به خود خواهند بود(Type) 

در اين مورد نيز در فصل سوم توضيحاتي . المانهاي جديد تعريف شده توسط كاربر در پروژه نگهداري مي شوند

 . ارائه خواهد شد

۴- Changed Setting  :ست كه برروي نرم افزار و براي اين اين پوشه شامل تنظيماتي ا"Project " انجام داده

  . ايم

 Data baseمي توان به اطالعات موجود در Data Manager همانگونه كه مالحظه نموديد از طريق يك 

را از جايي به جاي " Project"شايان ذكر است كه در اين پنجره قابليت جابجائي پوشه و يا . دسترسي داشت

  .  آنها وجود خواهد داشت Copy & Pasteديگر و يا 

  

 Edit Relevant Objects For Calculation   
را به طور جداگانه مشاهده و در " Project" به وسيله اين دكمه كاربر مي تواند كليه المانهاي موجود در يك

  .در فصل آتي با كاربرد اين دكمه بيشتر آشنا خواهيم شد .صورت لزوم اصالح و تغيير دهد

 

Date/Time Of Calculation Case   
  .با فشاردادن اين دكمه كاربر قادر خواهد بود تاريخ و ساعت انجام محاسبات را تنظيم كند

  

 Edit Trigger   
به عنوان مثال يك بار شبكه مي تواند از . برخي از المانهاي سيستم مي توانند داراي مشخصات تغيير زمان باشند

با فشردن . كه اين منحني بار براي ساعات روز و يا روزهاي مختلف هفته متفاوت باشد منحني باري تبعيت كند

 Data/Time Ofدكمه فوق زمان فعال شدن كليه پارامترهاي المانهاي سيستم با زمان تنظيم شده در قسمت 

Calculation Case تطبيق داده خواهد شد.  

barghnews.com
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 Calculat Load - Flow   
. با فشردن اين دكمه پنجره اي باز خواهد شد كه در آن تنظيمات مربوط به محاسبات پخش بار صورت مي گيرد

در فصل آتي در اين مورد بيشتر توضيح  .در نهايت پس از انجام تنظيمات محاسبات پخش بار انجام خواهد شد

  .داده مي شود

 

 Calculat Optimal - Power Flow   
  .پخش بار بهينه از طريق اين دكمه اقدام خواهيم نمود جهت انجام محاسبات

  

 Calculat Short Circuit   
  .با فشردن اين دكمه محاسبات اتصال كوتاه براي انواع خطها قابل انجام خواهد بود

  

 Edit Short Circuit   
جمله اتصال كوتاه ازها  ابا فشردن اين دكمه پنجره اي باز خواهد شد كه در آن كاربر قادر خواهد بود، انواع خط

  .تعريف نموده و محاسبات اتصال كوتاه را براي خطاهاي همزمان فوق انجام دهد... برروي خطوط، باس ها و 

انجام " Mutliple Faults"ست كه موارد فوق در مورد محاسبات اتصال كوتاه با فعال بودن گزينه الزم به ذكر ا

  .خواهد شد

  

 Execute DPL Skripts   
زبان برنامه نويسي مورد  DPL. آشنا مي شويم DPL١سي عملكرد اين دكمه بپردازيم با رل از اينكه به برقب

كه به كاربران قابليت باالئي در جهت انجام مطالعات مختلف . مي باشد DigSILENTاستفاده در نرم افزار 

روي شبكه  العات مشخص برجهت انجام مط DPLدر اين راستا چندين . برروي سيستم هاي قدرت خواهد داد

  .اصلي گنجانده شده است كه براي اجراي آنها مي توان از دكمه فوق استفاده نمود Libraryدر 

  . بيشتر آشنا خواهيم شد DPLدر آينده با 

                                                
1 DIgSILENT  Program ing Language 

.
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 Output Calculation Analysis   
تعيين فرمت  يکمه برااز اين د. اين دكمه هنگامي فعال مي شود كه محاسبات توسط نرم افزار انجام شده باشد

كه در مورد آن نيز در فصل آتي  .شود مي استفاده, با توجه به نوع محاسبات صورت گرفته ,خروجي مورد نياز

  .توضيح كافي داده خواهد شد

 

 Documentation Of Device Data   
ورد مطالعه استفاده اين دكمه جهت گزارش گيري از نرم افزار در مورد مشخصات تجهيزات به كاربرده در شبكه م

  .مي گردد و به كاربر امكان مي دهد تا پارامترهاي داده شده را وارسي نمايد

  

 Comparing Of Results On/Off   
روي شبكه توزيع  فرض كنيد مشغول انجام مطالعات باز آرائي بر: شرح مي دهيمک مثال يكاربرد اين دكمه را با 

پخش بار نياز داريد كه اين  تر تغيير در آرايش شبكه و انجام مطالعابا ه. جهت كاهش تلفات شبكه مي باشيد

اين ابزار اين قابليت را به شما خواهد داد كه بتوانيد به راحتي نتايج دو يا . حالت را با حاالت قبلي مقايسه نمائيد

  .را با يكديگر مقايسه كنيد مورد مطالعهچند مورد آناليز صورت گرفته برروي سيستم 

  

 Edit Comparing Of Results   
اين دكمه به منظور تعيين و مشخص نمودن دو موردي كه قصد مقايسه نتايج آنها با يكديگر را داريم به كاربرده 

  .مي شود و همچنين مي توان با استفاده از آن جهت مقايسه نتايج رنگ بندي هاي مختلف را ايجاد نمود

  

 Update Data base   
ه استفاده مي شود كه مي خواهيم پارامترهاي شبكه قدرت تحت مطالعه با توجه به نتايج اين دكمه هنگامي ك

  .محاسبات انجام شده تغيير و حفظ گردند

  

  

r.
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 Break   
  .اين دكمه به كاربر امكان قطع كردن فرآيند محاسبات را خواهد داد

  

 Reset Calculation   
 Resetبراي  .باشد روي شبكه قدرت انجام شده بر اين دكمه هنگامي فعال مي شود كه يك نوع محاسبات

  .گشت به حالت اوليه به كاربرده مي شودازو ب محاسباتكردن 

  

User Setting   
  .به كاربر امكان مي دهد تا تنظيمات دلخواه خود را برروي نرم افزار انجام دهد

  

 Maximize Graphic Window   
اهد شد و فشردن مجدد آن پنجره را به حالت اوليه باز خواهد با فشردن اين دكمه پنجره گرافيك بزرگ خو

  .گرداند

  

 Maximize Output Window   
 .اين دكمه جهت بزرگ كردن پنجره خروجي مورد استفاده قرار مي گيريد

 Select Tool Bar   
، ٤، هارمونيكي٣ان، قابليت اطمين٢اين دكمه به كاربر امكان انتخاب نوع محاسبات خاصي از بين موارد پايداري

 .را خواهد داد ٦و در نهايت انتقال اطالعات ٥جايابي بهينه خازن

برخي از نماهاي آن كه در حالت قبل غيرفعال بودند، " Project"نوار ابزار اصلي كه با توجه به فعال شدن يك 

اربرده شده در نرم افزار را اند و اين نوار ابزار به كاربر امكان دسترسي سريع به فرمانهاي اصلي به ك فعال گشته

  .خواهد داد
                                                
2 Stability 
3 Reliability 
4 Harmonics 
5 Optimal Capacitor Placement 
6 Data Age Uisition 

e
e

barghnews.com



 DIgSILENTمحيط نرم افزار  يمعرف: فصل دوم 

  

  

14 

  ينوار ابزار فرع) ج

موارد فوق حسب مورد و كاربر آن در . كه شامل دكمه هائي است كه به نحوي با پنجره گرافيكي سروكار دارند

  .جاي خود توضيح داده خواهد شد

  

  ) Drawing Tool Bar(جعبه ابزار ترسيم) د

موس برروي هريك  نبا برد .اجزاء به كاربرده در شبكه هاي قدرت استاين مجموعه شامل مدلهاي مختلفي از 

در مورد اين نوار ابزار در فصل آتي توضيحات  .از اين اجزاء توضيحي كوتاه در مورد آن مالحظه خواهيد نمود

  .بيشتري خواهيد ديد

  

  )Output Window(يپنجره خروج)ه

در . به كاربر مي دهد، نتايج محاسبات نيز نمايش داده مي شوددر اين پنجره عالوه بر پيغام هايي كه نرم افزار 

اين پنجره دكمه هايي نيز گنجانده شده اند كه به وسيله آن مي توان خروجي و نتايج محاسبات را ذخيره و يا 

  .چاپ نمود
.
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