
  

  وارد کردن اطالعات شبکه -۳

 ,استفاده کرد موردنظر شبکه يي انجام مطالعات بر روبرا DIgSILENTافزار  نرم يهاينکه بتوان از قابليا يبرا

شامل دو اطالعات شبكه  وارد کردن. افزار وارد کرد ن شبکه را به نرميد اطالعات و مشخصات ايز بايقبل از هر چ

  :مرحله است

   شبکهرسم عناصر  -١

 وارد كردن اطالعات هر عنصر -٢

 

  شبکهرسم عناصر  -۳-۱

قسمت سمت راست پنجره  براي رسم دياگرام تك خطي شبكه قدرت تحت مطالعه از جعبه ابزار ترسيم كه در

  .دهد يافزار را نشان م نرم نماي کامل پنجره )١-٣(شكل  .ميکن يافزار قرار دارد استفاده م نرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 DIgSILENTافزار  کامل پنجره نرمنماي  ) :١-٣(شكل 
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  شينهارسم ) الف

عناصر به تنهايي دردياگرام تك خطي قرارنمي  زيرا. است های شبکهسم عناصر شبكه، رسم شينر اولين كار در

در جعبه ابزار ترسيم،  Busbarروي دكمه براي رسم شين بر. گيرد و مي بايست به يك شين متصل باشند

در كنار نشانگر موس ظاهر خواهد  Busbarد نمود كه عالمت ييله مالحظه خواهبدين وس. كليك مي نمائيم

در اين حالت تا  .حال با كليك نمودن در مكان دلخواه در پنجره گرافيكي شين مورد نظر را رسم مي كنيم. شد

در و يا راست كليك نكنيد، خواهيد توانست شين هاي ديگري نيز  فشار ندهيدرا  Scapeهنگامي كه دكمه 

  . صفحه گرافيكي اضافه نمائيد

  

  ي كه در شاخه ها قرار مي گيرند رسم المانهاي) ب

به صورت زير ... براي رسم المانهايي كه در شاخه ها و بين شينها قرار مي گيرند، همانند خطوط، ترانس ها و 

  :عمل مي كنيم 

ن است، كليك مي كه المان مربوط به آ شين ابتدائيروي  بر, پس از انتخاب دکمه مربوطه از جعبه ابزار ترسيم

سپس براي اتصال المان به شين . نظر متصل خواهد شد و مالحظه خواهيد نمودكه سر المان به شين مورد كنيم

  . در اين حالت المان به طور كامل رسم خواهد شد. روي آن شين كليك مي نمائيم گر بريد

  

  ر مي گيرند در شبكه قرا موازیطور  رسم المانهايي كه به) ج

نظير ژنراتورها، موتورها، بارهاي سيستم، خازن  ,گيرند ورت موازي در شبكه قرار ميبراي رسم المانهايي كه به ص

روي شين موردنظر كليك  است پس ازانتخاب آن از جعبه ابزار ترسيم تنها يكبار بر كافي... راكتورها و  ويا

  .واهد شددر اين صورت المان به طور كامل رسم خ. نمائيم

  

  ويرايش عناصر دياگرام تك خطي

ن در اين حالت آ. ، آنرا انتخاب نمودکردن جهت ايجاد هرگونه تغيير در نمايش يك المان مي بايست با كليك

روي  با كليك بر. ه هاي آن نيز به صورت نقاط سياه رنگ درخواهد آمدشالمان به شكل نيمه شطرنجي و گو

er.
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ادر خواهيم بود كه المان را جابجا كنيم و نيز با كليك بر روي نقاط ن قآقسمت شطرنجي و نگه داشتن 

  .به دلخواه تغيير دهيم سياهرنگ گوشه ها خواهيم توانست اندازه آنرا

عمل  )Copy يا( Cutروي آن و انتخاب  كردن يك المان يا به وسيله كليك راست بر )Copy يا( Cutبراي 

پنجره اي كه در اثر كليك ) ٣- ٣(شكل  .ر اين راستا بهره مي گيريمد )Ctrl+C يا( Ctrl+Xمي كنيم و يا از 

  .دهد راست برروي يك المان باز مي شود را نمايش مي

 همچنين در صورتي كه الماني به اشتباه در دياگرام تك خطي رسم شده و نياز به حذف آن باشد، مي توانيم بر

دكمه               ,ا اينكه پس از انتخاب آنيينيم و را برگز" Delete Element"روي آن كليك راست كرده و 

"Delete" به كاربر هشدار  وپس از انجام اين كار سئوالي از كاربر مي شود . دهيم فشار صفحه کليداز روي  را

  .حذف خواهد شد به آن اطالعات مربوط ,پاک کردن المان صورتدر  که مي دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اثر كليك راست برروي يك المانپنجره باز شده در  :)٣-٣(شكل 

  

" Delete Graphical Object Only"مالحظه مي كنيد گزينه ديگري به نام ) ٣-٣(همانطور كه در شكل 

چگونگي  .روي آن المان مورد نظر تنها به صورت گرافيكي حذف خواهد شد نيز وجود دارد كه با كليك بر

er.
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بازگرداندن آنها به پنجره گرافيكي در فصل پنجم مطرح  مشخص كردن اينچنين المان هايي در يك شبكه و نيز

  :به صورت زير خواهند بود ) ٣-٣(موارد ديگر مشاهده شده در شكل  .خواهد شد

"Rotare: "  شود در جهت مورد نظر استفاده میالمان  اندنچرخ منظور بهاز اين گزينه.  

"Reconnect Graphicaly: "  يك المان از يك شين و اتصال مجدد آن به  قطع اتصال منظور بهاز اين گزينه

توجه داشته باشيد كه در اين حالت اين المان ديگر  .شود استفاده می همان شين در راستاي نمايش بهتر آن بايد

  .به شين ديگري غير از شين اوليه متصل نخواهد شد

"Disconnect Element : " اين حالت براي  در .شود می استفاده قطع اتصال يك المان منظور بهازاين گزينه

  .را برگزينيم" Connect Element"مي بايست روي آن كليك راست نموده و , به المانی ديگراتصال مجدد آن 

"Reconnect Element : "  قطع اتصال يك المان از يك شين و اتصال مجدد آن به همان  منظور بهاز اين گزينه

  .شود یاستفاده م شين و يا هر شين دلخواه ديگر

"Flip At Busbar : " شود متناظر استفاده میتغيير جهت المان نسبت به شين  منظور بهاز اين گزينه.  
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 وارد كردن اطالعات هر عنصر - ۳-۲

، يك عدد بار شامل هفت عدد باساين شبکه . دهد را نشان میدياگرام تك خطي يك شبكه نمونه ) ٤- ٣(شكل  

 .چه، سه عدد بار متصل به شين ها و در نهايت خطوط ارتباطي آنها مي باشدژنراتور، دو عدد ترانس دو سيم پي

در ادامه به چگونگي وارد كردن اطالعات . شكل مي بينيد رسم كنيد اي نظير آنچه را كه در سعي كنيد شبكه

  .مربوط به هر المان در اين شبكه خواهيم پرداخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نهدياگرام تك خطي يك شبكه نمو) ٤- ٣(شكل 

r
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كليك كنيد با انجام آن  بار دو ،روي آن به منظور وارد كردن اطالعات و مشخصات يك المان ابتدا مي بايست بر

اين پنجره را براي يك ژنراتور ) ٥-٣(شكل . پنجره اي باز خواهد شد كه خود داراي تب هاي مختلفي خواهد بود

  .سنكرون نشان مي دهد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مربوط به يك ژنراتور سنكرون Editپنجره  :)٥-٣(شكل 

  

مربوط به " BasicData"تب اول  .ها وجود خواهد داشت براي همه المان) ٥-٣(تب هاي مشاهده شده در شكل 

 .موجود باشند" اي المان است كه براي انجام هرگونه محاسبات مي بايست اين اطالعات حتما اطالعات پايه

  .رت مي گيردالمان نيز در اين تب صو" Type"انتخاب 

... و Load Flow ،Rms Simulation ،EMT Simulationدر هريك از ديگر تبهاي مشاهده شده نظير 

. اطالعات و مشخصاتي از المان، از كاربر درخواست مي شود كه جهت انجام مطالعات مربوطه موردنياز خواهد بود
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در يكي از تبهاي  اين پارامتر مقدار رد كردنوا .اين امكان وجود دارد كه يك پارامتر در چندين تب تكرار شود

  . فوق براي ساير تبها كفايت مي كند

  

  براي يك المان Typeانتخاب يك 

مصــداق دارد آن است كه  DIgSILENTيك نكته كلي كه در مورد هر يك از المان هاي مورد استفاده در 

  :موضوع به مثال زير توجه كنيد  براي درك بهتر. تعريف نمود (Type)مي بايست براي هر المان نوع 

هريك از . از سيم داگ استفاده مي شود 230KVاز سيم كرلو و براي خطوط  400KVدر شبكه ايران براي خطوط

در نتيجه با اين فرض مي توان . دو سيم هاي فوق داراي مقاومت و راكتانس واحد، طول مشخصي خواهد بود

 . خص اما با طول هاي متفاوت خواهند بودداراي يك نوع مش 400KVگفت كه كليه خطوط 

لذا دو يا چند . مشابه مثال فوق هر يك از المان هاي سيستم مي توانند داراي نوع خاص، مخصوص به خود باشند

  .الماني كه از يك نوع انتخاب گرديده اند از لحاظ مشخصات كلي با يكديگر مشابه خواهند بود

در كنار كلمه   بر روي عالمت" Basic Data"براي يك المان مي بايست در تب  Typeبراي انتخاب 

Type مالحظه مي ) ٦-٣(كه آن را در شكل . در اين حالت پنجره كركره اي سفيد باز خواهدشد. كليك نمائيد

  .كنيد

  

  

  

  يك المان  Typeتعيين نمايش پنجره كركره اي باز شده جهت  :)٦- ٣(شكل 

  

  :وجود خواهدداشت  Typeظه مي كنيد سه گزينه جهت انتخاب همانگونه كه مالح

  " :Select Global Type"گزينه )الف

اي از انواع  مجموعه Data Baseاصلي  Libraryدر پوشه . همانطور كه در توضيحات گذشته بيان شد 

(Type) موجودخواهدبود براي هر تجهيز شبكه تعدادي از انواع استاندارد شده آن. المان ها ذخيره شده اند.  
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در صورتيكه المان موردنظر در شبكه با يكي از انواع فوق الذكر تطابق داشته باشد، مي توانيم با انتخاب گزينه 

"Select Global Type "در اين حالت امكان . آن را از پوشه مربوطه برگزينيمEdit  و تغيير مشخصات مربوط

  .انتخابي را نخواهيم داشت Typeبه 

  " :New Project Type"گزينه )ب

اصلي موجود نباشد، مي بايست آن را به  Libraryموردنظر براي يك المان شبكه در پوشه  Typeدر صورتيكه 

در . را برمي گزينيم" New Project Type"جهت انجام اين كار گزينه . جديد تعريف نمائيم Typeعنوان يك 

بود و هر تب اطالعات  خواهد دقبل داراي تب هاي متعد اين حالت پنجره اي گشوده خواهدشد كه مشابه حالت

Type موردنظر را جهت انجام محاسبات مربوطه از كاربر خواهد گرفت.  

و تأييد آن، آدرس آن را به صورت خطي آبي رنگ در جلو عالمت  Typeپس از وارد كردن اطالعات مربوط به 

  .خواهيد ديد 

Type ر پوشه هاي جديد تعريف شده توسط كاربر دLibrary ه پروژه قرار اختصاصي پروژه كه خود درون پوش

  .قابل دسترسي و اصالح خواهند بود Data Managerو از طريق  ددارد، ذخيره مي شون

  " :Select Project Type"گزينه) ج

 اگر. تعريف كرده باشيم" New Project Type"به صورت يك " مربوط به المان موردنظر را قبال Typeاگر 

 Select Project"دنظر را با انتخاب گزينه ورم Typeنيازي به تعريف مجدد آن نخواهيم داشت و مي توان 

Type " از ميانType  موجود در پوشهLibrary اختصاصي پروژه برگزيد.  

باقي بمانند و نيازي به  Typeدر ميان المان هاي مختلف شبكه تنها شين هاي شبكه مي توانند بدون انتخاب 

  .نخواهد داشت Typeعريف ت

. نكته مهم و كلي در مورد پارامترهاي الما نهاي سيستم، انتخاب سطح ولتاژ نامي آنها است Typeپس از انتخاب 

بدين منظور مي بايست تمامي المان هايي كه در يك سطح ولتاژي از ديد توپولوژي شبكه قرار دارند داراي ولتاژ 

 Typeكه در قسمت ... ر ضعيف و يا فشار قوي ترانس ها، ولتاژ نامي خطوط و ولتاژ طرف فشا. نامي برابر باشند

تنظيم مي شوند منجمله  Basic Dataآنها قابل تعريف است و نيز ولتاژ نامي شين هاي شبكه كه در تب 

  .  پارامترهايي هستند كه مورد توجه مي باشند

.
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مي ) ٤-٣(اي المان هاي مختلف شبكه نمونه شكل حال براي آشنايي بيشتر به وارد كردن پارامترهاي الزم بر

پردازيم؛ البته با توجه به زمانبر بودن، واردكردن كامل پارامترهاي شبكه از روشي استفاده مي كنيم كه سريعتر 

 Globalاصلي و  Libraryاز  Typeاگر بخواهيم جهت انتخاب . بتوانيم يك پخش بار ساده را اجرا نمائيم

Type  در صورتيكه نياز داريم براي تغيير . ديگر قادر نخواهيم بود كه پارامترهاي آنها را تغيير دهيمبهره بگيريم

براي رفع اين مشكل به . آنها تغييراتي ايجاد كنيم Typeر برخي از پارامترهاي دسطح ولتاژ برخي المانها بتوانيم 

  :صورت زير عمل مي كنيم 

 نظير سطوح ولتاژ را برمي گزينيم، پارامترهايي New Project Typeگزينه  Typeهنگامي كه جهت انتخاب 

در اين . با ساير پارامترها كاري نخواهيم داشت" تغيير مي دهيم و فعال نياز به تغيير خواهند داشت،" تماكه حرا 

  . حالت پارامترهاي المان هاي شبكه مذكور را به صورت زير تنظيم كنيد

  .    ت غير قابل پيش بيني، سعي كنيد به ترتيب مراحل زير پيش برويدبراي جلوگيري از بروز مشكال :توجه 

  راتور سنكرونژن -۱

کردن پنجره ورود  OK، و  Basic Dataدر تب  Typeاز قسمت  New Project Typeبا انتخاب گزينه 

نامي خروجي  لذا ولتاژ. ژنراتور به صورت پيش فرض در نظر گرفته خواهند شد Typeكليه پارامترهاي اطالعات، 

  .  د بودنخواهمگاولت آمپر  ۱و توان نامی ظاهری برابر   6KVآن 

  

  شين مربوط به ژنزراتور  -۲

  .راکليک کنيم OKو  تنظيم كنيم 6KVكافي است ولتاژ نامي آن را 

  

  ترانس دو سيم پيچه افزاينده  - ۳

و طرف فشار قوي آن را  6KVولتاژ نامي طرف فشار ضعيف آن را  New Project Typeپس از انتخاب  

230KV روي  تنظيم كنيد و پس از تأييد تغييرات صورت گرفته برType  المان پنجرهEdit  راOk در . كنيد

فشارقوي ترانس  پيچ سمت سيمپيغامي مالحظه خواهيد نمود كه مفهوم آن اين است كه ولتاژ " اين حالت احتماال

ا برعكس مالت به اين دليل رخ داده است كه ترانس مورد استفاده اين ح. آن بزرگتر است بهمربوط از ولتاژ شين 

r.
e

ir
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را از پنجره اصلي " Flip Connection"براي رفع اين مشكل دكمه . فزاينده به كار رفته استامعمول به طور 

Edit فشار ضعيف  پيچ سيم .دوش میفشار ضعيف و فشار قوي ترانس عوض  پيچ سيمبا اين كار جاي . فشار دهيد

را  Edirحال مي توانيد پنجره . فشار قوي به شين مربوط به شبكه متصل خواهند شد پيچ سيمين ژنراتور و به ش

Ok كنيد.  

        

  مي باشند  230KVساير شين هاي شبكه داراي سطح ولتاژ  -۴

  .تنظيم نمائيد 230KV ،را جز شين متصل به بار بقيه شينها به ولتاژ نامي

  

  خطوط شبكه  -۵

را برگزينيد و در اين  Line Typeزيرشاخه New Project Type م پارامترهاي خطوط از گزينه براي تنظي

  .تنظيم نمائيد 230KVحالت ولتاژ نامي آن را 

 Over head lineبه  Cableازحالت  Cable/OHLو درقسمت  Basic Dataتب  همچنين نوع خط را از

  .تغيير دهيد

مورد نظر را همان  Select Project Type  ،Typeتفاده از گزينه براي ساير خطوط شبكه مي توانيد با اس

Type جديد تعريف شده در حالت قبل برگزينيد .  

  

  ترانس دو سيم پيچه كاهنده  -۶

و ولتاژ سمت فشار ضعيف آن را  230KVفقط ولتاژ طرف فشار قوي آن را . مشابه ترانس افزاينده عمل كنيد

63KV قرار دهيد .  

  

  فشار ضعيف ترانس كاهنده سمت  شين  -۷

  .تنظيم نمائيد 63KV راولتاژ اين شين 
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  بارهاي سيستم  -۸

و انتخاب  New Project Typeمي باشند، پس از انتخاب گزينه  230KVبراي بارهايي كه داراي سطح ولتاژ 

General Load Type  بدون ايجاد هرگونه تغييری، پنجره راOK  به تب کنيد وLoad Flow ه از پنجر

Edit  اصلي بازگرديد و در قسمتTotal Active Power Load  وTotal Reactive Power Load 

ترانس پس از  63KVبراي بار مربوط به سمت . مگاوار انتخاب کنيد ۵/۰مگاوات و توان راکتيو را  ۵توان اکتيو را 

  . يدتنظيم كن مگاوار ۲/۰مگاوات و ۲ را توان اكتيو و راكتيو مصرفي Typeانتخاب 

 Slackحال با توجه به اينكه ژنراتور مي بايست توان مصرفي شبكه را تأمين كند، مي بايست آن را به صورت 

 Refrenceاصلي ژنراتور رفته و  Editاز پنجره  Load Flowجهت انجام اين كار به تب . تعريف كنيم

Machine  ك زده، همچنين در قسمت تيراMode Of Local Voltage Controler  گزينهVoltage  را

اين تنظيمات را  کردن OKتوانيد با  می حال. خواهد شد Slackدر اين حالت ژنراتور تبديل به ژنراتور . برگزينيد

  . تأئيد كنيد
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  محاسبات پخش بار اجرای - ۴

پس از وارد كردن مشخصات و پارامترهاي موردنياز المان هاي شبكه جهت انجام مطالعات پخش بار مي توانيم به 

  : يكي از روش هاي زير عمل نمائيم 

  .را كليك كنيم Load Flowرا انتخاب و سپس  Calculationاز نوار منو گزينه  -١

 .از نوار ابزار كليك نمائيم)  Calculation Load Flow (        روي دكمه بر -٢

اين پنجره خود . باز خواهد شد  Load Flow Calculationدر هريك از صور فوق پنجره اي تحت عنوان

درصورت . داراي تب هاي متعددي است كه تنظيمات مطالعات پخش بار در محل هاي مربوطه انجام مي شود

را كليك  Executeنظيمات دلخواه خود را منظور نمائيد و درنهايت دكمه آشنائي با اين تنظيمات، مي توانيد ت

  .نمائيد

، اعالم پايان گرفتن پخش بار و تعداد تكرارهاي (Output Window)در پايان مراحل فوق در پنجره خروجي

حدود  برخي از المان ها از... همچنين اگر توان عبوري، توليدي و. همگرا شدن آن را مالحظه خواهيد نمود

  .شد مربوطه تجاور كرده باشد، در اين پنجره به صورت عالئم قرمز رنگ هشدار داده خواهد

برخورديد، بارهاي  No Convergency In Load Flowاگر در حين انجام محاسبات پخش بار با خطاي 

  .سيستم خود را آنقدر كاهش دهيد تا پخش بار همگرا گردد

  :  حاسبات پخش بار به صورت زير عمل مي كنيم حال براي گزارش گيري از نتايج م

) Output Calclatio Analysis (روي دكمه  بر در اين حالت پنجره اي با نام. كليك نمائيد

Output Of Results پنجره فوق براي گزارش گيري از هرگونه مطالعات و محاسبات در . گشوده خواهد شد

  .اين نرم افزار به كاربرده خواهد شد

همچنين از . را انتخاب كنيد Complete System Reportگزينه  Load Flow/Simulationاز قسمت 

  .          را فشار دهيد Executeكليك نمائيد و در نهايت دكمه  Allبرروي  Kind Of  Reportخش ب

 Marimize Output Window     با بزرگ كردن پنجره خروجي به وسيله فشردن دكمه

براي . اهيدنمود كه گزارش كاملي از نتابج محاسبات پپخش بار در پنجره خروجي آورده شده استمالحظه خو

كليك نموده و پس از  Save Output Fileروي دكمه   كردن اين گزارش در فايل متني مي توانيد برذخيره 

er.
me

ir
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انگونه كه در پنجره در اين حالت هم. را فشار دهيد Saveانتخاب نام و مكان مناسب جهت ذخيره سازي دكمه 

خواهند شد كه حالت گزارش  Saveپيغام ظاهر شده، مالحظه خواهيد نمود، تنها جمالتي از پنجره خروجي 

داشته باشند و كليه پيغام هاي مربوط به انجام محاسبات نظير پيغام مربوط به پايان يافتن محاسبات پخش بار 

 Word padيد محتويات فايل متني فوق را با استفاده از مي توان .در فايل ذخيره شده گنجانده نخواهند شد

  . مشاهده نمائيد
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