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  :نحوه ورود به برنامه و درست كردن پروژه جديد:بخش اول 

اين پنجره  Logon ظاهر مي شود كه در قسمت  Logon-Adminatorپنجرهبعد از باز كردن نرم افزار، 
پس براي اولين مرحله تعريف يك . راداراست Demo Versionنوشته شده كه محدوديت هاي  Demoكلمه 
User است كه نام مورد نظر را داده در قسمتPasword  مي توان براي انUser   يك كلمه عبور تعريف
وجود دارد كهاز اين منو پارامترهاي مربوط به نصب   Licenseدر باالي اين پنجره منوهايي از جمله . نمود

پنجره اي مانند شكل زير باز مي گردد كه براي ران كردن  License گزينه با انتخاب . برنامه مشخص مي شود
  .نرم افزار بايد از طريق مراحلي كه گفته خواهد شد عمل كنيم

  
ديگر . از آنجا كه نرم افزار داراي يك قفل سخت افزاري است كه اين قفل بر روي سيستم سرور نصب مي شود

مسيري كه گفته . رتباط با سرور قابليت ران شدن را دارا مي باشندسيستم هاي درون كارگاه نيز در صورت ا
در صفحه فوقاني پس از وارد كردن شماره سريال و .خواهد مسير ران كردن سيستم هاي درون كارگاه است

  :صفحه زير باز مي گردد انتخاب عالمت سه نقطه 
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از اين صفحه صغحه ديگري باز خواهد شد كه در اين صفحه نيز با انتخاب  Networkپس از انتخاب كليد 

هاي مرتبط به  pcتعداد  –به + صفحه اي ديگر باز خواهد گشت كه در اين جا با تغيير عالمت  Browseگزينه 
 Runوسپس انتخاب گزينه  pc-serverها با انتخاب گزينه  pcسرور نشان داده خواهد شد كه در انتهاي اين 

بعد از ان بت زدن دكمه   Finishبا زدن دكمه   Map Network Driveصفحهكرده انگاه در  Okسپس 
Ok  در صفحهFolders وOk  در صفحهLogon  صفحه زير كه همان صفحهDigsilent  است باز مي گردد.  

  
كنيم سپس با كليك را انتخاب مي  Fileاز نوار ابزار باال گزينه DIGSILENTبعد از ران كردن صفحه اصلي 

  :صفحه اي همانند شكل زير باز خواهد گشت new گزينه
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از اين پنجره مي توان نوع پروژه كه  newدر قسمت . مي توان نام مورد نظر را وارد كرد nameدر قسمت  

project&grid در قسمت. باشد را انتخاب كردdrawing size  نيز ميتوان نوع كاغذ ونوع قرار گرفتن انرا
  .بصورت عمودي portraitبصورت افقي و  land scapeانتخاب كرد 

  :صفحه زير باز خواهد گشت executeبعد از انتخاب اين گزينه ها با زدن دكمه 

  
س كاري راتعيين رنگ ترسيمي ونيز فركانcolorدر قسمت .در اين صفحه نيز ميتوان نام اصلي پروژه را وارد كرد

  :صفحه كاري باز خواهد گشت okبا زدن دكمه  .كرد
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مطلب بسيار مهمي كه خوب است در اين جا بدان اشاره شود نحوه ذخيره و باز يابي اطالعات گذشته است كه 

 كردن است Exportكه همان  براي ذخيره فايل هاي جاري. گويند Import&Exportدر لفظ نرم افزار بدان 

در نوار ابزار باالي صفحه اصلي صفحه زير باز مي گردد كه در اين  Data managerابتدا با انتخاب گزينه 

  .صفحه جاري را غير فعال مي كنيم Deactiveصفحه با انتخاب فايل جاري و انتخاب گزينه 
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ته و با انتخاب آن در نوار باالي صفحه رف Export Dataبعد از غير فعال نمودن اين صفحه بر روي گزينه 

  ذخيره اطالعات را مي پرسدصفحه زير باز مي گردد كه از ما مسير 

  
  .با انتخاب مسير ذخيره فايل در مكان مورد نظر ذخيره خواهد شد

كردن به شيوه زير عمل مي كنيم كه   Importهمچنين براي باز يابي فايل هاي ذخيره شه يا همان 
را انتخاب كرده آنگاه از ما مسير ذخيره فايل را مي   Data (dz) Importگزينه Fileابتداباكليك بر روي 

  پرسد كه در اين مرحله با انتخاب فايل مورد نظر صفحه زير باز مي گردد
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كليك راست بر روي فايل باز مي گردد كه مي توان با  Data managerصفحه  ok دكمه سپس با انتخاب

    .كردن فايل آنرا بر روي صفحه كاري ديد  activeمورد نظر و سپس 
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نوار منوي سمت راست معرفي المان هاي مهم شبكه از  :بخش دوم
   :صفحه

  
Terminal: با انتخاب اين گزينه شكل ان در كنار فلش .از اين گزينه براي كشيدن باس استفاده مي كنيم
 Edit Objecteدر اينجا الزم به تذكر است كه به دو صورت ميتوان به حالت فلش يا همان .ظاهر ميگردد

Graphicaly   برگشت:  

  بر روي صفحه كليدEscبا استفاده از دكمه - 1

  .با انتخاب گزينه فلش در قسمت منو زمينه براي انتخاب عنصر جديد فراهم مي شود- 2

  و غيره Basic Data&Load Flowداراي گزينه هايي شاملهمانطور كه در شكل مي بينيد اين صفحه   

  .ميباشد با انتخاب هر يك از اين گزينه ها مي توان داده هاي هر المان را تغيير داد
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  :Basic Dataگزينه 

صفحه اي سفيد رنگ مانند شكل زير باز خواهد گشت كه  Typeباانتخاب گزينه ميتوان نام عنصر را وارد كرد 
  :شامل چهار گزينه است 

1- Select Global Type : با انتخاب اين گزينه صفحه اي باز مي گردد كه در واقع يك كتابخانه است در
  .داخل خود نرم افزار تعبيه شده است

انها متفاوت است اگر عناصر داخل پروژه با اين  در اين كتابخانه از هر عنصر تعدادي موجود است كه نوع وولتلژ 
با كليك كردن بر روي عنصر مربوطه رنگ ان سياه گشته سپس  Nameعناصر هم خواني داشت در قسمت 

Ok را مي زنيم. 
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2 ‐ Select Project‐ : دراين قسمت نيز كتابخانه اي موجود است كه در ان به دو صورت ميتوان مقادير عنصر

ايجاد كرد   Typeيك تايپ جديد New Projectيا بايد در نوار ابزار باالي پنجره زير از گزينه .را تعيين كرد
و سياه شدن صفحه  Nameيااگر مقادير المان را درجايي ديگر تشكيل داده ايم با انتخاب ان در قسمت     

  .را بزنيم Okدكمه 
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3-New Project :با انتخاب اين گزينه ميتوان المان جديدي را ايجاد كرد با مقادير متفاوت  

  
 Selectالمان ايجاد شده را مي توان در قسمت . مي كنيم Okبعد از وارد كردن نام المان و ولتاژ ناميش 

Project ديد.  

مورد فوق كه گفته شد در بقيه المان ها نيز كاربرد دارد البته ممكن است بعضي از الزم به ذكر است كه سه 
  .المانها يك يا دو گزينه بيشتر داشته با شند كه در جاي خود به بررسي ان مي پردازيم

بودن المان را ميتوان انتخاب  Ac-DCوجود دارد كه System Typeدر پنجره اصلي المان گزينه اي بنام  
در نهايت در قسمت . ميتوان طرز قرار گرفتن فازها را تعيين كرد Phase Technologyز از گزينه ني. كرد

Nominal Voltage ولتاژ نامي خط را انتخاب مي كنيم.  

در قسمت ترمينال ها كه بعنوان باسبار شبكه از ان استفاده مي شود انواع واقسام ترمينال موجود است مانند 
  .ترمينال مربعه اي كه داده هاي انها مانند اعمال فوق قابل تغيير استترمينال نقطه اي يا 

Bus Bar   :  

در حاليكه ترمينال اين . تفاوت اين گزينه با ترمينال در اين است كه به اين المان ميتوان بريكر هم نصب نمود
  .قابليت را نداشت

  :صفحه كاريمي توان شكل انرا ديدمانند حالت پيش با كليك بر روي كزينه مورد نظر و كليك بر روي 
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  .دقيقا مانند ترمينال عمل مي كنيم Type&Name&Nominal Voltageقسمتهاي 

Station :با زدن فلش صفحه اي مانند شكل زير باز خواهد گشت:  

  

پنجره كتابخانه  صفحه اي مانند زير باز مي گردد در اين صفخه با زدن دكمه Add Basbarبا زدن دكمه 
  .در اين كتابخانه تعدادي باس بار موجود است.كه در فوق بدان اشاره شده استباز مي گردد 

  .ديگر دادهها مانند ولتاژ را تغيير داددر اين صفحه ميتوان 
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Synchronous Machin: 

  :با دابل كليك كردن بر روي المان صفحه زير باز خواهد گشت
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ميرويم ،در Typeدر اين صفحه بعد از مشخص كردن نام وتعيين كردن ژنراتور يا موتور بودن ماشين به سراغ 

ميتوان نام عنصر و ولتاژ و همچنين توان ظاهري ماشين همانطور كه قبال گفتيم  New project typeقسمت 

  .شخص كرد، ضريب قدرت و نيز نوع اتصال را م Nominal Apparent Powerرا در قسمت 

  

  
  

ميتوان راكتانسهاي سنكرون،توان اكتيو وراكتيوبر حسب پريونيت؛در  Lowd Flowدر همين صفحه در قسمت 

  .وارد كرد Puكمترين و بيشترين مقدار، امپدانس حالت صفر و منفي را نيزبر حسب
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از انجا كه مااز ماشين سنكرون بيشتر بعنوان ژنراتور استفاده مي كنيم ، در صفحه اصلي ماشين با انتخاب گزينه 

Lowd Flow صفحه اي مانند شكل زير باز مي گردد:  
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نوع شيني كه ژنراتور بدان  متصل مي  Voltage&Refrence machineدر باالي صفحه با انتخاب گزينه 

نوع شين  Power Factor& Spiningشود اسلك انتخاب خواهد گشت همچنين با انتخاب گزينه هاي 
  .مي شود PVانتخاب گردد نوع شين  Voltage& Spiningخواهد گشت، اگر گزينه هاي  PQبصورت 

توان اكتيو وراكتيو و ولتاژ بر  PVا انتخاب شين مثال ب. تغيير خواهد كرد Dispathبا انتخاب هر يك از شينها 
  .را نيز بايد داد  PUحسب 

Reactive Power Limits  : تغييرات توان راكتيو را از بيشترين مقدار تا كمترين مقدار را بايد تعيين كنيم.  
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نمايش ي وخروجي همراه با نامگذاري در همه پنجره ها شكل ان عنصر را ترمينالهاي ورود:  Figureدكمه 

                          .ميدهد

Extrnal Grid: 

در تحليل ها گاهي اوقات بجاي استفاده از ژنراتور براي . به معناي شبكه خارجي يا همان شين بي نهايت است
قرار دهيم به همين اينكه تحليل قسمتهاي مختلف به واقعيت نزديك تر باشدنياز است كه خواص شبكه اصلي را 

  .منظور از اين گزينه استفاده مي كنند

  

  
در اين پنجره بعد از وارد كردن نام شبكه از ما مي پرسد ايا ابتداي شبكه زمين گردد يا خير كه بر طبق داده 

  .هاي شبكه پيش مي رويم 
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  : Load Flowپنجره 

   
 Inputكه همان نوع باس بار است نيز در قسمت  Bus Typeدر اين پنجره يك سري از داده ها شامل 

Mode  باشد را انتخاب كردمي توان نوع توان را كه به فراخور پروژه ممكن است اكتيو يا راكتيو.  

  .ولتاژ شبكه است كه بر حسب پريونيت تنظيم مي  گردد  Voltage Set Pointگزينه 

مثال . در اين قسمت نيز يك سري از داده ها را ميتوان تعين كرد:   VDE/IEC Short-Circuitقسمت 
  خط  R/Xمقدار ماكزيموم و مينيموم قدرت اتصال كوتاه و جريان اتصال كوتاه نسبت ماكزيموم و مينيموم 

  

 :Loadبار
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 Generalبا انتخاب گزينه   General Load& Low Voltage Loadدر قسمت بار ها دو نوع بار داريم 

Load  صفحه زير باز خواهد گشت:  

  

   
  

  

مي رويم در انجا هم ميتوان از كتابخانه استفاده كرد هم ميتوان يك بار   Typeبعد از دادن اسم المان به سراغ  
  .با مشخصات جديد ايجاد كرد 

در اين قسمت مي توان حالتهاي مختلف بار را انتخاب كرد، با زدن دكمه سه نقطه :  Load Flowقسمت 
. را النتخاب كرد  operting pointبه فراخور داده هاي مسئله گزينه هاي مربوط در   Input Modeجلوي 

  بار را متعادل يا نا متعادل نمود  Balanced&Unbalancedهمچنين ميتوان با انتخاب گزينه هاي 

Low Voltage Load   :اين بار در واقع باري است كه بيشتر در شبكه هاي فشار ضعيف بكار ميرود:  
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Line: 

در اين قسمت ما ميتوانيم اطالعات مربوط به . براي ارتباط دادن بين دو باسبار استفاده مي كنند  Lineاز المان 

  .تيرها ودكلهاي موجود در شبكه را وارد كنيم 

از نوار ابزار، موشواره را بر روي يكي از باسها قرار داده كليك   Lineبراي كشيدن خط ،پس از انتخاب ايكون 

  .خط ايجاد مي گردد ميكنيم  سچس بر روي باس بعدي رفته و دوباره كليك مي كنيم بدين ترتيب 
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  :خواهيم داشت Typeردن اسم عنصر در قسمت نام ، در قسمت پس از واردك
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 Type/New ProjectType/ Lineبراي باز كردن اين صفحه كه همان صفحه داده هاي خط است از مسير 

Type  همچنانكه در قبل نيز گفتيم انواع خط وتاور را ميتوان يا از كتابخانه يا از پروژه هايي كه قبال .مي رويم

   Type/Select Project Typeبدين منظور از مسير .انتخاب كنيمخودمان ساخته ايم 

  .مي رويم 

در شكل فوق بعد از انتخاب اسم وتعيين نمودن ولتاژ،فركانس وجريان نامي بايد نوع خط از لحاظ كابل يا سيم را 

در قسمت بعدي تعداد فازها و سيستم را ميخواهد سپس تعداد نقاط زمين ، امپدانس هاي حالت .مشخص كنيم 

  .ا مشخصات جديد در كتابخانه درست مي شوديك خط ب Okبعد از زدن دكمه صفر ومثبت 

  :قرار بگيريم صفحه اي مانند شكل زير باز خواهد گشت  New project/Tower Typeاگر در مسير 
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قبل از وارد كردن اطالعات بايد شكل گرافيكي تاور را داشته باشيم كه شامل تعداد فازها و تعداد سيم زمين 

  .يگر واز زمين باشدهمچنين بايد فاصله هاديها از همد

بايد  … Tpes of،در قسمت پس از وارد كردن نام و فركانس تعداد هاديهاي زمين و تعداد مدارات خط 
اگر بر روي قسمت مشكي كليك راست كنيم پنجره اي باز مي .اطالعات هادي زمين وهادي خط را وارد كنيم 

پنجره ديگري باز خواهد گشت كه همان  پنجره كتابخانه است از  Select Elementگردد كه با انتخاب گزينه 

  :پنجره ديگري باز خواهد گشت New قسمت
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 Dcپس از وارد كردن نام، جريان نامي، تعداد باندل، ميتوان مشخصات هادي خاص را وارد كرد از قبيل مقاومت 

 Condoctors Typeدر قسمت . يك هادي زمين در كتابخانه در ست شده است Okپساز زدن  GMR، قطر،
در اين قسمت ميتوان با انتخاب . نيز همانند فوق عمل مي كنيم كه اين گزينه مربوط به هادي خطوط است 

  .كرد ترانسپوزهخط را   tras positionگزينه

  :صفحه اي باز مي گردد  در قسمت سمت راست صفحه با انتخاب گزينه

  
 X&Yكه در اين صفحه بايد مختصات قرار گرقتن هادي زمين وهادي هاي خط را نسبت به محور مختصات 

  .وارد كرد
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. مي توان تعداد مدارات خط ،طول خط ونيز ضريب اصالح را وارد كرد Basic Dataدر صفحه اصلي در قسمت 
  .مي توان مقاديرمحاسبه شده خط را ديد Rsulting Valueپس از وارد كردن كليه مقادير در قسمت 

Trans formator: 

  .در صفحه اصلي اين عنصر نيز ميتوان نام گذاريها را انجام داد 

Type : همانند بقيه عناصر اگر ترانس مورد استفاده در خط در كتابخانه يا در پروژه موجود بود كه همان را
بايد يك ترانس با مقادير جديد پروژه  Project Type Newانتخاب ميكنيم در غير انصورت بايد از قسمت

  .نكته قابل توجه اين است كه ترانسفورماتور بين دو باسبار قرار مي گيرد. ايجاد كنيم

ميتوان نام  كتابخانه اي،نوع ترانس،توان كاري،فركانس،ولتاژهاي فشار قوي وضعيف   Basic Dataدر صفحه 
  .، اتصاالت و گروههاي برداري را نيز مشخص كرد UK%،توالي مثبت و صفر

  
تپ .است Tap Chenjerهمانطور كه در شكل مي بينيد مهمترين قسمت  Load Flowدر قسمت

پله هاي تپ كه بصورت  Additional Voltageدر قسمت . ترانسفورماتور معموال در قسمت فشار قوي است
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سر وسط تپ را مشخص كرده در قسمت  Neutral Positionدر قسمت .درصد است وارد ميگردد
Min&Max سپس . نيز پله پايين و پله بااليي تپ را مي دهيمOK 

  

  
  :صفحه اي مطابق زير باز ميگردد Load Flowدر صفحه اصلي با انتخاب 

  
 Errorبايد مقدار تپ بين پله هاي داده شده در قبل باشد در غير اينصورت برنامه  Tap Positionدر قسمت 

  .مي دهد

  ماتور سه سيم پيچه ، اتو ترانس و غيرهررانسها موجود است، مانند ترانسفواع و اقسام تودر قسمت منو ابزار ها ان
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. در اين قسمت به منظور تمرين وهمچنين اشنايي بيشتر با المان هاي گفته شده به ذكر يك مثال مي پردازيم
  .الزم به ذكر است كه اين مثال تنها به منظوراشنايي با رسم است و خالي از هرگونه مقدار عددي است

  
  ؟آيا مي توانيد شبكه ايي با اطالعات زير را ترسيم كنيد

G1  G2
B1  B2  B3 B4 T1 T2

T3 

B5

B6 

L1 

L2 

Line2‐3

Line2‐5 Line3‐5 
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  :مشخصات ترانسفورماتورها

name uk% Ploss Z+=Z- Z0=2.5Z+

نوع اتصال سيم
 توان ظاهري V1 V2 بندي

  % KW % %   KV KV MVA 
T1 12 800 5 12.5 Ynd11 230 63 60 
T2 15 600 5 12.5 Dyn11 63 11 20 
T3 14 400 5 12.5 Ynd11 63 20 15 
T4 5 100 5 12.5 Dyn11 20 0.4 100 
T5 5 100 5 12.5 Dyn12 20 0.4 100 

E.G B1 T1 B2  B9 B10T2Line2‐9

Line2‐3  Line9‐3

B3

T3

B4 

L1

Line4‐5
B5 

Line5‐7 

B7

B6 B8 

T4 T5

L2 L3

G1
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  :مشخصات خطوط

name نوع سيم طول خط Type 
  Km     

L2-9 50 Hawk 1 
L2-3 100 Hawk 2 
L9-3 100 Hawk 1 
L4-5 15 Dog 3 
L5-7 5 Dog 3 

  :مشخصات ژنراتور

name توان نامي ولتاژ نامي PF XG+=XG- X0G=2XG+ 
  Kv Mw Lag % % 

G1 10 15 0.9 10 20 

  :مشخصات بارها

name توان نامي ولتاژ نامي PF PF 
  Kv Mw Lag Laed 

L1 20 10 0.95   
L2 0.4 0.7   0.95 
L3 0.4 0.8 0.8   

  : External Gridمشخصات شبكه خارجي يا همان 

name ولتاژ نامي X/Rmin&max Skmax Skmin 
  Kv   MVA MVA 

E.G 230 5 650 100 
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   Short Circuitهاتصال كوتا: سوم بخش
يك چشم به هم از قابليت هاي ممتاز اين نرم افزار اين است كه محاسبات بسيار وقت گير اتصال كوتاه را در 

محاسبات اتصال كوتاه به ما مي گويد كه اگر بطور مثال در يك قسمت از شبكه اتصال . زدن انجام مي دهد
  .ات عبور خواهد كردكوتاهي مثال از نوع فاز به خط رخ دهد چه مقدار جريان از خط و تجهيز

 Calculate Shortبر روي گزينه   اول اينكه در نوار ابزار فوق. اتصال كوتاه را به چند روش مي توانيم بگيريم 

Circuit    در اين صفحه از ما . صفحه زير باز مي گردد رفته وبا كليك بر رويMethod  يا شيوه را مي
  .ما اتصال كوتاه را بگيرد ،كه ما انتخاب مي كنيم  پرسد كه بر طبق كدام استاندارد موجود براي

  
  .نوع فالت يا خطا مي باشد:  Fault Typeگزينه 
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با انتخاب كليك در مربع سفيد رنگ بر روي همه باسبارها و  Fault Locationدر اين صفحه در قسمت 
ترمينال ها اتصال كوتاه را اعمال مي كند ولي در صورت عدم انتخاب اين گزينه از ما مي خواهد كه اتصال كوتاه 

  .فالت را اعمال مي كند Executeكه با انتخاب باس مورد نظر وزدن دكمه . بر روي كدام باس قرار گيرد

 Shortگزينه  Calculationگر براي گرفتن اتصال كوتاه بايد بر روي نوار منو رفته و با انتخاب گزينه روش دي

Cir cuit  را انتخاب مي نماييم و اعمال فوق را انجام مي دهيم.  

 

كليك روش سوم براي گرفتن اتصال كوتاه اين است كه بر روي المان مورد نظر از قبيل خط يا باسبار رفته انگاه 
صفحه اي باز مي گردد كه شامل گزينه هاي فراواني است و با انتخاب . راست كرده سپس كليك چپ مي نماييم

  .را انتخاب مي نماييم و اعمال فوق را انجام مي دهيم  Short Circuitگزينه  Calculateگزينه 
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  Calculate Load Flowگرفتن پخش بار :چهارمبخش 
بنابراين معادالت بدست امده بر . در يك سيستم قدرت ترجيحا توان ها بجاي جريان هاي معلوم فرض مي شوند

اين معادالت غير خطي بوده و بايد با روش هاي مبتني بر تكرار . حسب توان به معادالت پخش توان موسومند
اصلي تجزيه وتحليل استخوان بندي مطالعات پخش توان كه به مطالعات پخش بار ناميده مي شوند، . حل شوند

اين مطالعه براي برنامه ريزي، بهره برداري، وتبادل توان بين شركت . و طراحي سيستم قدرت را تشكيل مي دهد
افزون بر ان تجزيه وتحليل پخش بار براي تحليل هاي ديگر مانند مطالعات . هاي توزيع بسيار ضروري است

در درس بررسي سيستم هاي قدرت ديديم كه براي بدست .مورد نياز استپايداري گذرا واحتمال وقوع حوادث 
اوردن پخش بار يك سيستم ساده چند شينه بايد چند ماتريس با درايه هاي مختلف را حل كرد كه بسيار وقت 
گير و چون با روش هاي غير عددي حل مي شد خيلي دقيق نبود از ديگر خدمات اين نرم افزار اين است كه اين 

  .سبات را خيلي دقيق بدست مياوردمحا

دوم از نوار   Calculation Lowd Flowدو روش وجود دارد اول اينكه از گزينه  براي گرفتن پخش بار
بعد از انتخاب يكي از روش . را انتخاب مي كنيم  Lowd Flowسپس گزينه  Calculationابزار بااليي گزينه 

پخش بار  Executeها صفحه اي مانند زير باز مي گردد كه مي توان اصالحاتي انجام داد سپس با زدن دكمه 
  .انجام مي گردد
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Color Representation: 
يا بعد بعضي اوقات بدليل پيچيده بودن شبكه نياز است كه ولتاژهاي مختلف شبكه را با رنگهاي مختلف به بينيم 

از انجام اتصال كوتاه و پخش بار براي سرعت بخشيدن به اصالح شبكه بهتر است كه از رنگهاي مختلف استفاده 
  .كنيم

  بعد ازانتخاب  اين گزينه صفحه زير باز مي گردد
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اين  Nonمي توان حاالت مختلف را انتخاب كنيم مثال با انتخاب گزينه  Coloringدر اين صفحه در قسمتكه 

 Low And Highيا با انتخاب گزينه . قسمت از كار مي افتد، يعني رنگ هيچ يك از المانها تغيير نمي كند

Voltage  صفحه فوق باز مي گردد كه شامل سه گزينه استLower Limit&Higher Limit  يعني

نشان  ستا   پريونيتا كه بر حسب و رنگ سبز ر از مقدار نرم شده توسط رنگ مثال ابي ويا بيشتر مقادير كمتر

نشان دهنده اين است كه ترانس بيشتر از مقدار نرم شده توسط رنگ  Max.Loadingهمچنين گزينه . بده

  .زير بار قرار دارد

صفحه ديگري باز مي گردد كه هر ولتاژرا با يك رنگ خاص Coloringدر Voltage Levelsبا انتخاب گزينه 

  :نشان مي دهد 
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همانطور كه مي دانيم هر المان از خط داراي يك يا دو باكس در ابتدا وانتهاي خود است بعد از انجام پخش بار 

اندازه گيري شده را  يا گرفتن اتصال كوتاه درون اين باكس ها مقاديري نوشته مي شود كه مي توان چارامترهاي

براي اين كار ابتدا جعبه مورد نظر راتوسط كليك راست انتخاب كرده صفحه اي باز ميگردد كه با . تعيين كرد

  صفحه اي مانند شكل زير باز مي گردد  …Edit Format Forانتخاب گزينه 

  
  . از اين صفحه مي توان پارامترها را تغيير داد Lineدر قسمت 

  بدست آوردم پروفايل ولتاژ وخازن گذاري: بخش پنجم

Shunt/Filter RLC:  

براي اصالح ضريب قدرت خط از اين عنصر استفاده مي كنيم ، از اين عنصر هم ميتوان به عنوان مقاومت هم مي 
با انتخاب گزينه مورد  Shunt Typeتوان به عنوان سلف يا مقاومت استفاده كرد بدين صورت كه در قسمت

  .استفاده كرد نظر در مدار
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از انجا كه بيشترين كاربرد را در قسمت خازن گذاري داريم ما در اين قسمت صفحه مربوط به خازن را مورد 
  .مطالعه قرار مي دهيم 

اسم دلخواه را وارد كرده در قسمت هاي ديگر ولتاژ وفركانس   Nameمانند ديگر المان هاي خط در قسمت 
  .نامي همچنين سيتم خازن وتكنولوژي خازن را وارد مي كنيم

با كليك بر روي . نيز مي توان تعيين كرد كه نوع داده از لحاظ توان چگونه است  Input Modeدر قسمت 
بايد مقدار  Desigen Parameterتخاب گزينه عالمت سه نقطه ليستي با ز مي گردد كه در اين ليست با ان

  .خازن مورد نياز حساب گردد

همانطور كه مي دانيم خازن هاي خط داراي چند المان موازي با مقاديرمساوي است كه بسته به نيازي كه داريم 
 Ratedبايد مقدار ظرفيت هر شاخه رادر قسمت.از همه يا چند شاخه موازي خازن در خط استفاده مي گردد

Reactive Power C اين كنترل ها در قسمت . واردشودController اعمال مي گردد.  
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بدين صورت كه بايد ابتدا مقدار خازن هر شاخه موازي معلوم باشد انگاه مقدار خازن حساب شده را بر ظرفيت 
انگاه تعداد شاخه ها بدست مي ايد معموال اين تعداد را بيشتر از مقدار نرم انتخاب مي . شاخه تقسيم مي كنيم

 Active.No.Ofدر قسمت . مي كنيموارد   Max.No.Of Stepكنيم سپس مقدار بدست امده را در قسمت 

Step تعداد مورد نياز از خازن خط را وارد مدار خواهيم كرد.  

  : گرفتن پرو فايل ولتاژ

  .پروفايل ولتاژيك فيدر يعني بدست نمودار تغييرات ولتاژ از باس بعد از ترانسفورماتور تا انتهاي خط 
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براي گرفتن يا ديدن پرو فايل ولتاژ فيدرها بايد ابتدا پس از گرفتن پخش باردر ابتداي فيدر پس از باس بر روي 
باكس ابتداي خط كليك راست كرده تا صفحه سفيد رنگ باز گردد واز درون گزينه هاي زيادي كه دارد گزينه 

Defin سپس گزينهFeeder گردد را انتخاب مي نماييم، كادر زير باز مي  

  
انگاه از ميان گزينه هاي صفحه محو گشته دوباره بر روي مكان قبلي رفته كليك راست كرده   Okبا زدن دكمه 

  :نمودار زير بدست مي ايد. را انتخاب مي كنيم Profil Voltageرا سپس  Showبي شمار كه داريم گزينه 
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اين تمارين در ترم هاي گذشته كار شده وهمگي ن جا كه آدر اين قسمت به چند تمرين تكميلي مي پردازيم از 

به جواب قانع كننده رسيده است از كليه دانشجويان انتظار مي رود كه با وارد كردن صحيح مقادير در جاي خود 
  .ه ومحاسبات پخش بار را انجام دهندابتوانند اتصال كوت
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E.G1  B1 

T1 

L2 B2 Line2‐3 L3 B3 T2 B4  E.G2

Line2‐7 Line3‐6 Line4‐5

B5 B6 

L6 

B7 L7 B8 L8 

Line8‐9 

T3 T4Line6‐7

T6

B9 

L9

B10  T5  B31 

L31

Line31‐32 

Line9‐10 

B32

L32 

B33

L33

B34

Line32‐33

Line33‐34

L34

B21

L21

B22

L22

B23 

L23 

B24 

L24

B25 
L25 

Line21‐22 

Line22‐23 

Line23‐24

Line24‐25 
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فقط كافيست كه داده هايي كه .تم اطالعات خط را وارد مي نماييمبعد از تكميل شدن شماتيك تك خطي سيس
  .امده را تغيير دهيم

  :اطالعات باس ها را مشخص مي كنيمابتدا 

Name SystemTypwe 
Phase 

Technology 
Nom.L-L 
Voltage 

NomL-G 
Volt 

B1 Ac ABC 400 231.213873
B2 Ac ABC 230 132.947977
B3 Ac ABC 230 132.947977
B4 Ac ABC 63 36.416185 
B5 Ac ABC 63 36.416185 
B6 Ac ABC 230 132.947977
B7 Ac ABC 230 132.947977
B8 Ac ABC 63 36.416185 
B9 Ac ABC 63 36.416185 

B10 Ac ABC 63 36.416185 
B31 Ac ABC 33 19.0751445
B32 Ac ABC 33 19.0751445
B33 Ac ABC 33 19.0751445
B34 Ac ABC 33 19.0751445
B20 Ac ABC 20 11.5606936
B21 Ac ABC 20 11.5606936
B22 Ac ABC 20 11.5606936
B23 Ac ABC 20 11.5606936
B24 Ac ABC 20 11.5606936

          

  

  :اطالعات مربوط به خط ها وتاورها

Name Rtd.Vol tage tat.current(air) 
Nominal 

Frequency Cabl/Ohl sys .tp Phase type     طولL  
  kv ka Hz ohl Ac 3   Km 

L2-3 230 0.25 50 ohl Ac 3 230k 250 
L4-5 63 0.2 50 ohl Ac 3 63k-1 150 
L3-6 230 0.25 50 ohl Ac 3 230k 120 
L2-7 230 0.25 50 ohl Ac 3 230k 150 
L6-7 230 0.25 50 ohl Ac 3 230k 150 
L8-9 63 0.35 50 ohl Ac 3 63k-2 100 
L9-10 63 0.2 50 ohl Ac 3 63k-1 70 
L31-32 33 0.15 50 ohl Ac 3 33k 5 
L32-33 33 0.15 50 ohl Ac 3 33k 15 
L33-34 33 0.15 50 ohl Ac 3 33k 8 
L20-21 20 0.27 50 ohl Ac 3 20k 8 
L21-22 20 0.27 50 ohl Ac 3 20k 19 
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L22-23 20 0.27 50 ohl Ac 3 20k 25 
L23-24 20 0.27 50 ohl Ac 3 20k 10 

  :مشخصات هادي ها

Name R.dc tat.current(air) Diameter Ds A 
  Ω/km ka (mm) mm mm^2 

DOG 0.27 0.15 14.15 5.51 118 
LYNX 0.154 0.2 19.5 7.593 226 
HAWK 0.117 0.25 21.8 8.81 26.7 

OSPERY 0.101 0.35 22.23 8.66 18.1 

  

  :مشخصات بارها

Name App.Pow Pow.Fact Pow.Fact

  MVA Lag Lead 

L2 40 0.8   

L3 30 0.7   

L6 15 0.6   

L7 20   0.7 

L8 20 0.6   

L9 10 0.8   

L31 2 0.7   

L32 2 0.8   

L33 2 0.7   

L34 1 0.6   

L20 2 0.6   

L21 1.6 0.7   

L22 2 0.7   

L23 1 0.75   

L24 1.26 0.8   

        

  

  :پارامتر هاي ترانسفورماتور
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Nam
e 

H&L.Vol
t 

App.Po
w 

Derate 
Fact 

Phas
e 

اتصال و گروه
 برداري

Uk
% X/R Tap Step 

Tap 
Position 

  Kv MVA           
Min&Ma

x     

T1 400-230 100 0.9 3 Y-Y0 11 8 (1-19) 
1.50
% 12 

T2 230-63 80 0.8 3 Yd5 13 6 (1-17) 
1.67
% 14 

T3 230-64 80 0.8 3 Yd5 13 6 (1-17) 
1.67
% 5 

T4 230-65 80 0.8 3 Yd5 13 6 (1-17) 
1.67
% 9 

T5 63-33 15 0.8 3 Ydn11 13 5 (1-13) 
1.50
% 10 

T6 63-20 20 0.8 3 Ydn11 15 5 (1-13) 
1.50
% 3 
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از  (Terminal)بجاي ترمينال  5ال زم به ذكر است كه در باس شماره : اطالعات مربوط به ترمينال ها
  . استفاده شده است  (Busbar)باسبار

Name Grid 
System 

Type 
Phase 

Technology 
Nom.L-L 

Volt 
        Kv 

B1 Grid AC ABC 400 
B2 Grid AC ABC 400 
B3 Grid AC ABC 400 
B4 Grid AC ABC 400 

  

  :همچنين براي تنها باس بار شبكه اطالعات الزم به صورت زير است

G1  G6 L6 L5 

B1  Line1‐6  B6  Line6‐5  B5

Line1‐2  Line1‐4  Line4‐5 

B3B2

G2  G3  L3  L4 

B4
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Name Grid 
System 

Type 
Phase 

Technology 
Nom.L-L 

Volt Station 
        Kv   

B5 Grid AC ABC 400 Station1

  

 New Project Typeاطالعات مربوط به ژنراتور ها از طريق دابل كليك بر روي تك تك انها و انتخاب گزينه 
و  Load Flow Data و  Basic Dataبراي نوع ژنراتور و سپس ورود اطالعات در برگه مختلف ان شامل

  . پر كردن جداول زير امكان پذير است EMTنهايتا در برگه 

Name 
In 

Folder App.Pow Pw.Fact 
Nom. 
Volt Connection

    MVA   Kv   
G1 Library 100 1 400 YN 
G2 Library 100 1 400 YN 
G3 Library 100 1 400 YN 
G6 Library 100 1 400 YN 

  

  :خواهيم داشت load Flowدر قسمت 

Name xd xq 
Min.Raect.Powe

r Limit 
Max.Raect.Power 

Limit 
Min.Raect.Powe

r Limit 
Max.Raect.Powe

r Limit x0 r0 x2 r2 

  pu pu pu pu Mvar Mvar pu pu pu pu 

G1 0.22 0.19 -1 1 -100 100 0.1 0 0.2 0 

G2 3.2 2.5 -1 1 -100 100 0.1 0 0.2 0 

G3 1.6 1.5 -1 1 -100 100 0.1 0 0.2 0 

G6 0.34 0.3 -1 1 -100 100 0.1 0 0.2 0 

  

  

  : EMTاطالعات مربوط به برگه 

Name 
In 

Folder Tag(Pgn) Tag(Sgn) H(Sgn) H(Pgn) 
Mechanical 
Damping rstr xl xrl xd xq 

    s s s s pu pu pu pu pu pu 

G1 Library 70 70 35 35 0 0 0.01 0 0.2 0.19 

G2 Library 0.5 0.5 0.25 0.25 0 0 0.01 0 3.2 2.5 

G3 Library 9 9 45 45 0 0 0.01 0 1.6 1.5 

G6 Library 44 44 22 22 0 0 0.01 0 0.3 0.3 
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  : New Project Typeدر صفحه  RMSهمچنين اطالعات مربوط به برگه 

Name Td' Td0' Tq0' Td" Tq" Td0" Tq0" xd' xq' xd" xq" 
Main 

Flux sat 

  s s s s s s s pu pu pu pu 0 

G1 0.9545 0 3.5 0 0.09947 0.1 0.1 0.06 0.3 0.059 0.189 0 

G2 1.75 0 7 0 0.0996 0.1 0.1 0.8 0.3 0.79 2.49 0 

G3 1.25 0 4 0 0.09933 0.1 0.1 0.5 0.3 0.49 1.49 0 

G6 1.0295 0 3.5 0 0.09666 0.1 0.1 0.1 0.3 0.099 0.29 0 

  

اطالعات مربوط به . اطالعات فوق مربوط به مشخصات طراحي انواع ماشينهاي سنكرون استفاده شده است

  .است  Load Flow Dataاستفاده اين ژنراتورها در اين شبكه براي نقطه كار مطلوب بصورت زير در برگه 

Name 

Spinning 
in isolated 
operation 

Ref 
Machine Bus.t 

Ctrl 
Mode Act.Pow 

React 
Pow App.Pow Pow.Fact Voltag Pmin Pmax 

Rating 
Factor Pn 

          MW Mvar Mva   pu MW MW 1 MW 

G1 1 1 Sl 1 11.68 0 11.68 1 1.04 0 100 1 100 

G2 0 0 Pv 1 0 0 0 0 1.03 0 100 1 100 

G3 1 0 Pv 1 60 0 60 1 1 0 100 1 100 

G6 0 0 Pv 1 32.5 0 32.5 1 1.005 0 100 1 100 

  

  

اين مقادير را .است Ohlبه صورت  Line1-2دقت شود كه كابل . مقادير مربوط به خطوط نيز در زير امده است

  :است وارد كنيم  Typeبايد در صفحه اي كه مربوط به ايجاد سيم يا كابل جديد در قسمت
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  :در زير آمده است  Load Flowهمچنين مقادير مربوط به برگه

Name B' C' tan delta G' B0' C0' Ic0' 
tan 

delta 

  us/km uf/km   us/km us/km uf/km A/km   

Line1-2 3.90625 0.0124 0 0 0 0 0 0 

Line1-4 4.1666 0.0132 0 0 0 0 0 0 

Line1-6 18.75 0.0596 0 0 0 0 0 0 

Line2-3 4.1666 0.01326 0 0 0 0 0 0 

Line3-4 15.625 0.04973 0 0 0 0 0 0 

Line4-5 12.5 0.03978 0 0 0 0 0 0 

Line5-6 4.687 0.01492 0 0 0 0 0 0 

  

  :وارد كنيم   Basic Dataواما مقاديري را كه مي بايست در صفحه اصلي 

Name Grid Type Terminali Terminali Terminalj Terminalj Par.no Length 
Derating 

Fact 

    

TypLne 
TypTow 
TypGeo Station Busbar Station Busbar   Km 1 

Line1-2 Grid Line1-2   B1   B2 1 8 1 

Line1-4 Grid Line1-4   B4   B1 1 6 1 

Line1-6 Grid Line1-6   B1   B6 1 2 1 

Line2-3 Grid Line2-3   B2   B3 1 6 1 

Line3-4 Grid Line3-4   B3   B4 1 4 1 

Line4-5 Grid Line4-5 Station B5   B4 1 1 1 

Line5-6 Grid Line5-6   B6 Station B5 1 4 1 

  

Name 
Rtd 
volt 

rat. 
Current 

rat. Current 
air 

Nom. 
Frequency Cabl/OHL 

Sys. 
Ty Phases R' X' L' 

  KV KA KA Hz       Ω/Km Ω/Km mh/Km 

Line1-2 400 0.15 1 50 ohl Ac 3 16 48 152.79 

Line1-4 400 0.15 1 50 cab Ac 3 16 48 152.79 

Line1-6 400 0.15 1 50 cab Ac 3 16 48 152.79 

Line2-3 400 0.15 1 50 cab Ac 3 16 48 152.79 

Line3-4 400 0.15 1 50 cab Ac 3 16 48 152.79 

Line4-5 400 0.15 1 50 cab Ac 3 16 48 152.79 

Line5-6 400 0.15 1 50 cab Ac 3 16 48 152.79 
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يكساني  Typeبارهاي متصل به شينه ها داراي اطالعاتي مطابق جداول زير هستند و چون همه بارها داراي 

  .تعريف و براي بقيه نيز استفاده گردد  Typeهستند بنابراين بهتر است كه يك 

  

 Basic Dataمقادير مربوط به 

Name Grid Type Terminal Terminal Technology 

    TypLod TyoLodind Station Busbar   

L3 Grid General load Type   B3 ABC-YN 

L4 Grid General load Type   B4 ABC-YN 

L5 Grid General load Type Station1 B5 ABC-YN 

L6 Grid General load Type   B6 ABC-YN 

  

  : Load Flowمقادير مربوط به 

Name Grid Input Mode Act Pow React Pow App Pow I 
Pow 
Fact 

      MW Mvar MVA KA   

L3 Grid DEF 100 30 104.4031 0.1506 0.95 

L4 Grid DEF 100 90 134.5362 0.1941 0.732 

L5 Grid DEF 90 60 108.1665 0.15612 0.832 

L6 Grid DEF 300 30 301.4963 0.435172 0.995 

  

  .به درستي اينكار را انجام داده باشيد مي توانيد پخش بار بگيريدبعد از ورود اطالعات اگر 

  


