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ВОВЕД

Предметот Софтверски пакети за анализа на ЕЕС (СПАЕЕС) кој е придведен како
изборен предмет во VII-семестар е логично продолжение на предметот Анализа на ЕЕС кој
студентите на студиската програма ЕЕС 4-год. студии го слушаат во VI-семестар. Главната
идеја за воведување на овој предмет е овозможување на студентите на студиската програма
ЕЕС да ги стекнат и продлабочат своите знаења од областа на компјутерската анализа на
електроенергетските системи која е една од најважните области во модерната наука за
електроенергетските системи. Денес инженерите кои се занимаваат со компјутерска анализа на
ЕЕС се едни од најценетите и најбараните електро инженери на светска берза на трудот. За тоа
многу лесно потврда може да се добие со прелистување на најпознатите web страници за
барање работа, како и страниците на најпознатите електроенергетски и консултатнтски
компании од областа на ЕЕС.
Компјутерската анализа на ЕЕС и развивањето на софтвер за анализа на ЕЕС е
веројатно последната и најнапредна фаза од развојот на еден инженер од областа на ЕЕС. Некој
ќе праша зошто последна и зошто најнапредна? Затоа што занимавањето со компјутерска
анализа на ЕЕС и развивањето на софтвер за истата намена бара огромни теоретски и
практични познавања од: сите делови на ЕЕС, неговите составно компененти, математичкото
моделирање на елементите на ЕЕС, одлично познавање на нумеричките математички постапки,
одлично познавање на стационарните и транзиентните режими на работа на ЕЕС, моќ за
логично инженерско расудување и толкување на резултатите од анализите, ползување на
добиените резултати и донесување на корисни заклучоци кои ќе доведат до решенија како од
технички така и од економски аспект, солидни познавање од областа на економијата за да се
вреднуваат техничките решенија. Денес компјутерската анализа на ЕЕС добива уште повеќе до
значење со воведувањето на пазарите на електрична енергија кои наметнаат целосно нов
концепт во планирањето, управувањето и експлоатацијата на ЕЕС.
Современите дигитални компјутери им овоможуваат на инженерите ефикасно и
економично да ги извршуваат рутинските пресметки, потребни при планирањето,
проектирањето, управувањето и експлоатацијата на ЕЕС. Со тоа на инженерот повеќе време му
останува за креативна инженерска работа и за изработка на студии кои без догиталните
компјутери не би биле возможни. Сега е далеку полесно да се креираат и анализираат повеќе
варијатни решенија за разгледуваниот проблем и да се создаваат услови за соодветна одлука
која ќе биде техничка исправна и економски најисплатлива.
Денес на пазарот постојат голем број на комерцијални и open source софтверски пакети
за анал иза на ЕЕС. Генерално сите ги нудат стандардните модули од областа на анализа на
ЕЕС, со одредени разлики во специјализираноста за решавање на одредени проблеми од ЕЕС.
Важно е да се нагласи дека секој од нив почива на истите математички модели и алгоритми за
решавање на проблемите од анализа на ЕЕС. Разликите се во корисничкиот интерфејс за работа
со програмот, организацијата на внесувањето на податоците и добивањето на излезните
податоци. Во продолжениe во табелата 1.1 се наведени најпознатите светски компании и
нивните софтверски производи за анализа на ЕЕС. Првите осум наведени софтверски пакети во
табелата 1.1 се комерцијални, додека последниот е open source софтверски пакет за анализа на
ЕЕС. Секако дека на пазарот постојат и други софтверски решенија меѓутоа овде се наведени
оние кои се најзастапени на светскиот пазар. Секоја од овие компании има посебна програма за
соработка со универзитети, бидејќи тоа им е најлесниот начин да се рекламираат пред идните
инженери од областа на електроенергетските системи. Ваквата соработка со универзитети се
јавува во неколку форми: специјална цена за купување на софтверот без ограничувања во него,
demo верзија или бесплатна ограничена верзија за едукативни и истражувачки цели.
Последните две опции се најприфатливи за нашите универзитети бидејќи се бесплатни, а
пружаат големи можности за едукативна и истражувачка работа. Вообичаено ваквите верзии за
едукативни и истражувачки цели наменети за универзитети имаат ограничување само во бројот
на јазли од кои може да биде составена мрежата која се креира. Најчесто тоа се 50 јазли што е
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доволно за намената за која ќе се користи софтверскиот пакет. Други ограничувања немаат
ваквите верзии на софтверските пакети.
Табела 1.1. Компании и нивни софтверски производи за анализа на ЕЕС
компанија

софтвер

Web страна

1.

Energy Siemens (PTI)

PSS/E

http://www.energy.siemens.com

2.
3.
4.

OTI
BCP
DigSilent

ETAP
NEPLAN
DigSilent power factory

www.etap.com
www.neplan.ch
www.digsilent.de

5.

Power World

Power World Simulator

www.powerworld.com

6.

Manitoba HVDC Research Center

PSCAD

www.pscad.com

7.

Electrocon

CAPE

http://www.electrocon.com/capeintro.html

8.

DMS Group

DMS

http://www.dmsgroup.rs/

9.

InterPSS community

InterPSS

http://community.interpss.org/

Техничкиот Факултет-Битола поседува неколку вакви верзии од споменатите
софтверски пакети во табелата 1.1 и тоа: NEPLAN 5.2.2, PSS/E, DMS 1.2, Power World
Simulator, InrerPSS 1.4.4. Во рамките на овој предмет се работи со софтверските пакети за
анализа на ЕЕС Power World Simulator и NEPLAN 5.2.2. Остатокот од наставата по предметот
го проучува програмскиот јазик (пакет) MATLAB/SIMULINK како светски стандард во областа
на техничкото програмирање. Посебно акцент е ставен на делот од SIMULINK кој е наменет за
симулација на ЕЕС SIMPOWERSYSTEMS.
Во продолжение накратко е наведена програмата на предметот. Во рамките на втората
глава дадени се основите математичи модели на елементите на ЕЕС кои се потребни како
предзнаење за полесно следење на предметот. Практично овој дел е повторување на најважните
работи од предметот Анализа на ЕЕС.
Во третата глава се разлегледуваат основите на MATLAB со осврт на: низи (вектори) и
операции со нив, вградени функции, цртање на графици, матрици и операции со нив, циклуси,
логички оператори, script M-фајлови, функциски M-фајлови, внесување и запишување на
податоци во MATLAB, решавање на системи линеарни алгебарски равенки, решавање на
диференцијални равенки.
Во четвртата глава од предметот се занимава со примената на софтверскиот пакет
MATLAB во областа на пресметка на параметрите и режимите на работа на елементите на
ЕЕС.
Во петтата глава на почеток е објаснет корисничкиот интерфејс за работа со програмот
Power World Simulator и моделирањето на елементите на ЕЕС во истиот. Во рамките на оваа
глава се работи на неколку примери на школски модели на ЕЕС и извршување на анализи на
тековите на моќности (AC load (power) flow, AC load flow (n-1 contingency analysis).
Во шестата глава на почеток е објаснет корисничкиот интерфејс за работа со програмот
NEPLAN и моделирањето на елементите на ЕЕС во истиот. За овој дел е искористен
TUTORIAL-от објавен од страна на проиводителот на софтверот. Овде е важно да се нагласи
дека од моделирањето на елементите на ЕЕС се изучуваат само моделите наменети за анализа
на стационарен режим на работа на ЕЕС, значи пресметка на тековите на моќности (AC load
(power) flow, AC load flow (n-1 contingency analysis), DC load flow) и пресметка на кусите врски
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во ЕЕС (short circuit calculation IEC 60909-2001). Во рамките на оваа глава се работи на неколку
примери на школски модели на ЕЕС и извршување на споменатите анализи.
Седмата глава се занимава со делот од SIMULINK наречен SIMPOWERSYSTEMS, кој е
специјализиран за симулација на ЕЕС.
Програмата на предметот е 2+2, односно 2 часa предавања и 2 часа лабораториски
вежби на компјутер. Во рамките на предметот студентите изработуваат две проектни задачи
кои соодветно се вреднуваат во вкупната оцена за предметот. Полагањето на предметот е со
решавање на задачи со помош на проучуваните софтверски пакети на компјутер.

2

КОМПЈУТЕРСКИ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЕЕС

Тополошки гледано елементите на ЕЕС можат да се поделат на две главни групи: јазли
и гранки. Гранките во ЕЕС се делат на: водови и трансформатори. Генераторите и
потрошувачите вообичаено се асоцираат како елементи за јазлите на кои се поврзани. Исто така
можат да се третираат и како попречни гранки поврзани за јазлите. Нивниот третман зависи од
начинот на креирање на софтверското решение. Во оваа глава се опишани компјутерските
математички модели на споменатите елементи на ЕЕС.
2.1

Јазли

Јазлите се точки во електроенергетските мрежи каде се спојуваат два елементи или
точки каде се произведува или троши електричната енергија. За опис на јазол како влезни
податоци потребно е да се знаат следниве основни податоци: Име на јазолот, номинален напон
на јазолот, зона или област на која припаѓа и доколку е потребно дополнителен опис на јазолот.
Номиналниот напон на јазолот се внесува како линиски напон. Номиналниот напон кој е внесен
за јазолот се користи како базен напон при сведувањето на конструктивните и оперативните
параметри на мрежата во единечни вредности (per unit).
2.2

Водови

При анализа на стационарни режими во ЕЕС, вообичаено е водовите да се моделираат
со еквивалентната  -шема. Во практичните пресметки за надземните водови со должина не
поголема од 250 km и за кабелските водови со должина до 50 km, рамномерно распределените
параметри на водот r (  / km ), x (  / km ), g ( μS / km ), b ( μS / km ) можат да се заменат со
концентрирани параметри, и тоа:
R  r  Lv ; X  x  Lv ; G  g  Lv ; B  b  Lv

(2.1)

каде што Lv е должината на водот во km. (Напомена: Во практични пресметки попречната
активна спроводност g  0 ).
Еквивалентната  -шема на водот која одговара на овие услови е дадена на сликата 2.1.
R

G
2

B
2

Слика 2.1. Еквивалентна

X

G
2

B
2

 -шема на вод

При анализа на стационарни режими во ЕЕС (пресметка на текови на моќности
конкретно) се смета дека водовите се комплетно урамнотежени односно конструктивните
парамети на водот се еднакви по сите три фази. Исто така се претпоставува дека системот на
напони и струи е трифазен симетричен, што значи модулите на напоните и струите во сите три
фази се еднакви и меѓусебно дефазирани за 120о. Значи постои само директен систем за напони
и струи, односно може да се решава било која фаза од ЕЕС, а во останатите состојбата по модул
е иста само дефазирана за соодветниот агол. Значи одговорот на прашањето која фаза се решава
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е d (1)1-фазата односно директниот систем на напони и струи. Тоа овозможува примена на
монофазни модели на водовите (елементите воопшто) на ЕЕС. Фазорот на линиската големина
во анализата се дефинира со ист аргумент (агол) како фазорот на фазната големина и со 3
пати поголем модул од фазорот на фазната големина. Последица на примената на линиските
напони во еквивалентната монофазна шема на водот, со параметрите за директен систем по
фаза, се трифазните моќности кои се од примарен интерес. Еквивалентите се линеарни модели
на кои коректно се симулираат состојбите и со линиските и со фазните работни големини.
Бидејќи од интерес се трифазните моќности низ елементите на ЕЕС, вообичаено се користат
линиските напони. На сликата 2.2 е прикажан математичкиот модел на вод со тековите на
моќности низ него. Значи од интерес при пресметка на текови на моќности во ЕЕС за водот
треба да се пресметаат комплексните претставници на линиските напони на јазлите меѓу кои е
поврзан водот и со нивна помош да се пресметаат тековите на моќности низ водот односно
активната и реактивната моќност во јазолот 1: P1 и Q1 и јазолот 2: P2 и Q2 . Разликата (или
збирот ако се променат насоките на P2 и Q2 ) помеѓу нив ги даваат вкупните загуби на активна
и реактивна моќност во водот. Напомена: Вкупните загуби на активна и реактивна моќност во
водот се:
P  Pv
Q  Q 
Q  Qv   v    v 
 2 1  2  2

(2.2)

Математичкиот знак на загубите на реактивна моќност во водот е показател за
состојбата на оптовареност на водот во однос неговата природна моќност. Ако загубите на
реактивна моќност се позитивни значи дека тој е надоптоварен (оптоварен е со моќност
поголема од природната) и се вели дека троши реативна моќност. Ако загубите на реактивна
моќност се негативн значи дека тој е подоптоварен (оптоварен е со моќност помала од
природната) и се вели дека генерира реативна моќност во системот. Ако загубите на реактивна
моќност се нула тогаш водот е во резонанција (оптоварен е со моќност еднаква на природната)
односно ниту генерира ниту троши реактивна моќност.
P1
Q1

 Qv 
 2 
 1

U1

P12'

R

jX

Q12'

B
j
2

P12"
"
Q12

Pv

Qv

 Qv 
 2 
 2

U2

P2

Q2
B
j
2

Слика 2.2. Текови на моќност низ вод

При анализа на квазистационарни режими на работа на ЕЕС (стационарни режими со
грешка односно пресметка на куси врски) водот повторно се моделира со еквивалентната  шема и тоа соодвтено за директен (инверзен)2 и нулти систем. Разликата е во тоа што се
занемаруваат попречните гранки во шемата, односно постои само подолжната гранка со
соодвтените конструктивни параметри за директен (инверзен) и нулти систем.
Значи сумирано за комплетно компјутерско математичко моделирање на еден
електроенергетски вод, како влезни податоци потребно е да се знаат следниве параметри кои се
прикажани во табелата 2.1:
1

Вообичаено согласно IEC стандардите директниот систем се означува со (1), инверзен (2) и нулти (0). Кај нас договорно се
користат и следниве ознаки (d)-директен, (i)-инверзен, (0)-нулти.
2
Еквивалентната шема на водот за директен и инверзен систем е идентична, бидејќи и конструктивните параметри се исти

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

6

Табела 2.1. Влезни податоци за моделирање на електроенергетски водови
ознака
r(1)

Објаснување
Подолжна активна отпорност
(  / km )

ознака
b(0)

објаснување
Попречна капацитивна спроводност за
нулти систем

x(1)

Подолжна реактивна отпорност (  / km )
Попречна капацитивна спроводност
Подолжна активна отпорност за
нулти систем (  / km )
Подолжна реактивна отпорност за
нулти систем (  / km )

Lv

Должина на водот (km)

Imax
Smax

Максимална трајно дозволена струја (A)
Максимална привидна (термичка) моќност (MVA)

b(1)
r(0)
x(0)

2.3

Енергетски трансформатори

Енергетските трансформатори во ЕЕС можат да бидат двонамотни и тринамотни. Прво
ќе се задржиме на двонамотните трансформатори. При анализа на стационарни режими на
работа на ЕЕС тие се претставуваат со екевивалентната Г-шема на трансформаторот (слика 2.3)
која се добива од обидите на куса врска и празен од на трансформаторот.

RT

GT

XT

BT

Слика 2.3. Еквивалентна Г-шема на трансформатор

Пресметката на параметрите на Г-екевивалентната шема се врши согласно следниве
формули на номиналните напон на трансформаторот на примарната страна:
GT 

U n21
uk % U n21
PFe
i0 % S n
,
,
,
, X T  ZT2  RT2
R


P

Z


B



T
Cun
T
T
100 S n
100 U n21
S n2
U n21

(2.3)3

Многу често во ЕЕС се случува номиналните напони на трансформаторите да се
разликуваат од номиналните (базните) напони на јазлите (деловите од ЕЕС) кои тој ги
поврзува. Исто така сите трансформатори во ЕЕС од типот ВН/ВН и ВН/СН имаат можност за
регулација на напонот под оптоварување со поставување на регулациона преклопка на страната
на повисокиот напон. Целта е да се регулира односно да се одржува напонот на другата страна
на трансформаторот во дефинирани граници. Ваквите трансформатори работат со актуелен
преносен однос кој уште се нарекува неноминален бидејќи вредностите на напоните се
различни од номиналните (базните) напони на јазлите (деловите од мрежите кои ги поврзува).
Нека со U1 и U n1 се означени актуелниот (регулираниот) и номиналниот напон на примарната
страна на трансформаторот (каде е регулационата преклопка) соодветно, а со U 2 и U n 2 се
означени актуелниот (регулираниот) и номиналниот напон на секундарната страна соодветно.
Со tmin , tmax , tact и tn нека се означени минималниот, максималниот, актулениот и
номиналниот број на позиции на регулационата преклопка, соодветно. Со u во % нека е

3

Во равенките за конструктивните параметри на транасформаторот се заменува актуелниот напон
доколку е тој различен од номиналниот

U n1

заради актуелната положба на регулационата преклопка.

U1

на трансформаторот

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

7

означен чекорот на промена на напонот од номиналниот напон на трансформаторот.
Актуелниот напон на трансформаторот на страната каде се наоѓа регулационата преклопка
може да се пресмета од следнава равенка:

u
 U n1
100
Регулираниот преносен однос на трансформаторот во овој случај ќе биде:

U1  U n1  (tact  tn ) 

mreg 

(2.4)

U n2
U1

(2.5)

или во единечни вредности истиот ќе се добие ако се подели со соодветниот однос на
номиналните (базните) напони на јазлите (деловите од мрежите) каде е поврзан
трансформаторот:
U n2
U
(2.6)
m 1
U B2
U B1
Доколку m=1 се вели дека трансформаторот работи со номинален преносен однос, а
доколку m  1 тогаш преносниот однос е неноминален. Моделот на трансформаторот за овој
случај е претставен со несиметричната  -шема во единечни вредности. За нејзино изведување
ќе ја искористиме сликата 2.4. Заради поедноставување изоставена е гранката на
магнетизирање.
m :1

2

YT 

1
ZT

Слика 2.4. Еквивалентна шема за изведување на несиметричната

1

 -шема

 -шема
Соодветните
адмитанции
на
еквивалентната
несиметрична
трансформаторот (слика 2.5)во единечни вредности се пресметуваат на следниот начин:

на

YT
Y
1
Y
; Y 2    1 T ; Y 3   m  1 T
(2.7)
m
m
m
m


На овој начин може да се опфати влијанието на регулационата преклопка врз вредноста на
конструктивните параметри на трансформаторот. На сликата 2.5 е прикажана несиметричната
 -шема на трансформаторот.
Y1 
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Y1

Y3

Y2

Слика 2.5. Еквивалентна несиметрична

 -шема на трансформатор

При анализа и пресметка на струите на куси врски трансформаторот мора да се
моделира во домен на симетрични компоненти за директен, инверзен и нулти систем.
Еквивалентната шема на трансформаторот за директен и инверзен систем е идентична и е
прикажана на сликата 2.6. Очигледно е дека гранката за магнетизирање се занемарува, бидејќи
при пресметка на струите на куси врска вообичаено сите попречни гранки во ЕЕС се
занемаруваат.
RT

XT

Z d  Z i  RT  jX T

Слика 2.6. Еквивалентна шема на трансформатор за директен(инверзен) систем

Еквивалентната шема на трансформаторот за нулти систем зависи од шемата на
соодинување на намотките на трансформаторот и начинот на заземјување на неутралната точка.
На сликата 2.7 се прикажани еквивалентните шеми на двонамотните трансформатори за нулти
систем во зависност од споменатите фактори. Опфатени се сите можни комбинации на спреги
на двонамотните трансформатори.
Значи сумирано за комплетно компјутерско математичко моделирање на еден
двонамотен енергетски транасформатор, како влезни податоци потребно е да се знаат следниве
параметри кои се прикажани во табелата 2.2:
Табела 2.2. Влезни податоци за моделирање на електроенергетски водови
ознака
Un1
Un2
Sn
Uk%
dPcun
i0%

Објаснување
Номинален примарен напон (kV)
Номинален секундарен напон (kV)
Номинална моќност (MVA)
Напон на куса врска (%)
Загуби во бакар (kW)
Струја на празен од (%)

ознака
dPFe
tmax
tmin

tact
tn
DYYz

објаснување
Загуби во железо (kW)
Максимална положба на рег. преклопка
Минимална положба на рег. преклопка
Актуелна положба на рег. преклопка
Номинална положба на рег. Преклопка
Спрега на соединување
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Слика 2.7. Еквивалентна шема на трансформатор за нулти систем

Моделот на тринамотните енергетски трансформатори претставен со Г-еквивалентна
шема со Y-еквивалент е прикажан на сликата 2.8. Гранката за магнетизирање е приклучена на
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примарната страна и со неа доволно точно се уважуваат загубите во празен од на
трансформаторот.

R1

GT

R2

X2

R3

X3

X1

BT

Слика 2.8. Еквивалентна шема на тринамотен трансформатор

Пресметката на параметрите на еквивалентната шема од сликата 2.8 се врши согласно
следниве формули:
GT 

PFe
Q
; BT   2m
U n2
Un

R12  R1  R2  PCu12 

R1 

X1 

U n2
U n2
U n2
;
;
R

R

R


P

R

R

R


P

23
2
3
Cu 23
13
1
3
Cu13
S n212
S n223
S n213

1
1
1
  R12  R13  R23  ; R2    R12  R23  R13  ; R3    R13  R23  R12 
2
2
2

X 12  X 1  X 2 

(2.8)

(2.9)

uk12 % U n2
u % U2
u % U2
; X 23  X 2  X 3  k 23  n ; X 13  X 1  X 3  k13  n

100 S n12
100 S n 23
100 S n13

1
1
1
  X 12  X 13  X 23  ; X 2    X 12  X 23  X 13  ; X 3    X 13  X 23  X 12 
2
2
2

(2.10)

Номиналните моќности кои се јавуваат во равенките 2.9 и 2.10 се моќностите кои можат
да се пренесат преку соодветните намотки на трансформаторот и се добиваат преку
номиналните моќности на секоја од намотките:
S n12  min  S1n , S 2 n 
S n13  min  S1n , S3n 

(2.11)

S n 23  min  S 2 n , S3n 

Еквивалентната шема на тринамотен трансформатор за нулти систем зависи од шемата
на соодинување на намотките на трансформаторот и начинот на заземјување на неутралната
точка. На сликата 2.9 се прикажани еквивалентните шеми на тринамотните трансформатори за
нулти систем во зависност од споменатите фактори. Опфатени се сите можни комбинации на
спреги на тринамотните трансформатори.
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Значи сумирано за комплетно компјутерско математичко моделирање на еден
тринамотен енергетски транасформатор, како влезни податоци потребно е да се знаат следниве
параметри кои се прикажани во табелата 2.3:
Табела 2.3. Влезни податоци за моделирање на тринамотни трансформатори
ознака
Un1
Un2

Објаснување
Номинален примарен напон (kV)
Номинален секундарен напон (kV)

ознака
dPFe
tmax

Un3
Sn12 Sn13 Sn23

Номинален терциерен напон (kV)
Номинална моќност која
може да се пренеси меѓу намотките
(MVA)
Напони на куса врска (%)
Загуби во бакар (kW)

tmin

Uk12 Uk13 Uk23
dPcu12 dPcu13
dPcu23
i0%

2.4

tact

објаснување
Загуби во железо (kW)
Максимална положба на рег.
преклопка
Минимална положба на рег. преклопка
Актуелна положба на рег. преклопка

tn
DYYz

Номинална положба на рег. Преклопка
Спрега на соединување

Струја на празен од (%)

Синхрони генератори

При пресметка на тековите на моќности во ЕЕС генераторите се моделираат во
зависност од типот на електричната машина (генераторот), режимот во кој таа работи и
нејзиниот контролен статус. Врз основа на споменатите критериуми и кои оперативни
параметри на генераторот (P, Q, U и  ) се зададени пред пресметката на тековите на моќности,
можни се следниве режими на работа:
1. Со специфициран модул и агол на напонот (U и  );
2. Со фиксна излезна активна и реактивна моќност (P и Q);
3. Со фиксна излезна активна моќност при специфициран фактор на моќност (P и

cos );
4. Со специфицирана активна моќност при специфициран (контролиран) напон (P и

U ).

За режимот под број 1 генераторот се моделира како балансен (slack) генератор со
познат напон (модул и агол на напонот. Заради функционирање на алгоритамот за пресметка на
тековите на моќности еден генератор во ЕЕС мора да биде балансен генератор за кој самото
име кажува дека има функција за задоволување на балансот на моќности во системот
(производство=потрошувачи + загуби). Slack-от е математички поим кој во реалноста ја
претставува електраната во ЕЕС која има најголема флексибилност за регулација и
балансирање на моќностите во ЕЕС. Истовремено се претпоставува дека овој генератор ги
покрива загубите на активна и реактивна моќност во ЕЕС.
За режимите на работа под број 2 и 3, кои од практична гледна точка се идентични меѓу
себе, се вели дека генераторот работи со фиксна активна и реактивна моќност односно овој тип
на работа на генераторот се нарекува PQ. Овој тип на режим на работа на генераторот е
идентичен како оној на потрошувачите само разликата е во знакот на моќноста, односно
генераторотите инјектираат моќност, додека потрошувачите повлекуваат моќност од ЕЕС
односно инјектираат негативна моќност.
Во режимот под реден број 4 генераторот ја контролира големината на напонот во
соодветниот јазол во кој е поврзан и во овој случај тој во анализата на тековите на моќностите
ќе биде претставен како PU генератор, односно јазол со контролиран напон. Обично тоа се
генератори кои инјектираат реактивна моќност, со цел да се постигне ефективната вредност на
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напонот на јазолот да биде еднаква на зададената. За секој таков генератор, освен инјектираната
активна моќност и ефективната вредност на напонот, треба да бидат познати најголемата
вредност на реактивната моќност Qmax и најмалата вредност на реактивната моќност Qmin, што
со погонските карактеристики и расположливите технички средства се дозволени да бидат
инјектирани од тој генератор. При пресметката на тековите на моќности, ако пресметаната
произведена реактивна моќност на PU генераторот е надвор од границите на реактивната
моќност кои ги поставуваат погонските карактеристики на електричната машина, реактивната
моќност се поставува да биде еднаква на таа граница (Qmin или Qmax), а генераторот се
преквалификува во PQ тип.
Моделот на генераторот за пресметка струите на куси врски во најголема мерка зависи
од конструктивните карактеристики (погонските реактанции) на генераторот и од режимот во
кој генераторот работел во моментот пред настанувањето на кусата врска. Добро е познато дека
однесувањето на генераторот при куса врска во ЕЕС е сложен електромагнетен и
електромеханички преоден процес. Од моментот на настанувањето на кусата врска до крајот на
преодниот процес однесувањето на генераторот може да се моделира во три временски
периоди: суптранзиенетен, транзиентен и траен период. Соодветно на овие период кај
генераторите разликуваме три вид на реактанции за директен редослед и тоа: X d" суптранзиентна реактанција, X d' -транзиентна реактанција и X d -трајна реактанција. За секој од
овие периоди за директен редослед генераторот е активен елемент кој се моделира со
електромотрна сила во серија со соодветната реактанција која одговара на периодот. За
инверзен и нулти редослед генераторот се моделира со соодветната реактанција инверзна X i
или нулта X 0 . Моделите на генераторите за секој од редоследите и соодветните периоди се
прикажани на сликата 2.10.
X d"

E

X d'

E

Xd

E

Xi

Xi

Xi

X0

X0

X0

Слика 2.10. Моделирање на синхрони генератори при пресметка на куси врски.

Вредноста на корекциониот фактор на електромотрната сила на генераторите зависи од
режимот во кој работел системот во моментот пред настанувањето на кусата врска, односно
зависат од предоптоварувањето на ЕЕС. Пред настанувањето на кусата врска системот може да
не бил воопшто оптоварен (празен од) или да бил номинално оптоварен. Во продолжение се
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дадени вредностите на корекционите фактори за различните периоди на траење на кусата врска
пришто првата вредност се однесува за празен од, а втората за номинално оптоварен ЕЕС:


Од 1 до 1,1 за суптранзиентен период;



Од 1до 1,2 за транзиентен период;



Од 1 до 2,3 за траен период.

Согласно сликата 2.10 може да се забележи дека еквивалетната шема на генераторот е
активна (со електромоторна сила) само за директен редослед, бидејќи само струите и напоните
за директен редослед ги создава вртливото магнетно поле во генераторот кое се врти со
синхрона брзина. Инверзните и нулти компненти на напоните и струите во генераторите се
последица на појава на несиметрија во ЕЕС, пример како резултат на несиметрични куси врски
(двофазна, еднофазна и двофазна со земја). Овие напони и струи се индуцирани во
генераторите како резултат на несиметријата и затоа еквивалентната шема на генераторот за
инверзен и нулти систем е пасивна.
Во врска со еквивалентната шема на генераторот за нулти систем од сликата 2.10, таа
важи само за случај кога статорската намотка (секогаш се врзува во ѕвезда) на генераторот е
директно заземјена. За случај кога намотката на генераторот е заземјена преку импеданција или
изолирана, еквивалентната шема на генераторот за нулти систем е прикажана на сликата 2.11.
X0

8

3Z

Заземјено преку
импеданција

Изолирано

Слика 2.11. Еквивалентна шема на генераторот за нултиу систем во случај на ѕвездиште заземјено преку импеданција или
изолирано

Значи сумирано за комплетно компјутерско математичко моделирање на еден синхрон
генератор, како влезни податоци потребно е да се знаат два вида на параметри: номинални
(конструктивни) и оперативни. Во табелата 2.4 се прикажани номиналните параметри на
генераторите, додека во табелата 2.5 се прикажани оперативните параметри.
Табела 2.4. Влезни номинални податоци за моделирање на синхрони генератори
ознака
Un

Објаснување
Номинален напон (kV)

ознака

Sn

Номинална привидна моќност (МVА)

X i ( X (2) )

Инверзна реактанција (%)

cos  n

Номинален фактор на моќност

X 0 ( X (0) )

Нулта реактанција (%)

Xd

Трајна реактанција (%)

Rg (  )

Активен отпор

X d'

Транзиетна реактанција (%)

Заземјување

Директно, изолирано или преку импеданција

X d"

објаснување
Суптранзиетна реактанција (%)

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

16

Табела 2.5. Влезни оперативни податоци за моделирање на синхрони генератори
ознака
Uoper

Објаснување
Оперативен напон (kV или % од Un )

Poper

Qoper

2.5

ознака

Qmin

објаснување
Минимална реактивна моќност (МVAr)

Оперативна активна моќност (МW)

Qmax

Минимална реактивна моќност (МVAr)

Оперативна реактивна моќност (МVAr)



Агол на оперативен напон (0)

Еквивалент на мрежа (крута мрежа)

При анализа на ЕЕС делови од ЕЕС можат да се еквивалентираат со еквивалент на
мрежа кој треба реално да го претстави делот од ЕЕС кој се еквивалентира. За таа цел е
потребно да се знае номиналниот напон U n на делот од ЕЕС кој се еквивалентира,
максималната и минималната моќност на трифазна куса врска S k" 3 на делот од ЕЕС пресметана
на собирниците каде ќе се поврзи еквивалентот. Моќноста на трифазна куса врска зависи од
бројот и големината на електричните машини приклучени во делот од ЕЕС кој се
еквивалентира и номиналниот напон. Вообичаено овој еквивалент на мрежа уште се нарекува и
крута мрежа. Исто така за формирање на еквивалентните шеми на овој елемент за директен
(инверзен) и нулти систем потребно е да се знаат односите помеѓу активниот и реактивниот
отпор за директен систем (R(1)/X(1)), нултата и директната импеданција (Z(0)/Z(1)) како и
односот помеѓу нултиот активен и реактивен отпор (R(0)/X(0)). На сликата 2.12 се претставени
еквивалентните шеми на еквивалентот на мрежа за директен (инверзен) и нулти систем, кој се
користат при пресметка струите на куси врски во ЕЕС. На сликата се претставени само
реактивните отпори, меѓутоа ако не се занемаруваат треба во серија со нив да се поврзат и
активните отпори.
X d"

E

X d'

E

Xd

E

Xi

Xi

Xi

X0

X0

X0

Слика 2.12. Моделирање на еквивалент на мрежа при пресметка на куси врски.
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Соодветните импеданции на еквивалентот на мрежа можат да се пресметаа од следниве
математички равенки:
c  U n2
Z
, Rd  Z d  cos(arctan( X d / Rd )) , X d  Z d  sin(arctan( X d / Rd )) , Z 0  Z0  0 ,
Zd
S k" 3
R0  Z 0  cos(arctan( X 0 / R0 )) , X 0  Z 0  sin(arctan( X 0 / R0 ))
Zd 

(2.12)

При анализа на тековите на моќности во ЕЕС еквивалентот на мрежа вообичаено се
моделира како slack генератор, за кој е познат напонот на собирниците на кои се приклучува.
Значи сумирано за комплетно компјутерско математичко моделирање на еден
еквивалент на мрежа, како влезни податоци потребно е да се знаат параметрите дадени во
табелата 2.6:
Табела 2.6. Влезни податоци за моделирање на еквивалент на мрежа
Ознака
Un

Објаснување
Номинален напон (kV)

S k" 3

Моќност на трифазна куса
врска (МVА)
Импеданција за директен
систем
Инверзна импеданција

Z d Z (1)
Z i ( Z (2) )

2.6

ознака

Rd / X d (R(1)/X(1))
R0 / X 0 (R(0)/X(0))

U oper
Z0 / Zd

објаснување
Однос помеѓу активниот и реактивниот
отпор за директен систем
Однос помеѓу активниот и реактивниот
отпор за нулти систем
Оперативен напон (kV или % од Un )
Однос помеѓу нултата и директната
импеданција

Потрошувачи

При пресметките на тековите на моќност во високонапонските ЕЕС, вообичаено е
потрошувачите да се претставуваат со константна активна и реактивна моќност т.е. со активна
и реактивна моќност независна од напонот кај соодветниот јазол. Една од причините за
прифатливоста на ваквата претстава е во фактот што потрошувачите во високонапонските ЕЕС
се напојуваат од трансформатори кои имаат можност за регулација на секундарниот напон под
оптоварување односно секундарниот напон се одржува во тесни граници и моќноста на
потрошувачите многу не се менува.
Во дистрибутивните мрежи за претставување на зависноста на моќностите на
потрошувачите од напонот се користи т.н ZIP модел. ZIP моделот во литературата се дефинира
како квадратен трином кој го сочиниваат константен член (константна моќност), линеарен член
(константна
струја),
квадратен
член
(константна
импеданција).
Зависностите
P  PU , Q  QU  , го имаат следниот облик:

 Up
Up
Pp  Pp 0   a  b 
 c 
 U p0

U p0








2



U
U
, Q  Q   d  e  p  f   p
p
p0
 U p0


U p0









2






(2.13)

каде што коефициентите a  b  c  d  e  f  1 , U p 0 - е номиналниот напон за кој се
дефинирани моќностите Pp 0 и Q p 0 , U p - е актуелниот напон.
Значи сумирано за комплетно компјутерско математичко моделирање на еден
потрошувач, како влезни податоци потребно е да се знаат параметрите дадени во табелата 2.7:
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Табела 2.7. Влезни податоци за моделирање на потрошувач

2.7

Ознака
Pp

Објаснување
Активна моќност (MW)

d , e, f

ознака

Qp

Реактивна моќност (MVAr)

P(t)

a, b, c

Коефициенти за P (U)

Q(t)

објаснување
Коефициенти за Q (U)
Дијаграм на промена на
активната моќност
Дијаграм на промена на
реактивната моќност

Асинхрони машини

Асинхроните машини во ЕЕС при анализа на стационарни режими на работа на ЕЕС
(пресметка на тековите на моќности) вообичаено е да се моделираат како PQ тип, независно
дали машината работи како асинхрон мотор или како асинхрон генератор. Разликата се состои
во знакот на активната моќност, како мотор асинкроната машина се однесува како потрошувач
однсно троши активна електрична моќност од мрежата, а како генератор генерира активна
моќност во мрежата. Добро е познато дека и во двата режими на работа асинхроните машини
трошат реактивна моќност од мрежата. Kај асинхроните машини постои зависност на
реактивната моќност во функција од напонот и лизгањето Q=f(U, s) и активната моќност во
функција од напонот и од лизгањето P=f(U, s). Еквивалентната шема на асинхроните машини за
пресметка на тековите на моќнисти во ЕЕС е дадена на сликата 2.13. За пресметка на
параметрите на оваа еквивалентна шема потребно е да се познаваат номиналните податоци на
моторот кои се сумирани во табелата 2.8.

R2 ( s )
s
Xm

Rp

Слика 2.13. Еквивалентна шема на асинхрона машина за анализа на стационарен режим

каде што R1 е активен отпор на статорската намотка, X 1 е реактивен отпор на статорската
намотка, R p е активен отпор на гранката на магнетизирање, X m е реактивен отпор на гранката
на магнетизирање, R2 ( s ) е активен отпор на роторската намотка во функција од лизгањето s,
X 2 ( s ) е реактивен отпор на роторската намотка во функција од лизгањето. Равенките за
пресметка на овие параметри нема да бидат опишани тука бидејќи се надвор од полето на
интересирање на овој курс.
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Табела 2.8. Влезни номинални податоци за моделирање на асинхрони машини
ознака
Un

Објаснување
Номинален напон (kV)

ознака

Pn(mech)

Номинална моќност (МW)

M p / Mn

cos  n

Номинален фактор на моќност

Mk / Mn



Коефициент на корисно дејство (%)

R1 / Z n

sn

Номинално лизгање (%)

X1 / Z n

p

Број на парови полови

Poper

cos  p

Фактор на моќност при пуштање

Qoper

I p / In

објаснување
Однос помеѓу номинална струја и
струја на пуштање
Однос помеѓу моментот на пуштање и
номиналниот момент
Однос помеѓу моментот на кочење и
номиналниот момент
Однос помеѓу активниот отпор на
статорска намотка и номиналната импеданција
Однос помеѓу реактивниот отпор на
статорска намотка и номиналната импеданција
Електрична активна моќност со која моторот
работи за анализа на тековите на моќности
Реактивна моќност со која моторот
работи за анализа на тековите на моќности
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ОСНОВИ НА MATLAB – ВЕЖБИ
3.1

Започнување и MATLAB како едноставен калкулатор

Со активирање на Matlab се добива главниот прозорец кој што вообичаено го има
изгледот прикажан на сликата 3.1. Главниот прозорец се состои од три други помали прозорци
означени со броевите 1, 2 и 3. Првиот прозорец е Command Window и тој служи за пишување
на командите кои што сакаме да бидат извршени. Вториот прозорец е Current Directory (тековен
директориум) и во него ги гледаме датотеките кои што се содржани во директориумот наведен
на лентата со алатки и кој по потреба можеме да го промениме така што кликнеме на копчето
означено со А и ќе одбереме нов директориум. Во третиор прозорец Command History (историја
со команди), кој што сега е празен, се запишуваат командите кои што ги задаваме во
прозорецот Command Window (команден прозорец) така што доколку некогаш повторни ни
затребаат истите команди можеме од него да ги ископираме. Покрај овој прозорец можеме да
одбереме да го гледаме и прозорецот Workspace (работен простор) со кликнување на јазичето
означено со B. Во работниот простор се прикажани променливите кои во моментот се користат
во Matlab заедно со нивните вредности [3].

A

2
B

1

3
Слика 3.1. Изглед на главниот прозорец во MATLAB

Пример 1. Да се пресметаат следниве аритметички изрази: 1) -2^3+9; 2) 2/3*3;
3)(2/3^2*5)*(3-4^3)^2.
Решение:
Со запишување на изразите на командите за изразите после промтот >> се добива решението на
изразите:
1) >> -2^3+9
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ans =
1
2) >> 2/3*3
ans =
2
3) >> (2/3^2*5)*(3-4^3)^2
ans =
4.1344e+003
Доколку во командниот прозорец ја напишеме наредбата а = 3 и притиснеме Enter ќе
го добиеме следниот резултат
>> a = 3
a =
3
На таков начин на променливата а сме и доделиле вредност 3, при што тоа ни е
прикажано во командниот прозорец со изразот
a =
3
а истовремено е променета содржината на Command History и на Workspace така што
тие сега изгледаат како на сликата 3.2.

Слика 3.2. Изглед на Command History и на Workspace по извршување на една команда

На сликата 3.2 гледаме дека командата а = 3 е запишана во историјата со команди, а
во работниот простор е меморирана променливата за која што таму е наведено дека има
димензии 1 × 1. Тоа е така затоа што во Matlab сите променливи се третираат како матрици. Во
овој случај, бидејќи внесовме само еден број, програмот сфатил дека сме сакале да внесеме
матрица со една редица и една колона.
Доколку истата команда ја напишевме со знакот ; на крајот, т.е. доколку напишевме
>> a = 3;
ќе ги добиевме наполно истите промени само што во командниот прозорец ништо
немаше да ни се испише.
Пример 2. Ако a=2+j3 и b=4-j5 да се пресмета: 1) a+b; 2) a-b; 3) a/b; 4) a*b
Решение:
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Прво ќе ги дефинираме влезните податоци за решавање на примерот. Се работи за
комплексни броеви кои во MATLAB се внесуваат на многу едноставен начин:
>> a=2+3i;
>> b=4-5i;
Решавњето на примерот се врши со следните наредби:
1) >> a+b
ans =
6.0000 - 2.0000i
2) >> a-b
ans =
-2.0000 + 8.0000i
3) >> a/b
ans =
-0.1707 + 0.5366i
4) >> a*b
ans =
23.0000 + 2.0000i
Ова можи да се реши и со една наредба на промтот:
>> a+b, a-b, a/b, a*b
ans =
6.0000 - 2.0000i
ans =
-2.0000 + 8.0000i
ans =
-0.1707 + 0.5366i
ans =
23.0000 + 2.0000i
или можи на секој израз да се додели нова променлива:
>> c=a+b, d=a-b, e=a/b, f=a*b,
c=
6.0000 - 2.0000i
d=
-2.0000 + 8.0000i
e=
-0.1707 + 0.5366i
f=
23.0000 + 2.0000i
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Вградени елементарни функции во MATLAB

Пример 3. За комплексните броеви зададени во примерот 2, да се пресмета: 1) модулот
на а; 2) аргументот на b; 3) конјугираниот комплексен број на d; 4) реалниот дел на f; 5)
имагинарниот дел на c.
Решение:
1) >> abs(a)
ans =
3.6056
2) >> angle(a)
ans =
0.98284
3) >> conj(d)
ans =
-2.0000 - 8.0000i
4) >> real(f)
ans =
23
5) >> imag(c)
ans =
-2
Пример 4. Да се пресмета изразот за напонот на крајот на водот:
U 2  U 1  ch l  3  Z c  I 1  sh l , ако се зададени: U 1  (112  j0) kV , I 1   0,155  j 0,092  kA ,
Z c   378  j56   и  l   0,00672  j0,04452  rad .

Решение:
>> U1=112+0i;I1=0.155-0.092i;Zc=378-56i;gamal=0.00672+0.04452i;
>> U2=U1*cosh(gamal)-sqrt(3)*Zc*I1*sinh(gamal)
U2 =
1.0792e+002 -3.5806e+000i
Модулот и аргументот на напонот се добиваат со наредбите:
>> abs(U2), angle(U2)
ans =
107.9797
ans =
-0.0332
Ако сакаме да го добиеме аголот во степени, а е пресметан во радијани може да се користи
наредбата:

4

Аголот MATLAB го пресметува во радијани.
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>> rad2deg(angle(U2))
ans =
-1.9003

Низи (вектори)

3.3

Пример 5. Да се внеси во MATLAB векторот колона U на трифазен несиметричен
систем на фазни напони: U fA   0  j112  kV , U fB  121  j0  kV , U fC   76,6  j64,3 kV . Да
се пресмета векторот на модули на фазните напони Umod, векторот на аргументи на фазните
напони Uarg. Да се трансформира векторот колона Umod во вектор ред.
Решение:
Вектор колона се внесува со следната наредба:
>> U=[0+112i;121+0i;-76.6-64.3i]
U=
1.0e+002 *
0 + 1.1200i
1.2100
-0.7660 - 0.6430i
Векторите на модулите и аргументите се добиваат со наредбите:
>> Umod=abs(U)
Umod =
112.0000
121.0000
100.0102
>> Uarg=rad2deg(angle(U))
Uarg =
90.0000
0
-139.9890
Реалниот вектор колона на модулите на напоните се транспонира во вектор ред со наредбата:
>> Umod'
ans =
112.0

121.0000 100.0102

Ако сакаме комплексен вектор да го транспонираме тогаш MATLAB покрај што го
транспонира, го претвора и во коњугиран комплексен:
>> U'
ans =
1.0e+002 *
0 - 1.1200i 1.2100

-0.7660 + 0.6430i
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Цртање на елементарни функции

Пример 6. Да се нацртаат со помош на MATLAB на ист график трите фазни напони на
трифазен симетричен систем на напони, зададени со следниве математички функции:
u fa  2  U  cos(t ) , u fb  2  U  cos(t  2 / 3) , u fc  2  U  cos(t  4 / 3) , каде што
U  230 V .

Решение:
Овој пример во MATLAB може да се реализира со неколку едноставни наредби кои се дадени
во продолжение:
>> U=230;
>> wt=0:0.05:2*pi;
>> ufa=sqrt(2)*U*cos(wt);ufb=sqrt(2)*U*cos(wt-2*pi/3);ufc=sqrt(2)*U*cos(wt-4*pi/3);
>> xline=zeros(1,length(wt));
>> wt=rad2deg(wt);
>> plot(wt,ufa,wt,ufb,wt,ufc,wt,xline),grid,xlabel('wt-stepeni'),ylabel('V'),legend('ufa','ufb','ufc')
Како резултат на испишаните наредби се добива графикот кој е прикажан на сликата 3.3.

Слика 3.3. Изглед на добиениот график од примерот 6.

Пример 7. Да се нацрта обликот на струјата на куса врска со помош на MATLAB и тоа
на ист график наизменичната компенента на струјата на куса врска ip(t), нејзината апериодична
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компенента ia(t) и вкупната струја на куса врска i(t). Познато е: ефективна вредност на
суптранзиентната наизменична компенента на струјата на куса врска: I st  24 kA,
транзиентната компонента I t  18 kA, трајната компонента I  10 kA, временските константи
се Td"  0,03 s , Td'  1 s и Ta  0,04 s . Равенката за обликот на струјата на куса врска е:
i (t )  i p (t )  ia (t )  2  cos wt  (( I st  I t )  e  t /Td  ( I t  I t )  e  t /Td  I )  2  I st  e  t /Ta .
"

'

Решение:
>> w=314; Ist=24;It=18;I=14;
>> t=0:0.001:0.5;
>> ip=sqrt(2)*cos(w*t).*((Ist-It)*exp(-t/0.03)+(It-I)*exp(-t)+I);
>> ia=sqrt(2)*Ist*exp(-t/0.04);
>> plot(t,ip,t,ia,t,ip-ia),grid,xlabel('t(s)'),ylabel('kA'),legend('ip(t)','ia(t)','i(t)')
На сликата 3.4 e прикажан графички приказ, добиен со MATLAB, на наизменичната
компенента на струјата на куса врска, нејзината dc компенента и вкупната струја на куса врска.

Слика 3.4. Изглед на добиениот график од примерот 7.

Во MATLAB можи да се користи опцијата на подцртежи за графичкиот екран да се
подели на mxn делови. За овој пример може секоја компонента на струјата на куса врска да се
прикаже посебно во еден графичи екран. Тоа се прави со наредбта subplot:
>> w=314; Ist=24;It=18;I=14;
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>> t=0:0.001:0.5;
>> ip=sqrt(2)*cos(w*t).*((Ist-It)*exp(-t/0.03)+(It-I)*exp(-t)+I);
>> ia=sqrt(2)*Ist*exp(-t/0.04);
>> subplot(311),plot(t,ip),grid,xlabel('t(s)'),ylabel('kA'),legend('ip(t)')
>> subplot(312),plot(t,ia),grid,xlabel('t(s)'),ylabel('kA'),legend('ia(t)')
>> subplot(313),plot(t,ip-ia),grid,xlabel('t(s)'),ylabel('kA'),legend('i(t)')
На сликата 3.5 е прикажан добиениот резултат:

Слика 3.5. Изглед на добиениот график од примерот 7 со наредбата subplot
3.5

Решавање на полиноми

Пример 8. Да се одредат сите нули на полиномот: P  x   x 4  10 x3  35 x 2  50 x  24 .
Решение:
Дефинираме вектор P со една редица во која што ќе ги сместиме коефициентите од
полиномот. Тоа го правиме со следната наредбата:
>> P=[1 -10 35 -50 24];
Потоа ги одредуваме нулите на полиномот со наредбата:
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>> nuli=roots(P)
nuli =
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
со што ја добиваме променливата nuli во која што е запишан резултатот. Од неа гледаме дека
нулите на полиномот се 4, 3, 2 и 1. Со тоа задачата е решена.
Ако сакаме да извршиме проверка за добиеното решение тоа можеме да го направиме
со следниве наредби, каде ќе го искористиме for….end циклусот за пресметување на полиномот
P за сите вредности на векторот nuli:
>> for j=1:size(nuli)
proverka(j)=polyval(P,nuli(j));
end
>> proverka
proverka =
1.0e-012 *
0.1457 0.0462 0.0142

0

Од резултатот забележуваме дека сите елементи од променливата proverka се помали од
1012, односно можи да сметаме дека се нула.
Ако во полиномот некој од членовите на постои, како на пример во следниот случај

Q  x   x 4  10 x3  50 x  24 , тогаш во матрицата со која што го дефинираме тој полином на
соодветното место ставаме елемент еднакон на нула. Постапувајќи така, нулите на полиномот
Q ги добиваме на следниот начин:
>> Q=[1 -10 0 -50 24];
>> nuli1=roots(Q)
nuli1 =
10.4378
-0.4496 + 2.1869i
-0.4496 - 2.1869i
0.4613
од каде што забележуваме дека две од нулите се комплексни броеви.
Пример 9. Да се одреди решението на равенката состојба на спроводниците на
далекуводот зададена како:  3  40, 465   2  16, 4142  0 .
Решение:
Овој проблем се сведува на решавање на нули на полином. Имајќи на ум дека
напрегањето е реална позитивна величина, за физички возможно решение ќе се смета само она
кое е реален позитивен број, додека решенијата кои се комплексни броеви или реални
негативни броеви се физички невозможни. За таа цел дефинираме полином од следниот вид:
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P( )   3  40, 465   2  16, 4142 . Со следниве наредби во MATLAB може да се дојде до
бараното решение:
>> P=[1 40.465 0 -16.414^2];
>> sigvk=roots(P);
>> for j=1:size(sigvk)
if (imag(sigvk(j)) == 0 & real(sigvk(j)) > 0)
sig=sigvk(j)
end
end
sig =
2.5040
Дадената програма за решавање на равенката на состојба може да се напише и како mдатотека (m-file) за пресметка на напрегањето за одредена температура со познати коефициенти
на равенката на состојба. Програмите во Matlab се сместуваат во m-датотеки кои што можат да
се пишуваат со едиторот кој што се активира од главното мени како што тоа е прикажано на
сликата 3.6 со што се добива едиторот од сликата 3.7. Во него едноставно ги пишуваме сите
команди кои што ги наведовме во примерот 2.2 така што неговата содржина ќе биде како на
сликата 2.5. На крајот напишаната m-датотека ја снимаме на дискот под името primer_2_3.m.

Слика 3.6. Избирање на нова m-датотека
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Слика 3.7. Едитор за m-датотеки

Активирањето на m-датотеката се врши преку командната линија на MATLAB со
испишување на името на датотеката, а притоа m-датотеката да е снимена во работниот простор:
>> primer_9
sig =
2.5040
3.6

Матрици: дводимензионални низи

Пример 10. Да се внеси дадената матрицата на адмитанции на ЕЕС во MATLAB, да се
пресмета нејзината димензија, да се генерира графичка презентација на нејзините ненулти
елементи, да се пресмета нејзината транспонирана матрица и нејзината инверзна матрица.
j1 / 20
j1 / 16
  j(1 / 10  1 / 20  1 / 16)



Y
j1 / 20
 j(1 / 10  1 / 20  1 / 5)
j1 / 10


j1 / 16
j1 / 10
 j(1 / 10  1/16) 

Решение:
Внесувањето на матрицата Y во MATLAB се извршува со следната наредба:
>> Y=[-(1/10+1/20+1/16)*i,(1/20)*i,(1/16)*i;(1/20)*i,-(1/10+1/20+1/5)*i,(1/10)*i;(1/16)*i,(1/10)*i,(1/10+1/16)*i]
Y=
0 - 0.2125i
0 + 0.0500i
0 + 0.0625i

0 + 0.0500i
0 - 0.3500i
0 + 0.1000i

0 + 0.0625i
0 + 0.1000i
0 - 0.1625i

Димензијата на матрицата се одредува со наредбата size()
>> size(Y)
ans =
3 3
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Графичкиот приказ на ненултите елементи се добива со наредбата:
>> spy(Y),grid

Слика 3.8. Графички приказ на ненулти елементи на матрицата Y од примерот 8.

Транспонираната матрица Y e идентична со изворната матрица, бидејќи таа е квадратна
симетрична матрица по главната дијагонала:
>> Y'
ans =
0 + 0.2125i

0 - 0.0500i

0 - 0.0625i

0 - 0.0500i

0 + 0.3500i

0 - 0.1000i

0 - 0.0625i

0 - 0.1000i

0 + 0.1625i

Инверзна матрица на матрицата на адмитанции на ЕЕС е матрицата на импеданции на ЕЕС Z,
која се добува со наредбата за инверзна матрица:
>> Z=inv(Y)
Z=
0 + 6.1983i

0 + 1.9008i

0 + 3.5537i

0 + 1.9008i

0 + 4.0496i

0 + 3.2231i

0 + 3.5537i

0 + 3.2231i

0 + 9.5041i

Пример 11. За дадениот трифазен несиметричен систем на напони U fA   0  j112  kV ,
U fB  121  j0  kV , U fC   76,6  j64,3 kV претставени со векторот колона на фазни напони

Uf, со помош на MATLAB да се пресмета векторот колона на симетричните компененти на
напонот Us.
Решение:
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Од теоријата на симетрични компоненти добро е познато дека трифазниот несиметричен
систем на напони (струи) може да се претстави како збир од три симетрични компоненти со
директен, инверзен и нулти редослед. Меѓу нив постои следнава матрична зависност:

U fA 


U f  U fB  матрица колона на фазните напони;
U fC 


U d 
U S   U i  - матрица колона на симетричните компоненти;
U 0 

1
 2
T  a
a

T 1

1
a
2
a

1
1
1

1
1 
  1
3 
1

a
2
a


2
j

3
-матрица
на
трансформација;
a

e




1

2
a 

a  -инверзна матрица на матрицата на трансформација;
1 

U f  TUS
U S  T 1  U f
Последната матрична равенка во MATLAB може многу едноставно да се реши со следниве
наредби:
>> a=cos(2*pi/3)+sin(2*pi/3)*i
a=
-0.5000 + 0.8660i
>> T=[1 1 1;a^2 a 1;a a^2 1]
T=
1.0000

1.0000

1.0000

-0.5000 - 0.8660i -0.5000 + 0.8660i 1.0000
-0.5000 + 0.8660i -0.5000 - 0.8660i 1.0000
>> uf=[0+112i;121+0i;-76.6-64.3i]
uf =
1.0e+002 *
0 + 1.1200i
1.2100
-0.7660 - 0.6430i
>> us=inv(T)*uf
us =
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1.0e+002 *
-0.2596 + 1.0509i
0.1116 - 0.0899i
0.1480 + 0.1590i
Пример 12. Да се реши системот линеарни равенки:

6,96 x1  3,97 x2  2,50 x3  2,14 x4  0, 0053
4,1x1  10, 41x2  1,90 x3  4,32 x4  0, 0035
3, 29 x1  2,14 x2  6, 48 x3  3,98 x4  0, 0088
1,90 x1  4,12 x2  4,10 x3  10, 64 x4  0, 0124
Решение:
Систем линеарни равенки наједноставно може да се реши ако се претстави во матрична
форма:
AX  B
X  A 1  B
Прво во MATLAB ги внесуваме познатите матрици А и B:

>> A=[6.96 -3.97 2.5 -2.14;-4.1 10.41 -1.90 4.32;-3.29 2.14 6.48 -3.98;1.90 -4.12 -4.10 10.64]
A=
6.9600 -3.9700 2.5000 -2.1400
-4.1000 10.4100 -1.9000 4.3200
-3.2900 2.1400 6.4800 -3.9800
1.9000 -4.1200 -4.1000 10.6400
>> B=[-0.0053;-0.0035;-0.0088;-0.0123]
B=
-0.0053
-0.0035
-0.0088
-0.0123
Со извршување на наредбата:
>> X=inv(A)*B
X=
-0.0005
-0.0001
-0.0029
-0.0023
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Дефинирање на функции-нули на функции

3.7

Во Matlab постојат два начина за дефинирање на функции од страна на корисникот и тоа
со пишување во една командна линија или со дефинирање на функција во посебна m-датотека.
Двата пристапа ќе ги илустрираме преку примери [3].
Пример 13. Дадена е функцијата f(x) од една променлива f  x   xe  x  0, 2 ; за која
што е потребно да извршат следните работи: а) да се напише функција во Matlab во една линија
во која што ќе биде дефинирана фукцијата, а потоа таа да се нацрта во интервалот 0  x  5 .
Решение:
а) За дефинирање на функции во една линија во Matlab се користи наредбата inline, со
која што во овој случај ќе ја дефинираме функцијата (4.1) на следниот начин
>> f = inline('x .* exp(-x) - 0.2')
f=
Inline function:
f(x) = x .* exp(-x) - 0.2
каде што се гледа по наредбата inline во единечни загради се пишува функцијата како обичен
текст затворен со единечни наводници. Во функцијата наместо обично множење имаме ставено
точкасто множење (.*) со кое што операцијата множење помеѓу елементите x и exp(x) се прави
за секој елемент од x посебно. За се увериме дека нашата нова функција работи можеме да
напишеме
>> f(1)
ans =
0.1679
што навистина одговара на вредноста на изразот 1  e 1  0, 2 .
За да ја нацртаме функцијата прво ќе ја дефинираме променлива x како вектор кој што
ги содржи броевите од 0 до 5 со чекор од 0,1. Тоа го правиме на следниот начин:
>> x = 0:0.1:5;
а потоа ја пресметуваме вредноста на функцијата во сите точки од векторот x со помош на
наредбата
>> y = f(x);
и на крајот функцијата ја цртаме со помош на наредбата
>> plot(x, y)
>> grid
со што го добиваме резултатот прикажан на сликата 3.9.
Наредбата plot се користи за цртање на функции при што како прв параметар се задава
вектор кој што содржи координати од хоризонталната оска, а потоа вектор со координати од
вертикалната оска. Со наредбата grid ги цртаме хоризонталните и вертикални исцрткани линии
кои што се гледаат на сликата 3.9. До истиот резултат ќе дојдевме и доколку наместо plot(x, y)
напишевме plot(x, f(x)). Во тој случај претходната команда y = f(x); е непотребна.
Покрај овој начин, графикот на функцијата можеме да го добиеме и со помош на
следната команда
>> fplot(f, [0 5])
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>> grid
каде што ја користиме наредбата fplot во која што се внесуваат два параметри. Првиот
параметар е името на функцијата која што сакаме да ја цртаме, а вториот параметар е матрица
со една редица и две колони која што ги содржи почетната и крајната вредност на интервалот
во кој што сакаме да ја нацртаме функцијата.
Тоа значи дека за случајот под а) можеме да направиме една програма чија што
содржина е
f = inline('x .* exp(-x) - 0.2');
fplot(f, [0 5])
grid

Слика 3.9. Изглед на функцијата од примерот 13

Изводи и интеграли

3.8

Иако во математиката за пресметувањето на изводи и интеграли на функции постојат
аналитички постапки кои што во Matlab се вградени во електротерхниката ни е сосема доволно
доколку вредностите на интергралите и изводите ги пресметаме нумерички. На крајот од каква
било анализа која што ја прават инженерите резултатите се сведуваат на добивање на решение
во нумеричка форма со конкретни вредности за одредени величини како што се напони, струи,
моќности, должини, висини итн. додека аналитичките изрази за сите тие величини се без
никакво дополнително значење. Поради тоа тука ќе се задржиме само на нумеричките методи
[3].
Пример 14. Да се пресмета вредноста на првиот извод на функцијата f ( x)  x 2  3x  1
за вредност на x = 1.
Решение:
По

дефиниција

f   x   lim

 0

првиот

извод

на

една

функција

е

даден

со

изразот

f  x     f  x
, кој што ние тука ќе го искористиме за нумерички да го


пресметаме изводот.
Прво ќе ја дефинирама функцијата f(x) на следниот начин:
>> f = inline('x^2 - 3*x + 1')
f=
Inline function:
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f(x) = x^2 - 3*x + 1

а потоа ќе го пресметаме изводот
>> izvod = (f(1 + 0.001) - f(1))/0.001
izvod =
-0.9990
со што сме добиле резултат кој што е многу близок до точната вредност (која што изнесува -1)
и сме претпоставиле дека е  = 0,001.

x



1

Пример 15. Да се пресмета вредноста на интегралот

2

 3 x  1 dx со помош

0

на трапезното правило и со помош на функцијата quadl.
Решение
Кај трапезното правило интервалот на интегрирање се дели на n точки рамномерно
оддалечени една од друга на растојание x. Може да се покаже дека во таков случај вредноста

 y  yn n1 
на интегралот може да се пресмета со помош на изразот I   1

yi   x .



2



i 2




каде што y1, y2, … yn се вредности на\ функцијата која што се интегрира во n-те точки на кои
што е поделен интервалот на интегрирање.
Програмата за пресметка на интеграл со помош на трапезното правило е дадена во
датотека и нејзиниот изглед е следниот:
1. f = inline('x.^2 - 3*x + 1');
2. dx = 0.1;
3. x = 0:dx:1;
4. y = f(x);
5. n = size(x, 2);
6. I = (y(1) + y(n))/2;
7. for i = 2:n-1
8.

I = I + y(i);

9. end
10. I = I * dx
во неа во првиот ред е дефинирана подинтегралната функција, а во вториот ред е дефинирано
растојанието помеѓу точките на интеграција dx. Во третиот ред е дефиниран векторот x кој што
е една редица која ги содржи броевите од 0 до 1 со чекор од 0,1. Во четвртио ред е пресметана
вредноста на подинтегралната функција за сите точки кои што се содржат во x и при тоа
резултатот е сместен во променливата y. Во петтиот ред е одреден бројот на колони во
променливата n, односно бројот на точки на кои што е поделен интервалот на итеграција. Во
редовите од 6 до 9 пресметан е изразот во заградата од (5.2). Најпрво е пресметан првиот член,
а потоа во еден for циклус во кој што бројачот i оди од 2 до n-1 додадени се останатите
членови при што во деветиот ред на крајот од циклусот стои командата end. Во последниот,
десети ред, пресметаната сума е помножена со x според зададеното од изразот.
Со активирање на програмата го добиваме следниот резултат
>> primer_15
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I =
-0.1650
1
кој што е многу блиску до точниот резултат од  . Доколку во програмата во вториот ред
6
напишеме dx = 0.05; тогаш ќе добиеме резултат -0.1663.

Истиот интеграл можеме да го решиме и со помош на наредбата quadl на следниот
начин
>> f = inline('x.^2 - 3*x + 1');
>> quadl(f, 0, 1)
ans =
-0.1667
од каде што се забележува дека со само две команди во командниот прозор го добивме точниот
резултат. Наредбата quadl се повикува така што како параметри се задаваат подинтегралната
функција и долната и горната граница на интегралот.
3.9

Диференцијални равенки

Во електроенергетските системи постојат две големи области на изучување во кои што
проблемите се сведуваат на решавање на системи диференцијални равенки од прв ред. Тие
области се решавањето на преодните процеси при комутационите и атмосферските пренапони
како и решавањето на проблемите од статитчката и динамичката стабилост на ЕЕС.
Решенијата на диференцијалните равенки, кај нашите проблеми, се функции со кои што
е дадена временската промена на одредена големина како што е напон, струја, агол на роторот
на генератор итн. Егзактното решавање на диференцијалните равенки, кон кое секогаш се
тежнее во математиката, ги дава овие функции во аналитички облик, односно дава сложени
изрази од независната променлива (време) со која што е опишана промената на одредена
величина. Инженерскиот пристап кон добивањето на решението ќе биде поинаков затоа што
нас ни е сосема доволно да го познаваме решението дадено во нумерички облик од кој што
можеме да ги извлечеме сите потребни заклучоци. Нумеричкото решение е дадено во еден
вектори кои што содржат нумерички вредности на функциите кои што ги бараме за одредени
вредности на независната променлива (одредени временски моменти). Од тие вектори можеме
да заклучиме дали одредена величина (напон, струја, агол ...) има осцилаторна или апериодична
промена, дали нејзината максимална вредност претставува опасност за некоја опрема или уред
(пренапони или ударни струи), дали одреден систем е стабилен итн.
Во Matlab постојат повеќе методи за нумеричко решавање на системи диференцијани
равенки од прв ред како што се ode23, ode45, ode113, ode15s, ode23s, ode23t и ode23tb. Тука,
преку примери, ќе ја разгледаме примената на функцијата ode45 за решавање на системи
диференцијални равенки од прв ред од следниот облик:

dy1
 f1  t , y1, y2 , yn  ;
dt
dy2
 f 2  t , y1, y2 , yn  ;
dt

dyn
 f n  t , y1, y2 , yn  ;
dt
од каде што се забележува дека диференцијалните равенки треба да бидат напишани на таков
начин што од левата страна ќе бидат дадени првите изводи на зависните променливи y1, y2, …
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yn, додека од десната страна може да има изрази (функции) од произволен облик (не само
линеарен) кој што може да ги содржи сите зависни променливи како и за независната
променлива t.
Пример 16. Да се реши следната диференцијална равенка

dy 2
 t  y  t за 0  t  5 ако
dt

е познато дека почетната вредност на зависната променлива изнесува y(0) = 3.
Решение:
На почетокот дефинираме функција со која што ќе биде дадена десната страна на
равенката, односно со неа ќе биде дефиниран првиот извод на зависната променлива y
>> f = inline('t^2 - y*t')
f=
Inline function:
f(t,y) = t^2 - y*t
а потоа ја повикуваме функцијата ode45 на следниот начин:
>> ode45(f, [0 5], 3)
каде што се забележува дека прво се задава името на функцијата со која што е дефиниран
изводот на зависната променлива y (десната страна на дадената диференцијална равенка), потоа
се задава интервалот за независната променлива t за кој што сакаме да го добиеме решението
(матрица со една редица и две колони во која што се содржани почетната и крајната вредност за
t) и на крајот се задава почетната вредност на зависната променлива y.
Со активирање на претходната команда функцијата ode45 нумерички ги пресметува
вредностите на t и y и веднаш ја црта промената на функцијата y(t) како што тоа е прикажано на
сликата 3.10:

Слика 3.10 Временски тек на функцијата y(t) која што е решение на диференцијалната равенка

Доколку сакаме да ги добиеме бројните вредности на t и y за кои што е нацртана сликата
7.1 тогаш во командниот прозорец треба да напишеме
>> [t, y] = ode45(f, [0 5], 3);
со што во работниот простор ќе добиеме два вектори со по 41 елемент кои ќе ги содржат
координатите на 41-та точка од сликата 3.10.
Во овој случај сликата 3.10 нема автоматски да биде нацртана, туку ние сами ќе треба да
ја генерираме со помош на следните наредби
>> plot(t, y)
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>> grid
Пример 17. Да се реши следниот систем диференцијални равенки за 0  t  10 ако е
познато дека почетните вредности на зависните променливи изнесуваат y1(0) = 1 и y2(0) = 2.

dy1
 sin t  y2 ,
dt
dy2
 y1  sin t ,
dt
Решение
За разлика од примерот 15 тука функцијата со која што ќе ги зададеме десните страни од
двете диференцијални равенки од системот, ќе ја дефинираме во m-датотека со име
izvodi_primer_15.m чија што содржина е
function y = izvodi_primer_15(t, y)
y=[
sin(t) - y(2)
y(1) - sin(t)
];

што значи сме дефинирале функција која што како резултат дава еден вектор y со два елементи
кои се еднакви на десните страни од двете равенки од системот. Понатаму, во датотеката
primer_15.m ја имаме напишано следната програма
[t, y] = ode45(@izvodi_primer_7_2, [0 10], [1 2]);
plot(t, y)
grid

со која што го добиваме решението на системот диференцијални равенки (пред името на
функцијата стои знакот @ затоа што таа е дефинирана во посебна m-датотека). Временските
промена на функциите y1(t) и y2(t) кои што се исцртуваат со активирањето на претходната
програма е дадена на сликата 3.11.
(забелешка: доколку сакаме да нацртаме само една од кривите, на пример втората, тогаш треба
да напишеме plot(t, y(:,2)) бидејќи y е матрица чиј што број на колони е еднаков на бројот на
равенки во зададениот проблем и решението за секоја од функциите е сместено во соодветна
колона која што одговара на нејзиниот реден број).

Слика 3.11 Временски тек на функциите y1(t) и y2(t) кои што се решение на системот равенки
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Пример 18. Го посматраме RC колото на сликата 3.12 кое што е приклучено на
генератор со константен напон E. Потребно е да го определиме и нацртаме временскиот тек на
напонот u(t) за следните бројни вредности R = 1000; C = 100 F и E = 12 V. Кондензаторот на
почетокот бил празен.

Слика 3.12 RC-коло од примерот 18

Решение
За прикажаното коло можеме да ги напишеме следните равенки:

E  u  Ri , i  C

du
dt

од каде што следува

du du E  u
,

dt dt
RC
Последната равенка е диференцијална равенка со која што е опишано колото од
сликата 3.12 и неа ќе ја решиме на идентичен начин како што ги решивме равенките во
претходните два примера.
Најнапред во ќе дефинираме функција RC напишана во m-датотека со име RC.m.
Таа функција ќе ги има следните параметри: t, u, R, C и E, при што нивниот редоследот
е следниот:
E  u  RC

1. прва доаѓа независната променлива, која во нашиот случај е времето t. Таа во случајов е
вектор во кој се сместени временските моменти за кои се прави пресметката на непознатата u при решавањето на диференцијалната равенка,
2. потоа доаѓа векторот на бараното решение (или матрицата на решението кај проблемите
со повеќе променливи) кој ги содржи вредностите на променливата (променливите)
пресметани во временските моменти кои се дадени во векторот t,
3. понатаму се наведуваат променливите кои се специфични за дадениот проблем како
што се тоа параметрите на колото R, C и E во нашиот случај.

Функцијата RC треба да врати број (вектор со броеви за случаите со повеќе
променливи) кој е еднаков на вредноста на изводот на променливата (променливите)
пресметани со актуелните вредности на промеливата (променливите). Таа треба да биде
направена така што во неа треба да биде опишана десната страна од последната
равенка, па според тоа таа ќе го има следниот изглед
function dudt = RC(t, u, R, C, E)
dudt=(E-u)/(R*C);
Диференцијалната равенка (7.6) ќе ја решиме со помош на програмата која го има
следниот изглед
R = 1000; C = 100e-6; E = 12;
[t,u] = ode45(@RC, [0 1], 0, [], R, C, E);
plot(t,u); xlabel('t'); ylabel('u(t)');
grid

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

41

Во неа функцијата ode45 се повикува така што по името на функцијата @RC, е даден
временскиот интервал [0 1] за кој сакаме да имаме пресметани вредности на промеливите (во
овој случај од 0 до 1 s), потоа почетната вредност на u (вредност 0), празен вектор [] со што на
функцијата ode45 и задаваме default опции со кои ќе ја решава диференцијалната равенка и на
крајот се дадени променливите кои се специфични за дадениот проблем.
Дијаграмот u (t ) го цртаме со командата
plot(t,u); xlabel('t'); ylabel('u(t)');
во која што за разлика од досегашното нејзино користење имаме додадено уште две наредби со
кои се пишуваат ознаки под хоризонталната и лево од вертикалната оска како што тоа е
прикажано на сликата 3.13.

Слика 3.13 Временска промена на напонот u(t) во RC колото
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ПРЕСМЕТКА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ И РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЕЕС СО ПОМОШ НА MATLAB

Во оваа глава ќе бидат покажани неколки софтверски алатки составен дел од MATLAB
или развивани во истиот, кои можат да се користат за пресметка на електричните параметри на
еквивалентните комјутерски модели на елементите на ЕЕС. Понатаму се дадени неколку
примери за електрична пресметка на режимите на работа на елементите на ЕЕС.
4.1

Пресметка на параметри на надземни и кабелски водови со power_lineparam
и power_cableparam

ВЕЖБА 1.
Да се пресметаат електричните конструктивни параметри на надземниот вод кој е
доминантно изведен со столбови чии карактеристики се прикажани на сликата, а просечната
висина изнесува 16,9 m. Јажето за фазните спроводници е од типот Al/Fe -240/40 mm2/ mm2
(дијаметар 21,9 mm, dc отпорност 0,119 Ω/km ), а заштитното јаже е од типот Fe III 50 mm2
(дијаметар 9 mm, dc отпорност 2,526 Ω/km ).

Слика 4.1. Глава на столбот од типот S за вежба 1
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Решение:
Со испишување на наредбата power_lineparam на командната линија во MATLAB се
добива следниов прозорец за пресметка на параметрите на далекуводи, каде се внесени
податоците за разгледуваниот пример:

Слика 4.2. Дијалог прозорец во powerline_param за столбот од вежба 1

Електричните параметри на водот се добиваат со кликање на Compue RLC line
parameters. Извештајот за параметрите е снимен под името 110kV_elka_stolb_S_240.40.FeIII50 и
се добиваат следниве параметри за водот:
R, L, AND C LINE PARAMETERS:
Resistance matrix R_matrix (ohm/km):
0.2049 0.0829 0.0806
0.0829 0.2004 0.0786
0.0806 0.0786 0.1963
Inductance matrix L_matrix (H/km):
2.2506e-003 9.5936e-004 1.0361e-003
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9.5936e-004 2.2568e-003 9.3508e-004
1.0361e-003 9.3508e-004 2.2626e-003
Capacitance matrix C_matrix (F/km):
7.9520e-009 -1.1916e-009 -1.6906e-009
-1.1916e-009 7.6465e-009 -1.0587e-009
-1.6906e-009 -1.0587e-009 7.7866e-009
Positive- & zero- sequence resistance [R1 Ro] (ohm/km):
[ 0.1198 , 0.3619 ]
Positive- & zero- sequence inductance [L1 Lo] (H/km):
[ 1.2798e-003 , 4.2103e-003 ]
Positive- & zero- sequence capacitance [C1 Co] (F/km):
[ 9.1087e-009 , 5.1678e-009 ]
ВЕЖБА 2.
Да се пресметаат електричните конструктивни параметри на надземниот вод кој е
доминантно изведен со столбови чии карактеристики се прикажани на сликата, а просечната
висина изнесува 17 m (до врвот на столбот и 10 m до спроводниците). Јажето за фазните
спроводници е од типот Al/Fe -490/65 mm2/ mm2 (дијаметар 30,6 mm, dc отпорност 0,059
Ω/km ). Водот е со две заштитни јажиња заштитното јаже е од типот AWg (alumoweld) 126 mm2
(дијаметар 14,2 mm, dc отпорност 0,62 Ω/km ).
Решение:

Слика 4.3. Глава на столбот од вежба 2
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Со испишување на наредбата power_lineparam на командната линија во MATLAB се
добива следниов прозорец за пресметка на параметрите на далекуводи, каде се внесени
податоците за разгледуваниот пример:

Слика 4.4. Дијалог прозорец во powerline_param за столбот од вежба 2

Извештајот за параметрите е снимен под името 400kVvod и се добиваат следниве
параметри за водот:
R, L, AND C LINE PARAMETERS:
Resistance matrix R_matrix (ohm/km):
0.1128 0.0844 0.0807
0.0844 0.1175 0.0844
0.0807 0.0844 0.1128
Inductance matrix L_matrix (H/km):
1.5082e-03 5.3006e-04 4.1255e-04
5.3006e-04 1.4717e-03 5.3006e-04
4.1255e-04 5.3006e-04 1.5082e-03
Capacitance matrix C_matrix (F/km):
1.0643e-08 -1.3918e-09 -3.4639e-10
-1.3918e-09 1.0936e-08 -1.3918e-09
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-3.4639e-10 -1.3918e-09 1.0643e-08
Positive- & zero- sequence resistance [R1 Ro] (ohm/km):
[ 0.0312 , 0.2807 ]
Positive- & zero- sequence inductance [L1 Lo] (H/km):
[ 1.0052e-03 , 2.4779e-03 ]
Positive- & zero- sequence capacitance [C1 Co] (F/km):
[ 1.1784e-08 , 8.6541e-09 ]

Слика 4.5. Дијалог прозорец за резултатите во powerline_param за столбот од вежба 2

ВЕЖБА 3.
Да се пресметаат електричните конструктивни параметри на надземниот вод кој е 110
kV двосистемски изведен со столбови тип AD 150 EMO Охрид со просечна висина од 20 метри
до долна конзола. На следната слика даден е неговиот изглед како и неговите димензии. Јажето
за фазните спроводници е од типот Al/Fe -240/40 mm2/ mm2 (дијаметар 21,9 mm, dc отпорност
0,119 Ω/km ), а заштитното јаже е со дијаметар 12,5 mm, dc отпорност 0,6 Ω/km .
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Решение:

Слика 4.7. Дијалог прозорец во powerline_param за столбот од вежба 3
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Откако ќе ги внесиме сите параметри со притискање на командата Compute RLC line
parameters, се отвора нов прозорец насловен како Display RLC Values, во кој ако ја зададеме
командата Create a report, ни ги печати сите RLC параметри во следната форма.
COMMENTS:
110 kV dvosistemsk dalekuvod tip stolbovi AD 150 EMO Ohrid so
prosecna visina od 20 m do dolna konzola
Power_lineparam Report.
09-Mar-2016 19:55:10
LINE GEOMETRY:
Frequency (Hz): 50.00
Ground resistivity (ohm.m): 100.000
Number of phase conductors (bundles): 6
Number of ground wires (bundles): 1

Conductor

Phase

X

(bundle)

number

(m)

Ytower

Ymin

(m)

(m)

Conductor
(bundle)type

----------------------------------------------------------------1

1

-2.600

27.000

27.000

1

2

2

-4.300

23.750

23.750

1

3

3

-2.700

20.000

20.000

1

4

4

2.600

27.000

27.000

1

5

5

4.300

23.750

23.750

1

6

6

2.700

20.000

20.000

1

7

0

0.000

30.000

30.000

2

-----------------------------------------------------------------

CONDUCTOR AND BUNDLE CHARACTERISTICS:
Conductor
Conductor
Number
(bundle)
relative
of
Type
permeab.

Conductor
Bundle
Outside
diameter

conduct.

Conductor
Angle of
T/D
conductor

Conductor

Conductor

GMR

Diam.(cm)
ratio
(cm)
one (deg.)

DC

resistance

(cm)

(Ohms/km)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
0.000

2.190
0.00

0.500

0.853

0.119

1

1

2
0.000

1.250
0.00

0.500

0.487

0.600

1

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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R, L, AND C LINE PARAMETERS:

Resistance matrix R_matrix (ohm/km):

0.2173

0.0901

0.0865

0.0976

0.0901

0.0865

0.0901

0.2033

0.0806

0.0901

0.0836

0.0806

0.0865

0.0806

0.1975

0.0865

0.0806

0.0778

0.0976

0.0901

0.0865

0.2173

0.0901

0.0865

0.0901

0.0836

0.0806

0.0901

0.2033

0.0806

0.0865

0.0806

0.0778

0.0865

0.0806

0.1975

Inductance matrix L_matrix (H/km):

1.9789e-003
6.4688e-004

8.0377e-004

6.9218e-004

6.9644e-004

6.5735e-004

8.0377e-004
6.9852e-004

2.0499e-003

8.3185e-004

6.5735e-004

6.6683e-004

6.9218e-004
7.9046e-004

8.3185e-004

2.0805e-003

6.4688e-004

6.9852e-004

6.9644e-004
6.9218e-004

6.5735e-004

6.4688e-004

1.9789e-003

8.0377e-004

6.5735e-004
8.3185e-004

6.6683e-004

6.9852e-004

8.0377e-004

2.0499e-003

6.4688e-004
2.0805e-003

6.9852e-004

7.9046e-004

6.9218e-004

8.3185e-004

Capacitance matrix C_matrix (F/km):

8.1365e-009
-4.8944e-010

-1.5688e-009

-7.1198e-010

-1.0194e-009

-5.9450e-010

-1.5688e-009
-6.0311e-010

8.0616e-009

-1.4733e-009

-5.9450e-010

-4.9579e-010

-7.1198e-010
-1.1340e-009

-1.4733e-009

7.9509e-009

-4.8944e-010

-6.0311e-010

-1.0194e-009
-7.1198e-010

-5.9450e-010

-4.8944e-010

8.1365e-009

-1.5688e-009

-5.9450e-010
-1.4733e-009

-4.9579e-010

-6.0311e-010

-1.5688e-009

-4.8944e-010
7.9509e-009

-6.0311e-010

-1.1340e-009

-7.1198e-010

8.0616e-009
-1.4733e-009

Positive-, zero- & mutual zero-sequence resistances of circuits 1 and
2.
R10 = [R1_1

Ro_1 Rom R1_2 Ro_2] (ohm/km):
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[0.12031 0.37751 0.25782 0.12031 0.37751]

Positive-, zero- & mutual zero-sequence inductances of circuits 1 and
2.
L10 = [L1_1

Lo_1 Lom L1_2 Lo_2] (H/km):

[ 1.2605e-003 , 3.5883e-003 , 2.0531e-003 , 1.2605e-003 , 3.5883e-003
]

Positive-, zero- & mutual zero-sequence capacitances of circuits 1
and 2.
C10 = [C1_1

Co_1 Com C1_2 Co_2] (F/km):

[ 9.3010e-009 , 5.5470e-009 , -2.0078e-009 , 9.3010e-009 , 5.5470e009]

ВЕЖБА 4.
Трифазeн кабел се состои од три едножилни кабли XHE 49-A 1x120 6/10 kV, кои се
поставени во триаголен сноп како на сликата 1а. Влезните податоци за кабелот се:
–

дијаметар на кабелот d k  29 mm ,

–

дијаметар на спроводникот d p  13 mm

–

број на жици во спроводникот 37

–

електрична заштита од бакар со пресек Se  16 mm 2

–

дебелина на изолацијата на спроводникот  iz  3, 4 mm

–

подолжна електрична отпорност на спроводникот R p  0, 253  /km

–

подолжна електрична отпорност на електричната заштита Re  1,14  /km
специфична електична отпорност на земјата   50   m .
5
2

a

a

4
1

6
a

3

Слика 4.8. Распоред на спрооводниците и електричните заштити на кабелот од вежба 4

Решение:
Mодулот за пресметка на електричните параметри на каблите во MATLAB се повикува
со наредбата power_cableparam. Со извршување на наредбата се добива дијалог прозорецот кој
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е прикажан на сликата, на која се дадени објаснувања за секој податок за кабелот кој треба да се
внеси во истиот. Внесените податоци одговараат на кабелот од примерот изложен погоре.

Слика 4.9. Дијалог прозорец во powercable_param за кабелот од вежба 4

Откако ќе ги внесиме сите параметри со притискање на командата Compute RLC
matricies, се отвора нов прозорец насловен како Display RLC Values

Слика 4.10. Дијалог прозорец за резултатите во powercable_param за кабелот од вежба 4
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Пресметка на електричните параметри на трансформатори со програма во
MATLAB

ВЕЖБА 5.
Да се одредат параметрите и да се нацрта Г-заменската шема на двонамотен енергетски
трансформатор со следните податоци:

mT  110 / 10,5 kV, S n  31,5 MVA, uk  10,5%, i0 %  1, 2
PCun  62 kW, PFen  40 kW

Решение:
Со повикување на програмата во MATLAB со име TransformerTests [??kniga indiec] се
добива дијалогот на програмата за пресметка на параметрите на Г еквивалентната шема преку
внесување на податоците за трансформаторот од обидите на куса врска и празен од. Со
кликање на Obtain Equivalent circuit се добиваат параметрите на гранката на магнетизирање на
трансформаторот (празен од) и подолжната гранка (куса врска) и тоа сведени на ВН и НН
страна.

Слика 4.11. Дијалог прозорец во TransforemrTests за трансформаторот од вежба 5

Понатаму, може да се пресметаат оперативните големини на трансформаторот во
зависност од оптоварувањето на секундарната страна и напонот на секундарот. Имено, за напон
на секундарот од 10 kV и оптоварување од 25 MVA при индуктивен фактор на моќност од 0,9,
со кликање на Transformer performance се добиваат оперативните услови во трансформаторот и
неговата крива на ефикасност во зависност од излезната моќност.

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

53

Слика 4.12. Дијалог прозорец во TransforemrTests за трансформаторот од вежба 5

Слика 4.13. Дијалог прозорец во TransforemrTests за трансформаторот од вежба 5

4.3

Пресметка на режим на работа на трифазни долги водови со програма во
MATLAB

ВЕЖБА 6.

l  400 km има подолжни параметри:
r  0,03 Ω/km, x  0,34 Ω/km, b  3,26  10 S/km . Со помош на програмата во MATLAB
400

kV

далекувод

со

должина
6

Lineperf да се пресмета: а) напонот и моќноста на почетокот на водот, ако напонот на неговиот
крај е U 2  392 kV , а е оптоварен со моќност S 2   250  j125  MVA ; б) напонот на крајот од
водот и моќноста на почетокот од водот, ако тој работи во режим на празен од, а напонот на
неговиот почеток е U 1  400 kV ; в) Струјата и почетокот ако водот е во куса врска на крајот, а
напонот на почетокот е U 1  400 kV ; г) кружниот дијаграм на моќноста на примачкиот крај на
водот (крајот на водот); д) Напонскиот профил и кривите на оптоварливост на водот.
Решение:
Со повикување на програмата во MATLAB со име Lineperf [??kniga indiec] се добива
дијалогот на програмата даден во продолжение:
TRANSMISSION LINE MODEL
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Select

Parameters per unit length
r(ohms), g(siemens) L(mH) & C (micro F)

1

Complex z and y per unit length
r+j*x (ohms/length), g+j*b (siemens/length) 2
Nominal pi or Eq. pi model

3

A, B, C, D constants

4

Conductor configuration and dimension
To quit

5

0

Select number of menu --> 1
Ја избираме опцијата 1 за внесување на параметрите по единица должина. Потоа се
следи дијалогот на програмата и се внесуваат податоците како што е дадено во продолжение:
Enter Line length = 400
Enter Frequency in Hz = 50
Enter line resistance/phase in ohms per unit length r = 0.03
Enter line inductance/phase in millihenry per unit length L = 0.34e3/314
Enter line capacitance/phase in micro F per unit length C = 3.26/314
Enter line conductance/phase in siemens per unit length g = 0
Enter 1 for Medium line or 2 for long line --> 2
Се добиваат следниве резултати за водот:
Equivalent pi model
------------------Z' = 11.2993 + j 132.109 ohms (импеданција во подолжна гранка)
Y' = 1.76424e-006 + j 0.00132431 siemens (адмитанција во подолжна гранка)
Zc = 323.26 + j -14.2266 ohms (бранова импеданција)
alpha l = 0.0185609 neper
вдолж водот)
0.91253
ABCD =

beta l = 0.421745 radian = 24.1642ø (константа на ширење на бранот

+ j 0.0075984

11.299

+ j 132.11
(ABCD параметри на водот)
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+ j 0.0075984

Hit return to continue
Со притискање на ENTER се добива следното мени:
TRANSMISSION LINE PERFORMANCE
----------Analysis----------

Select

To calculate sending end quantities
for specified receiving end MW, Mvar

1

To calculate receiving end quantities
for specified sending end MW, Mvar

2

To calculate sending end quantities
when load impedance is specified

3

Open-end line & inductive compensation
Short-circuited line

5

Capacitive compensation

6

Receiving end circle diagram

7

Loadability curve and voltage profile
To quit

4

8

0

За да се реши задачата под а) потребно е да се избери опцијата 1 за познати услови на
примачкиот крај и пресметка на условите на испраќачкиот крај на водот. Внесувањето на
бараните податоци за примачкиот крај е дадено во продолжение:
Select number of menu --> 1
Enter receiving end line-line voltage kV = 392
Enter receiving end voltage phase angleø (for Ref. enter 0 ) = 0
Enter receiving end 3-phase real power MW = 250
Enter receiving end 3-phase reactive power(+ for lagging & - for leading power factor) Mvar = 125
По што се добиваа условите на испаќачкиот крај:
Line performance for specified receiving end quantities
------------------------------------------------------Vr = 392 kV (L-L) at 0ø (модул на линискиот напон на крајот од водот и аргумент на напонот)
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Pr = 250 MW Qr = 125 Mvar (трифазна моќност на крајот од водот)
Ir = 411.669 A at -26.5651ø PFr = 0.894427 lagging (струјата на крајот од водот и факторот на
моќност)
Vs = 415.548 kV (L-L) at 11.61ø (модул на линискиот напон на крајот од водот и аргумент на
напонот)
Is = 357.868 A at 19.8317ø PFs = 0.989722 leading (струјата на почетокот од водот и факторот
на моќност)
Ps = 254.928

MW Qs = -36.834 Mvar (трифазна моќност на крајот од водот)

PL = 4.928

MW QL = -161.834 Mvar (загуби на моќност во водот)

Percent Voltage Regulation = 16.1639 (процентулна регулација на напонот)
Transmission line efficiency = 98.0668 (коефициент на полезно дејство на водот)
Hit return to continue
За решавање на задачата под б) потребно е да се избере опцијата 4 за решавање на режим на
празен од.
TRANSMISSION LINE PERFORMANCE
----------Analysis----------

Select

To calculate sending end quantities
for specified receiving end MW, Mvar

1

To calculate receiving end quantities
for specified sending end MW, Mvar

2

To calculate sending end quantities
when load impedance is specified

3

Open-end line & inductive compensation
Short-circuited line

5

Capacitive compensation

6

Receiving end circle diagram

7

Loadability curve and voltage profile
To quit

4

0

Select number of menu --> 4
Со внесување на следниве податоци:

8
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Enter sending end line-line voltage kV = 400 (напон на почетокот на водот (испраќачкиот крај на
водот))
Enter receiving end voltage phase angleø (for Ref. enter 0 ) = 0
Open line and shunt reactor compensation
---------------------------------------Vs = 400 kV (L-L) at 0ø (напон на почетокот на водот)
Vr = 438.325 kV (L-L) at -0.00832652ø (пресметан напон на крајот од водот)
Is = 320.485 A at 89.6742ø PFs = 0.00568575 leading (струја на почетокот на водот скоро чисто
капацитивна аголот е приближно 900.
Понатаму програмата нуди пресметка на пригушница на крајот од водот за да се
компензира капацитивната струја. За таа цел се бара да се внеси саканата вредност на напонот
на крајот од водот.
Desired no load receiving end voltage with shunt reactor compensation kV (L-L) = 400
Desired no load receiving end voltage = 400 kV (посакуван модул на линискиот напон на крајот од
водот)
Shunt reactor reactance = 1510.22 ohm (реактанција на реакторот на крајот од водот)
Shunt reactor rating = 105.945 Mvar (реактивна моќност на реакторот на крајот од водот
Hit return to continue
По што се добива дијаграмот на напонот вдолж водот и тоа за компензиран вод (сината
крива) и некомпензиран вод (зелената крива).

Слика 4.14. Дијаграм на напонот вдолж водот од вежба 6
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За решавање на задачата под в) потребно е да се избере опцијата 5 за решавање на
режим на куса врска. Во продолжение е покажано истото, меѓутоа со поинаков внес на
податоците за водот преку опцијата 2 од почетното мени.
>> Lineperf
TRANSMISSION LINE MODEL
Type of parameters for input

Select

Parameters per unit length
r(ohms), g(siemens) L(mH) & C (micro F)

1

Complex z and y per unit length
r+j*x (ohms/length), g+j*b (siemens/length) 2
Nominal pi or Eq. pi model

3

A, B, C, D constants

4

Conductor configuration and dimension
To quit

5

0

Select number of menu --> 2
Enter Line length = 400
Enter Frequency in Hz = 50
Enter series impedance r + j*x in ohms per unit length z = 0.03+0.34i
Enter shunt admittance g + j*b in siemens per unit length y = 0+3.26e-6i
Enter 1 for Medium line or 2 for long line --> 2
Equivalent pi model
------------------Z' = 11.3 + j 132.046 ohms
Y' = 1.76239e-006 + j 0.00132362 siemens
Zc = 323.26 + j -14.2338 ohms
alpha l = 0.0185609 neper

beta l = 0.421531 radian = 24.152 degree
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+ j 132.05

ABCD =
-3.3409e-006 + j 0.0012658

0.91262

+ j 0.0075948

TRANSMISSION LINE PERFORMANCE
----------Analysis----------

Select

To calculate sending end quantities
for specified receiving end MW, Mvar

1

To calculate receiving end quantities
for specified sending end MW, Mvar

2

To calculate sending end quantities
when load impedance is specified

3

Open-end line & inductive compensation
Short-circuited line

5

Capacitive compensation

6

Receiving end circle diagram

7

Loadability curve and voltage profile
To quit

4

8

0

Select number of menu --> 5
Enter sending end line-line voltage kV = 400 (напон на почетокот на водот)
Enter sending end voltage phase angleø (for Ref. enter 0 ) = 0 (аргумент на напонот на почетокот на
водот)
Line short-circuited at the receiving end
----------------------------------------Vs = 400 kV (L-L) at 0ø
Ir = 1742.57 A at -85.1088ø (пресметана струја на крајот од водот за режим на куса врска)
Is = 1590.36 A at -84.632ø (пресметана струја на почетокот од водот за режим на куса врска)
Hit return to continue
За решавање на задачат под г), потребно е да се избере опцијата 7 за пресметка на кружниот
дијаграм на моќноста на водот на примачкиот крај односно на неговиот крај.
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Select number of menu --> 7
Receiving end power circle diagram
---------------------------------Enter receiving end line-line voltage kV = 400

Слика 4.15. Кружен дијаграм на моќноста на примачкиот крај на водот од вежба 6

За решавање на задачат под г), потребно е да се избере опцијата 8 за пресметка на
напонскииот профил на водот зависно од режимот на работа и оптоварливоста на водот.
Притоа во новото menu се избира 1 за кривите на напонскиот профил и 2 за оптоварливоста на
водот. Притоа графиците се цртаа за должини на водот до 1/8 (или 1/4) од брановата должина
на електромагнетниот бран којa за електроенергетски водови изнесува 6000 km.
Voltage profile and line loadability
Select
-----Voltage profile curves

1

Line loadability curves

2

To quit

0

Select number of menu --> 1
Voltage profile for line length up to 1/8 wavelength
----------------------------------------------------
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Enter sending end line-line voltage kV = 400 (линиски напон на испраќачкиот крај или почеток на
водот)
Enter rated sending end power, MVA = 500 (привидна моќност на почетокот на водот)
Enter power factor = 0.9 фактор на моќност на почетокот на водот

Слика 4.16. Напонски профил на водот од вежба 6 за четири режими на работа (сина крива(NO-load)=празен од, зелена крива
(SIL)=природна моќност, тиркизна крива(Rated load)=номинално оптоварување, црвана крива (Short-ckt)=куса врска.

Voltage profile and line loadability
Select
-----Voltage profile curves

1

Line loadability curves

2

To quit

0

Select number of menu --> 2
Loadability curve of a lossless line (up to 1/4 wavelength
---------------------------------------------------------Enter sending end line-line voltage kV = 400 (напон на почетокот на водот)
Enter receiving end line-line voltage kV = 390 (напон на крајот на водот)
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Enter line current-carrying capacity, Amp/phase = 2054 (трајно дозволена струја)

Слика 4.17. Криви на оптоварливост на водот од вежба 6 во однос на природната моќност и термичкиот лимит
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POWER WORLD SIMULATOR
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NEPLAN

NEPLAN [4] е софтверски пакет кој е многу едноставен и лесен за користење од страна
на корисникот. Главната негова примена е за планирање, анализа и проектирање на
електроенергетски мрежи. Достапни се и верзии на NEPLAN кои се специјализирани за
водоводни, гасни и топлински мрежи. Како и за секој софтверски пакет, најбрз и најефикасен
начин за корисникот да стане фамилијарен со NEPLAN е следење на Tutorial-от и останатите
help документи.
На сликата 6.1 е прикажан главниот кориснички интерфејс за работа со NEPLAN кој се
добива при отворање на нов проект со користење на опцијата File/New.

Слика 6.1 Главен кориснички интерфејс за работа со NEPLAN

Titlebar (насловна линија) го прикажува името на проектот кој моментално е активен.
Menu option bar (листа на опаѓачки менија).
Toolbar – палета на алатки кои во најголем дел се содрат и во опаѓачките менија.
Неговиот изглед зависи од корисникот и може да се уредува преку менито View. Вообичаено
тука се содржат најкористените алатки од страна на корисникот.
Workspace (работна површина) е делот каде се прикажуваат дијаграмите на мрежите кои
се креираат.
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Variant manager (управувач со варијанти) дава добар преглед на отворените проекти и
варијанти кои се разгледуваат. Од овде можат да се креираат, бришат, додаваат, активираат и
деактивираат нови варијанти на истиот проект. Преку управувачот со варијанти може да се
премина и на управувачот со дијаграмите кој овозможува креирање на мрежата на повеќе
дијаграми (различни графички лејери) за попрегледна работа.
Symbol window (прозорец со симболи) каде се содржани сите симболи на елементите на
ЕЕС од примарните и секундарните струјни кругови. Симболите на елементите се внесуваат на
работната површина со кликање на симболот и влечење на работната површина позицијата
каде сакаме да се поврзи елементот. За некои елементи постојат повеќе симболи кои се
идентични во физичкото значење. Тоа е така бидејќи во различни делови на светот се користат
различни симболи за одредени елементи.
Message window (прозорец со пораки) е средство за комуникација на NEPLAN со
корисникот. Дава информација за извршените операции, пораки за грешка и други
информации.
6.1

Основни елементи на NEPLAN

Согласно теоријата на топологија на електроенергетски мрежи во NEPLAN се
дефинирани два основни типа на елементи: јазли (node) и гранки (elements или branches). На
сликата 6.2 е прикажан основниот концепт на креирање на еднофазен дијаграм на
електроенергетска мрежа. NEPLAN е софтверски пакет кој работи со комплексни претставници
на напоните и струите во фазорски домен и домен на симетрични компоненти. Работи со
еднофазна претстава на елементите на електроенергетските мрежи претпоставувајќи дека
системот е трифазен со урамнотежени елементи и симетричен систем на напони. Работи со
линиските напони со директен редослед и трифазните моќности применети на еднофазна
претстава на елементите. Решавањето на квазистационарните несиметрични режими со грешка
се изведува во доменот на симетричните компоненти.

Слика 6.2 Еднофазен дијаграм со основните компоненти за креирање на мрежа

Јазлите (nodes) се точки во електроенергетските мрежи каде се спојуваат два елементи
или точки каде се произведува или троши електричната енергија. За опис на јазол како влезни
податоци потребно е да се знаат следниве основни податоци: Име на јазолот, номинален напон
на јазолот, зона или област на која припаѓа и доколку е потребно дополнителен опис на јазолот.
Номиналниот напон на јазолот во NEPLAN се внесува како линиски напон (line to line voltage).
Номиналниот напон кој е внесен за јазолот се користи како базен напон при сведувањето на
конструктивните и оперативните параметри на мрежата во единечни вредности (per unit). Не
мора да се поставува јазол помеѓу сите елементи. Некои можат да се поврзуваат помеѓу себе
директно преку опцијата Insert/Link. Во тој случај за таа точка на поврзување нема да се
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пресметува напонот при анализата. Притоа на овој начин не може повеќе од два елементи да се
поврзат во иста точка.
Терминот елемент во NEPLAN означува компенента на електроенергетските мрежи од
типот: водови, трансформатори, електрични машини, оптоварувања, мержни еквиваленти,
кондензаторски батерии, попречни гранки од типот на shunt-ови, реактори, синхрони
компензатори, енергетска електроника, заштита, мерења и многу други елементи кои се
составен дел од ЕЕС. Секој од овие елементи се внесува преку внесувачки дијалог прозорец
наменет за секој елемент посебно. Потребните податоци за секој од нив ќе бидат опишани на
примерот подолу во оваа глава. Елементите во ЕЕС кои се моделираат во NEPLAN можат да се
поделат на активни и пасивни. Активните елемети се мрежните еквиваленти (network feeder),
асинхроните и синхроните машини. При анализа на тековите на моќности тие се моделираат
преку нивните активни и реактивни моќности, како и преку напонот во зависност од режимот
во кој работат. При пресметка на куси врски за нив се користат стандардните модели на
електромоторна сила во серија со соодветната реактанција. Пасивни елементи се водовите,
трансформаторите, реакторите, оптоварувањата, прекинувачите итн.
Прекинивачите (switches) во NEPLAN се користат вклучување и исклучување на
елементи и промена на топологијата на мрежата. Ги има два типа: логички и физички.
Логичките прекинувачи се фиктивни и автоматски се генерираат кога ќе се поврзуваат
елементите за јазлите или меѓу себе преку опцијата link. На пример за вод се генерираат два
логички прекинувачи на двата краја кај јазлите меѓу кои е поврзан истиот. Значи тие немаат
физика зад себе туку служат за едноставно и брзо вклучување и исклучување на елементи во
мрежата без да се ставаат физички прекинувачи кога за тоа нема потреба. Физичките
прекинувачи служат за симулација на реалните прекинувачи во електроенергетските мрежи.
6.2

Прв пример во NEPLAN, мрежа од TUTORIAL

На сликата 6.26 е прикажан моделот на мрежата во софтверскиот пакет NEPLAN.
Мрежата е моделирана на два дијаграми за попрегледен графички приказ. На вториот дијаграм
е прикажана НН-та 0,4 kV мрежа која е поврзана за јазолот 12 (Twelve). Врз разгледуваната
мрежа ќе бидат извршени три типа на анализи: 1. Пресметка на напоните на јазлите и тековите
на моќностите за основно сценарио кога сите елементи на мрежата се вклучени. 2. Пресметка
на напоните на јазлите и тековите на моќностите за сценарио кога еден елемент на мрежата е
испаднат (критериум n-1). 3. Пресметка на струите на куси врски во мрежата.
6.2.1

Внесување на јазли

Внесувањето на јазол во NEPLAN наедноставно е преку опцијата Insert/AC-Line and
Bus/AC-Busbar (слика 6.3). Се изцртува хоризонтална или вертикална собирница со влечење на
левиот клик на глувчето. Се добива диалог прозорецот кој е прикажан на сликата 6.4, кој се
однесува за јазолот со име ONE од примерот кој се разработува во ова поглавје.

Слика 6.3 Внес на јазол во NEPLAN
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Слика 6.4 Дијалог прозорец за јазол во NEPLAN

Согласно сликата 6.4 и влезните податоци за јазлите прикажани на сликата 6.5, можат да
се внесат и останатите јазли од мрежата. Поважни податоци се: Name (Име на јазолот), Un…kV
(Номинален напон на јазолот).

Слика 6.5 Список јазли пример Tutorial
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Внесување на водови

После внесувањето на јазлите, најдобро е да се внесат водовите. Внесувањето на вод во
NEPLAN се врши преку опцијата Insert/AC-Line and Bus/AC-Line (слика 6.6). Се исцртува
хоризонтален или вертикален вод со влечење на левиот клик на глувчето од едниот до другиот
јазол. Се добива диалог прозорецот кој е прикажан на сликата 6.7, кој се однесува за водот со
име LIN 2-3 од примерот кој се разработува во ова поглавје.

Слика 6.6 Внес на вод во NEPLAN

Слика 6.7 Дијалог прозорец за вод во NEPLAN
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Согласно сликата 6.7 и влезните податоци за јазлите прикажани на сликата 6.8, можат да
се внесат и останатите јазли од мрежата. Поважни податоци се: Name (Име на водот),
Length…km (Должина на водот), R(1) (Активна отпорност за директен систем), R(0) (Активна
отпорност за нулти систем), X(1) (Реактивна отпорност за директен систем), X(0) (Реактивна
отпорност за нулти систем), Б(1) (Капацитивна спроводност за директен систем), B(0)
(Капацитивна спроводност за нулти систем), Irmax…high (трајно дозвоелна струја) итн.

Слика 6.8 Список водови пример Tutorial

6.2.3

Внесување на двонамотен трансформатор

Внесувањето на двонамотен трансформатор во NEPLAN се врши преку Symbol Window
/n port elements/2W Transformer. Симболот за трансформатор се влече со левиот клик на
глувчето до положбата помеѓу двата јазли каде е поврзан. Се добива дијалог прозорецот кој е
прикажан на сликата 6.9, а кој се однесува за трансформаторот со име TRA 1-2.

Слика 6.9 Дијалог прозорец за параметри на трансформаторот TRA 1-2

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

70

Каде што се поважните влезни податоци се: Ur1 (номинален примерен напон или напонот на
страната 1 на трансформаторот), Ur2 (номинален секундарен напон или напонот на страната 2
на трансформаторот), Un1 и Un2 не се внесуваат туку се вчитуваат автоматски кога
трансформатрот ќе се поврзи за јазлите, URr(1) односно URr(0) (загуби во бакар на
трансформаторот за директен и нулти систем во проценти од номиналната моќност на
трансформаторот), Ukr(1) односно Ukr(0) (напон на куса врска на трансформаторот за директен
и нулти систем во проценти), Sr (номинална моќност на трансформаторот), I0 (струја на празен
од во проценти), Pfe (загуби во железо во kW), On-load tapchanger (регулација на напонот под
оптоварување), Vector group (Шема и група на соединување).
Во делот Limits се внесуваат податоците за проценка на оптовареноста на
трансформаторот во однос на моќноста или струјата, каде најчесто се избира опцијата преку
моќноста (слика 6.10).

Слика 6.10 Дијалог прозорец за Limits на трансформаторот TRA 1-2

Во делот Regulation се внесуваат податоците за регулационата преклопка на
трансформаторот. (слика 6.11), каде што за TRA 1-2 внесените податоци се: Tap side (страната
на која се наоѓа регулационата преклопка во случајот примарната), Controlled node (страната
каде се контролира напонот во случајот секундарната), Tap min (минимален отцеп на
регулационата преклопка (-10)), Tap r (номинален отцеп на регулационата преклопка (0)), Tap
max (максимален отцеп на регулационата преклопка (10)), Tap act (актуелна позиција на
регулационата преклопка (0)), Delta U% (чекор на регулација на напонот помеѓу два отцепи (2),
U set % (посакувана вредност на напонот во проценти од номиналниот напон). Во делот
Earthing се внесуваат податоците за третманот на неутралната точка на трансформаторот (слика
6.12), дирекно заземјена, изолирана или преку импеданција.

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

Слика 6.11 Дијалог прозорец за Regulation на трансформаторот TRA 1-2

Слика 6.12 Дијалог прозорец за Earthing на трансформаторот TRA 1-2

71

Методија Атанасовски, предавања Софтверски пакети за анализа на ЕЕС

72

Влезните податоци за сите трансформатори се прикажани на сликата 6.13.

Слика 6.13 Список трансформатори пример Tutorial

6.2.4

Внесување на потрошувач

Внесувањето на потрошувач во NEPLAN се врши преку Symbol Window /1 port
elements/Load. Симболот за потрошувач се влече со левиот клик на глувчето до положбата на
јазолот каде е поврзан. Се добива дијалог прозорецот кој е прикажан на сликата 6.14, а кој се
однесува за потрошувачот со име V1, каде што се поважните влезни податоци се: LF-type (во
случајот PQ, а зависи од влезните податоци), Units (HV е за MW и LV е за kW), S (привидна
моќност на потрошувачот), P (активна моќност на потрошувачот), Q (реактивна моќност на
потрошувачот), итн. Напонската зависност на потрошувачот се внесува во делот Voltage
dependence, каде е вграден ZIP моделот составен од константна моќност, струја и импеданција,
како и експоненцијалниот модел. Во делот Scalling factors може да се внесуваат типски или
актуелни 24 часовни дијаграми (со 24 или 96 точки) на потрошувачи и да се избира од кој тип е
соодветниот потрошувач. Влезните податоци за сите трансформатори се прикажани на сликата
6.15.
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Слика 6.14 Дијалог прозорец на потрошувачот V1

Слика 6.15 Список потрошувачи пример Tutorial

6.2.5

Внесување на синхрон генератор (машина)

Внесувањето на синхрон генератор во NEPLAN се врши преку Symbol Window /1 port
elements/Synchoronous machine. Симболот за синхрон генератор се влече со левиот клик на
глувчето до положбата на јазолот каде е поврзан. Се добива дијалог прозорецот кој е прикажан
на сликата 6.16, а кој се однесува за генераторот со име GEN1, каде што се поважните влезни
податоци во делот Parameters се: Ur (номинален напон), Sr (номиналнa привидна моќност), Pr
(номиналнa активна моќност), Cosphi (фактор на моќност), xd (трајна реактанција), xd’
(транзиентна реактанција), xd’’ (субтранзиентна реактанција), x(2) (инверзна реактанција), x(0)
(нулта реактанција), Rotor type (тип на роторот), Earthing (заземјување на неутрална точка),
Genеration Costs (крива на трошоци на генераторот). Во делот Limits, прикажан на сликата 6.17,
влезните податоци се: Pmin, Pmax, Qmin, Qmax (минимална и максимална активна и реактивна
моќност на генераторот). Во делот Operational (слика 6.18) се внесуваат податоците за режимот
на работа на генераторот во разгледуваниот момент, што е релевантно за пресметка на тековите
на моќности: LF type (режим на работа PQ (дефинирани активна и реактивна моќност), PV
(дефинирани активна моќност и модул на напонот), PC (дефинирани активна моќност и фактор
на моќност), SL (дефинирани модул и агол на напонот). Притоа во влезните податоци
моќностите се внесуваат во апсолутни единици, додека напонот се внесува во проценти од
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номиналниот напон на јазолот каде генераторот го контролира напонот кој не мора да биде оној
каде истиот е поврзан.

Слика 6.16 Дијалог прозорец за Parameters на синхрониот генератор GEN1

Слика 6.17 Дијалог прозорец за Parameters на синхрониот генератор GEN1
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Слика 6.18 Дијалог прозорец за Operational на синхрониот генератор GEN1

Влезните податоци за генераторот се прикажани на сликата 6.19.

Слика 6.19 Список генератори пример Tutorial

6.2.6

Внесување на асинхрон мотор (машина)

Внесувањето на асинхрона машина (во случајов мотор) во NEPLAN се врши преку
Symbol Window /1 port elements/Asynchoronous machine. Симболот за aсинхрон мотор се влече
со левиот клик на глувчето до положбата на јазолот каде е поврзан. Се добива дијалог
прозорецот кој е прикажан на сликата 6.20, а кој се однесува за моторот со име U1 5.2, каде што
се поважните влезни податоци во делот Parameters се: Ur (номинален напон), Sr (номиналнa
привидна моќност), Ir (номинална струја), Pr mech MW (номинална механичка моќност), r/min
(вртежи во минута), Rated slip % (номинално лизгање во %), Pole pairs of stator (број на парови
полови на статорот), Ia/Ir (однос на струја на пуштање и номинална струја), Мa/Мr (однос на
моментот на пуштање и номиналниот момент), Мk/Mr (однос на моментот на кочење и
номиналниот момент), cosphi start (фактор на моќност на пуштање), Units (единици за
внесување на податоците), Transient model (модел за преодни појави). Во делот Operational,
прикажан на сликата 6.21, влезните податоци се: LF type (тип на модел за анализа на текови на
моќност се избира PQ oper со оперативни активна и реактивна моќност), P Q per motor (се
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внесуваат активната и реактивната моќност на моторот). Влезните податоци за генераторот се
прикажани на сликата 6.22.

Слика 6.20 Дијалог прозорец за Parameters на асинхрониот мотор U1 5.2

Слика 6.21 Дијалог прозорец за Operational на асинхрониот мотор U1 5.2
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Слика 6.22 Список асинхрони мотори пример Tutorial

6.2.7

Внесување на мрежен Тевененов еквивалент

Внесувањето на мрежниот еквивалент во NEPLAN се врши преку Symbol Window /1 port
elements/Network feeder. Симболот за мрежен еквивалент се влече со левиот клик на глувчето
до положбата на јазолот каде е поврзан. Се добива дијалог прозорецот кој е прикажан на
сликата 6.23, а кој се однесува Netz, каде што се поважните влезни податоци во делот
Parameters се: Skmax MVA (максимална моќност на трифазна куса врска), Skmin MVA
(минимална моќност на трифазна куса врска), Ikmax (максимална струја на трифазна куса
врска), Ikmin (минимална струја на трифазна куса врска), R(1)/X(1) однос на еквивалентен
активен и реактивен отпор за директен систем, R(0)/X(0) однос на еквивалентен активен и
реактивен отпор за нулти систем, Z(0)/Z(1) однос на еквивалентните импеданции за нулти и
директен систем, LF type (модел на мрежниот еквивалент за текови на моќност SL (slack) со
модул на напонот во % од номиналниот напон на јазолот и агол нула и PQ со активна и
реактивна моќност).

Слика 6.23 Дијалог прозорец за Parameters на мрежен еквивалент со NETZ
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Внесување на нов дијаграм

Нисконапонската мрежа која е поврзана на јазолот 12 (Twelve), треба да се внеси на нов
дијаграм. Внесувањето на нов дијаграм се прави преку опцијата десен клик на Rootnet во делот
Diagram manager, како што е прикажано на сликата 6.24.

Слика 6.24 Внесување на нов дијаграм

Јазолот Twelve треба да се појави на двата дијаграми, а сепак се работи за истиот јазол.
Затоа се оди со внесување на нов јазол, арно ама неговото име се избира од листата на јазли
(преку правоаголничето) веднаш до делот за име на јазолот, каде се избира соодветниот јазол.
Податоците за нисконапонската мрежа се дадени во продолжение.
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Слика 6.26 Модел во NEPLAN на мрежата од Tutorial
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За пресметките под 1 и 2 ќе биде искористен модулот во NEPLAN/Load Flow. За
пресметките се користи Newton Raphson метод. На сликата 6.27 е прикажано подесувањето на
параметрите за пресметката. Се избира Automatic Transformer Regulation (автоматска
регулација на напон со трансформаторите каде е тоа можно), Control generation limits (контрола
на генераторските ограничувања). Бројот на итерации се ограничува на 50, а престанокот на
итеративното пресметување се подесува на 0,001. За напоните се дефинираат ограничувања за
максимално и минимално отстапување на напонот од номиналниот, во вредност Umin=90% и
Umax=110 % (слика 6.28). Како реферетна вредност за оптоварувањето во % на водовите и
трансформаторите се зема 100 %.

Слика 6.27 Параметри на анализата за пресметка на тековите на моќности
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Слика 6.28 Референтни вредности за оптоварувањето на елементите и напоните на јазлите

6.2.9

Пресметка на напоните на јазлите и тековите на моќностите за основно
сценарио

На сликата 6.29 е прикажан текот на итеративниот процес кој заврзшува со осмата
итерација:

Слика 6.29 Тек на итеративниот процес со Newton Raphson методот за основно сценарио

Резултатите од пресметката се групирани во 5 групи, а дијалогот за нивно прегледување
е прикажан на следната слика:
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Слика 6.30 Групација на резултати за основно сценарио

Прво ќе ги анализираме сумарните резултати за мрежата:

Слика 6.31 Summary резултати за основно сценарио

Може да се забележи (слика 6.31) дека вкупните загуби на активна моќност во мрежата
се Ploss=0,402 MW, додека вкупните загуби на реактивна моќност се Qloss=2,877 MVar.
Моќноста на slack генераторот (220 kV еквивален на мрежа во јазолот ONE) изнесува Pimp=-
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26,538 MW односно 2,914 MVar. Знакот – кај активната инјектирана моќност на slack
генераторот покажува дека во мрежата има контра текови од неа кон 220 kV мрежа претставена
со еквивалентот. Тоа е логично бидејќи генераторот во јазолот 13 (Thirteen) произведува 40
MW, a вкупното оптоварување во мрежата е 13,06 MW.
Биланс на активни моќности: Моќноста произведена од генераторите која се троши во
мрежата е PGen=13,46 MW (13,06 од генераторот во 13 + 0,4 од slack-от) и заедно со онаа која
се инјектира во 220 kV мрежа (26,54 MW) е точно еднаква на моќноста на генераторот во
јазолот 13 (40 MW). Загубите во мрежата по дефиниција во алгоритмот за пресметка на
тековите на моќности ги покрива slack-от. Вкупната потрошувачка во мрежата е (Pload=13,06
MW).
Биланс на реактивни моќности: Моќноста произведена од генераторите која се троши во
мрежата е QGen=12,91 MVar (10 MVar од генераторот во 13 + 2,91 MVar од slack-от) минус
загубите во мрежата од 2,87 MVar е точно еднаква на моќноста на потрошувачите во мрежата
(10,04 MVar). Загубите во мрежата по дефиниција во алгоритмот за пресметка ги покрива slackот и во овој случај уште 0,04 MVar колку што недостасуваат за да се задоволи потрошувачката
(Qload=10,04 MVar).
Загубите по напонски нивоа во мрежата се: водови Ploss Li (65 kV)=0,401 MW, Qloss Li
(65 kV)=0,891 MVar; трансформатори Qloss Tr (65 kV)=1,665 MVar, Qloss Tr (220 kV)=0,321
Mvar. Загубите на активна моќност кај трансформаторите се нула затоа што во влезните
податоци беше зададено дека загубите во бакар се нула односно Rt=0.
Резултати по јазлите во мрежата (слика 6.32): Во првата колона ID е прикажаn
идентификациониот број на јазолот. Втората колона Name го дава името на јазлите, третата
колона U (kV) е дадена пресметаната вредност на модулот на напонот на јазолот во kV, а
четвртата колона го дава истиот напон во % (p.u. ако се подели со 100) од номиналниот
(базниот) напон на јазолот. Тука е важно да се нагласи дека напоните на сите јазли се во
рамките на дефинираниот дозволен опсег на промена на напонот од 90-110 % од номиналниот
напон. Петтата колона е аголот (аргументот) на напонот. Шестата и седмата колона (Pload и
Qload) ги даваат активната и реактивната моќност на потрошувачите приклучени на секој од
јазлите. Осмата и деветтата колона ги даваат активната и реактивната моќност на генераторот
кој е приклучен во јазлите.
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Слика 6.32 Node резултати за основно сценарио

Резултати по елементи (гранки на мрежата 6.33): Првата колона е ID на секој елемент.
Втората колона е името на јазолот на едниот крај на елементот. Може да се забележи дека секој
вод и трансформатор се јавува по два пати во резултатите за да се прикажат тековите на
моќност на двата краја на елементот. Третата колона го покажува типот на елементот (вод, ттор итн.).
Четвртата и петтата колона ги покажуваат активната и реактивната моќност на
елементот кај јазолот (крајот на елементот) даден во колона 2. Пример да го анализираме
елементот вод со име Line 3-8. Забележуваме дека во резултатите тој се јавува два пати: еднаш
во редица 1 и втор пат редица 36. Во редица 1 се дадени тековите на моќности на страната на
јазолот 8, додека во редица 36 се дадени тековите на моќнсоти на страната на јазолот 3. Прво
треба да утвдиме насока на тековите на моќности. Бидејќи позитивни се активната и
реактивната моќност на страната 8 (6,476 MW; 0,217 МVar), заклучуваме дека активната и
реактивната моќност течат од јазолот 8 кон јазолот 3. Забележуваме дека моќностите кај јазолот
3 се негативни (-6,476 MW; -0,22 МVar). Збирот од моќности кај 8 и кај 3 ги даваат загубите на
активна и реактивна моќност во елементот кои се дадени во 10 и 11 колона Ploss=0,0004 MW и
Qloss= -0,0029 МVar. Знакот на загубите на реактивна моќност во водот покажува како е тој
оптоварен во однос на неговата реактивна моќност:


Qloss<0 водот е подоптоварен односно е оптоварен со моќност која е помала од
неговата природна моќност;



Qloss>0 водот е надоптоварен односно е оптоварен со моќност која е поголема од
неговата природна моќност;



Qloss=0 водот е оптоварен со моќност која е енаква на неговата природна моќност;



Значи за водот 3-8 можи да заклучиме дека е подоптоварен.

Седмата и осмата колона ги покажуваат модулот на струјата низ елементот I (kA) и
аргументот на струјата Angle I(0), соодветно. Деветтата колона (Loading %) ја покажува
оптовареноста на елементот во однос на неговата: за водови трајно дозволена струја и за
трансформатори номинална привидна моќност. Пример за водот Line 3-8 забележуваме дека е
оптоварен 77 % коj e добиен како однос од пресметаната струја низ елементот I=58 A и
неговата внесена трајно дозволена струја Imax=75 А.
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Сега да го анализираме водот со име Line 8-7: Моќности на страна на јазол 8: -18,53
MW; -3,115 MVar; Моќности на страна на јазол 7: 18,709 MW; 3,523 MVar;
Загуби во водот: 0,1789 MW; 0,4078 MVar; Водот е надоптоварен односно е оптоварен
со моќност поголема од неговата природна моќност.
Оптовареноста на водот е 83,38 % во однос на неговата трајно дозволена струја (167
А/200 А).Слични се анализите за трансформаторите.
Како заклучок може да се изведе дека оптовареноста на елементите е во рамките на
дозволената (100 %) меѓутоа неколку елементи се критично оптоварени (>70% ): Line 5-2
(85,7%), Line 5-6 (90,15 %), Line 3-9 (77,72 %), Line 3-8 (76,84 %), Line 8-7 (83,56 %), TRA 9-10
(87,37 %). Критичноста е во случај на испад на еден елемент односно критериумот n-1, што ќе
биде предмет на анализа во продолжение.

Слика 6.33 Elements резултати за основно сценарио
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Пресметка на напоните на јазлите и тековите на моќностите за сценарио кога
еден елемент на мрежата е испаднат (критериум n-1)

Испад на водот Line 5-2 (водот е исклучен):
За напоните на јазлите се забележува дека нема нарушувања надвор од дозволениот
опсег од 90 – 110 % од номиналниот напон на секој јазол (слика 6.34).
За оптовареноста на елементите (слика 6.35) се забележуваат неколку преоптоварувања
по водовите:
−

Line 2-3:

Loading =141,57 %

−

Line 3-8:

176,33 %

−

Line 4-8

137,17 %

−

Line 8-7

166,89 %

Значи мрежата не го задоволува критериумот n-1 за испад на водот 5-2. Објаснувањето
зошто ова се случува е следно: Целокупното производство во мрежата е сконцетрирано во
генераторот во јазолот 13 кој преку два алтеративни патишта ја испорачува моќноста, преку
водовите 6-5 и 5-2 од една страна и водот 6-7 од друга страна. Бидејќи е испаднат водот 5-2
целокупната моќност на генераторот минува низ водот 6-7 кој не е критичен бидејќи има Imax
= 400 A и за овој случај е оптоварен со 88,45 %, меѓутоа критични се последователните водови
Line 2-3, Line 3-8, Line 4-8. Бидејќи потрошувачката во мрежата е концетрирана во долните
јазли 7, 12, 11 и 10 и е релативно мала 13 MW и 10 МVAr, практично низ овие преоптоварени
водови минуваат 27 MW од генераторот кои како контра текови се враќаат во 220 kV мрежа
(slack генераторот). Затоа оптовареноста на овие водови е многу голема што ќе доведе до
делување на нивната заштита од преоптоварување и ќе биде загрозена стабилноста на мрежата
при ваков испад. За да се изнајде решение за овој проблем треба да се изврши техничко
економска анализа на варијантите кои се возможни да се анализираат. Пример можи да се гради
нов вод од јазолот 7 кон јазолот 4 или пак да се замени јажето на преоптоварените водови со
ново кое ќе има поголена трајно дозволена струја. Треба да се види кое решение е поевтино и
побрзо за реализација. Слични резултати се добиваат при испад на водот Line 6-5.

Слика 6.34 Node резултати за n-1 Line 5-2
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Слика 6.35 Elements резултати за n-1 Line 5-2

Испад на водот Line 8-7 (водот е исклучен):
Напоните се повторно во дозволените граници

Слика 6.36 Node резултати за n-1 Line 8-7

За оптовареноста на елементите се забележуваат неколку преоптоварувања по водовите:
−

Line 5-2:

Loading =166,71 %

−

Line 5-6:

175,42 %.

Значи мрежата не го задоволува критериумот n-1 за испад на водот 8-7.
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Слика 6.37 Elements резултати за n-1 Line 8-7

Секако дека има и други критични случаи кои можат да се идентифицираат со испад на
некој од елементите.

6.2.11

Пресметка на струите на куси врски во мрежата

Пресметката на струите на куси врски во NEPLAN се врши преку модулот Short Circuit.
Софтверот нуди неколку методи за пресметка на струите на куси врски и тоа: IEC 60909 2001,
Superposition with load flow, Superposition without load flow. Сите методи имаат ист алгоритам
на пресметка базиран на теоријата на симетрични компоненти. Овде ќе го искористиме
стандардот IEC 60909 2001 (Calculation method). На сликата 6.38 се прикажани подесувањата на
параметрите за пресметка на струите на куси врски. Прво се избира тип на куса врска (Fault
Type) во случајот трифазна куса врска (3phase fault). C факторот на сигурност согласно IEC
60909 2001 се внесува 1,1. Со него се множи номиналниот напон на местотот на грешка при
пресметка на струјата. Се избира пресметка на односот R/X на местото на грешка за пресметка
на ударната струја на куса врска (R/X at fault location for ip branch calculation). Исто така на
позицијата Fault distance for display of results се внесува вкупниот број на јазли во мрежата за да
може да се следат струите низ сите елементи на мрежата. Тоа се главните подесувања за
пресметката. Сега се избора местото на куса врска кое може да биде на собирница (Faulted
node) или на вод (Faulted line). Прво ќе разгледаме случај кога кусата врска е на собирница
(Faulted node). Дијалог прозорецот за овој случај е прикажан на сликата 6.39. Се избира
собирницата 8 за место на грешка каде се случува трифазна куса врска. После извршувањето на
пресметката можат да се следат резултатите кои се групирани во неколку групи. Дијалог
прозорецот за резултатите е прикажан на сликата 6.40.
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Слика 6.39 Дијалог прозорец за нагодување на куса врска на јазол
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Слика 6.40 Групи на резултати за куси врски

Првата група на резултати Fault Currents ја дава распределбата на струите низ сите
елементи на мрежата.

Слика 6.41 Групи на резултати струи низ елементите

Првата колона го прикажува ID на елементот. Втората и третата колона ги прикажуваат
јазлите за кои се поврзани елементите за кои се дадени резултатите во продолжение. Четвртата
и петтата колона покажуваат колку е елементот оддалечен од местото на грешка и неговото
име, соодветно. Шестата и седмата колона го даваат типот на елементот и неговиот номинален
напон, соодветно.
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Осмата и деветтата колона го даваат пресметаниот модул и агол на фазниот напон на
јазолот за кој е елементот поврзан.
Десеттата колона ја прикажува ефективната вредност на наизменичната компенента на
струјата на куса врска која протекува низ елементот во (kA) и тоа за фазите R, S и T. Бидејќи
трифазната куса врска е симетрична за овој случај е при кажана само една струја, бидејќи
струите во сите три фази се еднакви по модул. Практично тие се еднакви на струјата со
директен редослед која единствена постои при трифазна куса врска. Единаесеттата колона го
дава аголот на струјата, дванаесеттата го дава типот на кусата врска и тринаесеттата го
прикажува методот со кој е решавано.
Пример за јазолот 8 кој е местото на грешка може да забележиме дека ефективната
вредност на наизменичната компонента на струјата на куса врска на местото на грешка
изнесува 10,32 кА. Модулите на струите кои дотекуваат до јазолот 8 преку следниве елементи
се: Line 3-8 (4,198 kA), Line 4-8 (5,082 kA), Line 8-7 (0,876 kA), ТРА 8-11 (0,168 kA) и низ ТРА
8-12 (0,00 kA надоло мрежата е пасивна со потрошувачи). На овој начин можат да се следат
струите низ сите елементи на мрежата.
Втората група на резултати Currents at fault location ги дава струите на местото на
грешка.

Слика 6.42 Групи на резултати струи на местото на грешка

Првата колона го прикажува ID на јазолот со грешка, а втората го дава неговото име 8.
Потоа следува номиналниот напон на јазолот, а четвртата колона ја прикажува ефективната
вредност на наизменичната компенента на струјата на куса врска 10,32 kA која протекува на
местото на грешка и тоа за фазите R, S и T. Бидејќи трифазната куса врска е симетрична за овој
случај е при кажана само една струја, бидејќи струите во сите три фази се еднакви по модул.
Практично тие се еднакви на струјата со директен редослед која единствена постои при
трифазна куса врска. Петтата колона го дава аголот на струјата. Шестатата колона е ударната
струја на куса врска на местото на грешка која изнесува ip= 26,395 kA. Потоа следуваат
расклопната струја Ib=10,243 kA, трајната струја на куса врска Ik=10,009 kA, термичката струја
на куса врска Ith=10,853 kA, DC компонентата на струјата на куса врска idc=9,245 kA.
Моќноста на куса врска на местото на грешка изнесува Sk" =1162,272 MVA = 3  U n  I k" .
Комплексната
еквивалентна
импеданција
за
директен
систем
е
R f (1)  jX f (1)  (0, 29  j3,988) . Односот на нејзиниот реален и имагинарен дел е R/X=0,073.
Третата група на резултати Node voltages (IEC 60909 не се препорачува за пресметка на
напоните при куса врска во мрежата) ги дава напоните по јазлите на мрежата, а петтата група
на резултати Relay tripping time дава информација за сработувањето на заштитните уреди во
мрежата.
Пример за куса врска на вод: Еднофазна куса врска на водот Line 8-7 на растојание 50 %
од должината на водот мерено од собирница 8:
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Слика 6.43 Пример за симулација на куса врска на вод

Резултати на местото на грешка:

Слика 6.44 Резултати на местото на грешка за куса врска на вод

Наизменичната компонента на струјата на куса врска во фазата R која се зема за
повредена фаза изнесува I k"  5, 476 kA . Симетричните компоненти на струјата се:
I k" (1)  I k" (2)  I k" (0)  1,825 kA . Еквивалентните импеданции за директен, инверзен и нулти
редослед
се:
R f (0)  jX f (0)  (0,7617  j10,144) ,
R f (1)  jX f (1)  R f (2)  jX f (2)  (0,8873  j 6,165)

. Останатите резултати беа објаснати

претходно.
6.3

Втор пример во NEPLAN

а) ЕЕС прикажан на сликата 6.45, работи во режим на номинално оптоварување. Со
помош на софтверскиот пакет NEPLAN, користејќи го методот (стандардот IEC 60909), во
субтранзиентниот период да се пресметаат: струите на местото на грешка; ударната,
термичката и расклопната струја на местото на грешка; распределбата на наизменичните
компоненти на струите на грешка низ елементите на системо при симулација на трифазна и
еднофазна куса врска на секоја од собирниците последователно.
б) За ЕЕС прикажан на сликата, со софтверскиот пакет NEPLAN да се пресметаат со
помош на Њутн-Рафсоновиот метод непознатите напони во системот; непознатите инјектирани
моќности во јазлите; тековите на моќности и загубите на моќност во елементите на системот и
вкупните загуби на моќност во системот за следниве сценарија:


основно сценарио спрема податоците дадени во табелите;
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основно сценарио со приклучена кондензаторска батерија во јазолот H;



основно сценарио со регулација под оптоварување (РПО) на т-торот Т4 110
 10x1,5/10,5;



сценарио n-1 кога е испаднат водот V1;
Податоци за системот:

Јазли:
име

U n (kV)

име

U n (kV)

A
B
C
D
F
E

110
220
220
220
220
400

GC
GD
I
H
G
-

15,75
15,75
31,5
10
110
-

Водови:
име

номинален
напон [kV]

V1
V2
V3
V4
V5
V6

220
220
220
220
220
110

r (1)

x(1)

b(1)
[  / km ] [  / km ] [ S / km ]
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,119

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,408

x(0) / x(1)

I (A)

должина
[km]

3
3
3
3
3
3

824
824
824
824
824
647

40
25
35
70
50
30

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Трансформатори:
име

моќност
[MVA]

напон
[kV/kV]

Т1
Т2
Т3

150
150
300/300/
100
300
300
40

220  12x1,5%/115
220  12x1,5%/115
400/220/
31,5
15,75/220
15,75/220
110/10,5

ТRBC
ТRBD
T4

uk
[%]
11
11
12,51/14,16/
9,35
12
12
12

PCun (kW)

PFe (kW)

i0 %

РПО

шема

600
600
620/106
/90
650
650
160

150
150
225

0,1
0,1
0

1
1
0

Yy0
Yy0
Yy0d5

160
160
40

0,1
0,1
0,7

0
0
0

Dy5
Dy5
Yy0

Генератори:
-номинални податоци и реактанци:
име

S n (MVA)

cos 

U n (kV)

x d (%)

x d' (%)

x d" (%)

xi (%)

x 0 (%)

G1
G2

300
300

0,9
0,9

15,75
15,75

240
170

26
19

18
12

20
12

8
8

-ограничувања и оперативни податоци:
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име

Pmin

Pmax

Qmin

Qmax

Poper

U oper

(MW)
140
200

(%)
100
100

(MW)

(MW)

(Mvar)

(Mvar)

0
0

270
270

0
0

100
130

G1
G2
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јазол чиј напон
се контролира
C
D

Еквиваленти на ЕЕС:
име

S k" (MVA)

Z (0) / Z (1) max

Poper (MW)

ЕЕС

10000

2,2

-

Qoper (MVar) U oper (kV)  ( 0 )
-

408

-

Потрошувачи:
име

P

Q

180
150
34

(Mvar)
90
75
17

(MW)
LA
LB
LH

Кондензаторска батерија:
име

U n (kV)

Qn (Mvar)

Тип на регулација

KB

10

5

Фиксна

Слика 6.45 ЕЕС од вториот пример во NEPLAN

На сликата 6.46 е прикажан моделот на мрежата во софтверскиот пакет NEPLAN.
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Слика 6.46 Модел на анализираната мрежа во NEPLAN

а) Со помош на методот IEC 60909 се пресметани еднофазните и трифазните струи на
куси врски на сите собирници во мрежата последователно. Во продолжение се дадени
резултатите од пресметките на местото на грешка кога тоа се наоѓа на секоја од собирниците на
мрежата.
Прво на сликата 6.47 се дадени пресметаните еднофазни струи на куси врски на секоја
од собирниците и во соодветни колони се прикажани сите резултати кои можат да се следат со
софтверскиот пакет NEPLAN на местото на грешка.
Потоа на сликата 6.48 се дадени пресметаните трифазни струи на куси врски на секоја
од собирниците и во соодветни колони се прикажани сите резултати кои можат да се следат со
софтверскиот пакет NEPLAN на местото на грешка.
Анализирајќи ги резултатите за пресметаните струи на куси врски интерсно е да се
нагласи дека на три соборници D, GC и GD еднофазната струја на куса врска е поголема од
трифазната. Причината за овој случај е фактот што еквивалентната нулта импеданција на овие
собирници е помала од соодветната еквивалентна импеданција за директен (инверзен)
редослед. Пример, за собирницата D модулот на нултата еквивалентна импеданција е
Z f (0)  12,384  , а соодветната еквивалентна директна импеданција е Z f (1)  16, 258  .
Односот помеѓу трифазната и еднофазната куса врска на секоја собирница зависи од односот на
еквивалентните импеданции за нулти и директен редослед на таа собирница. Се додека нултата
еквивалентна импеданција е помала од директната, струјата на еднофазна куса врска е
поголема од соодветната струја на трифазна куса врска. Сепак моќноста на куса врска на
собирницата D e многу поголема во случајот на трифазна куса врска во однос на моќноста на
куса врска кога е еднофазна кусата врска.
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Слика 6.47. Резултати за еднофазните струи на куса врска на секоја од собирниците

Слика 6.48. Резултати за трифазните струи на куси врски на секоја од собирниците

б) За случајот под б) прво ќе бидат пресметани напоните на јазлите во системот и
тековите на моќности низ елементите за сите барани сценарија. Прво ќе биде разгледувано
основното сценарио. За напоните се дефинираат ограничувања за максимално и минимално
отстапување на напонот од номиналниот, во вредност Umin=90% и Umax=110 % (освен за
јазолот H каде се дефинираат Umin=95% и Umax=105 %). Како реферетна вредност за
оптоварувањето во % на водовите и трансформаторите се зема 100 %.
На сликата 6.49 се прикажани сумарниот биланс на моќности за мрежата за основно
сценарио. Може да се забележи дека вкупните загуби на активна моќност во мрежата се
Ploss=7,645 MW, додека вкупните загуби на реактивна моќност се Qloss=58,239 MVar.
Моќноста на slack генераторот (400 kV еквивален на мрежа во јазолот E) изнесува Pimp=31,639
MW односно 49,684 MVar.
Биланс на активни моќности: Моќноста произведена од генераторите која се троши во
мрежата е PGen=371,639 MW (200+140 од генераторите во GC и GD + 31,639 од slack-от)
Загубите во мрежата по дефиниција во алгоритмот за пресметка на тековите на моќности ги
покрива slack-от. Тој произведува 24 MW за да ја задоволи вкупната потрошувачка + 7, 64 MW
за покривање на загубите на активна моќност. Вкупната потрошувачка во мрежата е (Pload=364
MW).
Биланс на реактивни моќности: Моќноста произведена од генераторите која се троши
во мрежата е QGen=240,188 MVar (190,5 MVar од генераторите во GC и GD + 49,68 MVar од
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slack-от). Загубите во мрежата по дефиниција во алгоритмот за пресметка ги покрива slack-от
(Qload=240,188 MVar).
Загубите по напонски нивоа во мрежата се: водови Ploss Li (110 kV)=0,524 MW, Qloss
Li (110 kV)=0,845 MVar; Ploss Li (220 kV)=4,824 MW, Qloss Li (220 kV)= -2,71 MVar;
трансформатори Ploss Tr (110 kV)=0,214 MW, Qloss Tr (110 kV)=5,606 Mvar, Ploss Tr (220
kV)=2,06 MW, Qloss Tr (220 kV)=53,107 Mvar, Ploss Tr (400 kV)=0,023 MW, Qloss Tr (400
kV)=1,39 Mvar.
Може да се забележи дека напонот на јазолот H е под дозволениот минимален лимит на
напонот за овој јазол (95 %).

Слика 6.49. Сумарен биланс на моќности за мрежата при основно сценарио

На сликата 6.50 се прикажани резултатите за напоните на јазлите во мрежата. Освен
назначениот јазол H кој излегува од дефинираните ограничувања, сите останати јазли се во
рамките на дефинираниот опсег на напонот.
Може да се забележи дека PU генераторот во јазолот GC не успева да го одржи напонот
во јазолот C (100 %) и неговата реактивна моќност е позиционирана на горниот лимит на
генераторот од 100 MVar и овој генератор се преквалификува во PQ тип на генератор. Значи за
одржување на напонот во јазолот C на овој генератор му е потребна поголема реактивна
моќност од неговата максимално дозволена, а тој согласно неговите техничка погонска карта не
е способен да ја произведе. PU генераторот во јазолот GD успева да го одржи напонот во
јазолот D (100 %) и за тоа му се потребни 90,505 MVar.
На сликата 6.51 се прикажани тековите на моќности низ елементите на мрежата. Можи
да се забележи дека во мрежата нема преоптоварени елементи. Водовите V1 и V3 се
најоптоварени водови (околу 58 %) бидејќи тие ја пренесуваат произведената моќност од делот
од мрежата каде е сконцентрирано производството кон делот од мрежата каде е
потрошувачката. Овие водови се надоптоварени во однос на природната моќност бидејќи
нивните загуби на реактивна моќност се позитивни. Исто така водот V6 е оптоварен со моќност
поголема од неговата приридна моќност иако неговата оптовареност во однос на трајно
дозволената струја е 33 %. Останатите водови се ниско оптоварени како во однос на нивната
трајно дозволена струја така и во однос на нивната природна моќност. Сите тие имаат
негативни загуби на реактивна моќност што значи генерираат реактивна моќност во мрежата.
Критична е оптовареноста на двата паралелни трансформатори 220/110 kV (81 %), што
значи при испад на еден од нов би довело до преоптоварување на другиот и негово
исклучување од заштита. Тоа би довело до прекин во снабдувањето со електрична енергија на
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потрошувачите LA и LH. Овие трансформатори се со можност за регулација под оптоварување
и може да се види дека за одржување на напонот на собирницата А на вредност блиска до 100
%, регулационата преклопка автоматски се поставува во позиција -3.

Слика 6.50. Напони на јазлите во мрежата за основно сценарио

Слика 6.51. Резултати за тековите на моќности низ елементите на мрежата

Заради надминување на проблемот со нискиот напон на собирницата H кој е под
дозволениот лимит ќе примениме мерка приклучуање на кондензаторска батерија во овој јазол
со номинална моќност од 5 MVar. На сликата 6.52 се прикажани напоните на јазлите во
мрежата и сумарните резултати за билансот на моќности. Можи да се забележи дека напонот на
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собирницата H сега изнесува 97,4 % и е во рамките на дозволениот лимит. Моќноста на
батеријата за овој напон на собирницата е -4,744 MVar. Знакот – покажува дека таа инјектира
реактивна моќност во мрежата. Истовремено се забележува и намалување на вкупните загуби
на активна и реактивна моќност во мрежата во однос на сценариото без батерија.

Слика 6.52. Резултати за основно сценарио со вклучена кондензаторска батерија

За основното сценарио за подобрување на напонот на собирницата H може да се
примени и мерка на регулација на напонот под оптоварување кај трансформаторот T4. При овој
случај се смета дека кондензаторската батерија е исклучена. Резултатите за напоните на
мрежата при овој случај се прикажани на сликата 8. Очигледно е дека за овој случај напонот на
собирницата H практично се одржува многу блиску до неговата номинална вредност (99,82 %).
Меѓутоа со ваквата мерка нема значителна промена во загубите во мрежата во однос на
основното сценарио.

Слика 6.53. Резултати за напоните на мрежата за случај кога Т4 има РПО

Можна е и варијанта кога се применуваат двете мерки: вклучена кондензаторска
батерија и РПО на Т4. Резултатите за напоните на јазлите и загубите во мрежата за оваа
варијанта се прикажани на сликата 6.54.
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АНАЛИЗА НА ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ СО SIMULINK/SIMPOWERSYSEMS

7

Проблемите кои се јавуваат во електроенергетските мрежи претставуваат проблеми на
целиот ЕЕС. Нивното решавање претставува обемна, долготрајна
макотрпна работа.
Причината за тоа е големината на самите мрежи кои можат да се простираат и низ повеќе
држави.
Задачата на ЕЕС е да врши снабдување на потрошувачите со електрична енергија.
Електричната енергија што се испорачува на потрошувачите мора да биде со определен
квалитет. Мерки за квалитетот на електричната енергија се:


Фреквенцијата



Квалитетот на напонотn



Континуитето на испораката

Фреквенцијата на напонот мора да биде на константна (кај нас 50 Hz), а нејзиното
одстапување од номиналната вредност да биде незначително (+- 0,1 Hz).
Напонот заради негови падови не може да има исти вредности во сите точки од мрежата
– еднаква на номиналната. Сепак со правилно димензионирање на мрежата и со примена на
разни средства и методи за регулација на напоните, може да се обезбеди напон со иста или
блиска вредност до номиналната вредност. Покрај ова напонот мора да биде чист од виши
хармоници (да има синусоидален облик), а трифазниот систем на напони да биде симетричен
во секоја точка од мрежата.
Континуитетот во испораката на електричната енергија претставува способност на
системот на потрошувачите да им испорача електрична енергија во секој момент и тоа во
количини кои им се потребни. Без разлика дали сите елементи од ЕЕС се во погон или пак од
различни причини се исклучени. За испораката да биде со одреден степен на доверливост ЕЕС
мора да располага со извесна резерва како во производните така и во преносните капацитети.
Погонот на ЕЕС може да се подели на две состојби:


Нормална (стационарна, урамнотежена)



Пореметена (неурамнотежена)

Во нормална состојба на работа системот, измените на состојбата се спори и постепени,
па регулационите уреди можат лесно и навремено да ги следат, совладуваат и компензираат без
видливи последици за потрошувачите. При нормален погон се настојува да се добие што е
можно повисок квалитет на електрична енергија при истовремено економично водење.
Пореметувањата на погонот на системот се јавуваат заради разни дефекти на елементи
од ЕЕС, куси врески, и др или со едно име преодни процеси. Преоден процес е нагла промена
во состојбата на едно електрично коло при вклучување или исклучување на прекинувачи или
при појава на дефект (куси врски). Преодниот период е обично многу краток така што делот од
времето во кое едно коло работи во преоден процес во споредба со времето во кое работи во
стационарен процес е занемарлив. Но сепак преодните процеси се особено важни затоа што во
тие моменти компонентите на електричните кола се подложени на големи напрегања поради
преголемите струи и напони. Овие напрегања можат да доведат до привремени или трајни
оштетувања на компонентите. Затоа мрежата мора да биде снабдена со уреди кои овозможуваат
што побрзо одстранување на причините кои довеле до пореметување на состојбата. Во денешно
време таквите уреди се обично со автоматско дејство.
Заради комплексноста на водењето на погонот на системот, тоа се остварува на неколку
хиерархиски нивоа, и притоа се врши собирање, пренос, обработка и чување на податоци.
Преодните процеси при комутации се честа појава во ЕЕС и затоа е потребно нивно
детално изучување. На тој начин, однапред би можеле да се определат најосетливите елементи
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во ЕЕС и да се накдат начини за нивна заштита. Денес, со примена на современите софтверски
алатки, може да се моделираат реалните ЕЕС и да се симулираат најразлични процеси што се
случуваат во нив. Развојот на современата информациска технологија и софтверските пакети
овозможуваат овие анализи да се вршат брзо и автентично голем број пати и да се испитуваат
најразлични решенија за отстранување на проблемите на многу поекономичен и поефикасен
начин.
Една од алатките која многу често се користи за моделирање, симулирање и
анализирање на транзиентните појави во ЕЕС е Simulink. Оваа алатка е интегриран дел од
софтверскиот пакет MATLAB и може да се применува за анализа на различни динамички
системи. Всушност станува збор за универзална алатка во која постојат групи алатки наменети
за моделирање на конкретни системи. Меѓу другите групи, Simulink содржи и група алатки за
создавање на т.н. физички модели, кои, заедно со вградените модели од другите групи алатки,
може да се користат за моделирање на електрични, механички и контролни системи. Тие се
меѓусебно поврзани така што корисникот истовремено може да ги проучуваа ЕЕС, на пример,
од механички но и од термички аспект. Групата алатки која конкретно е наменета за
моделирање на електричните системи и нивна анализа во стационарни и транзиентни состојби е
групата SimPowerSystems.
За моделирање на ЕЕС SimPowerSystems содржи библиотека со голем број готови
модели на опремата во ЕЕС, како на пример, трансформатори, водови, модели за еднонасочни и
наизменични извори, модели на паралелни и сериски поврзани RLC гранки, различни типови
синхрони и асинхрони машини, мерни инструменти, модели на елементи од енергетска
електроника, модели на контролни системи, FACTS, модели за дискретни мерења, модели за
различни електрични погони и др. Овие модели се базираат на веќе развиени математички
модели кои се во пракса и се потврдени во Лабораторијата за тестирање и симулирање на
електроенергетски системи на Хидро-Квебек, која е една од поголемите електроенргетски
компании во Северна Америка.
Simulink се активира преку иконата сместена во лентата за алатки или преку командниот
простор на MATLAB 7.1.

Слика 7.1 Приказ на групата на модели од SimPowerSystems

Примерите кои се обработени од ова поглавје се превземени од литературата [2] и [5].
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ПРИМЕР 1.
Во една трафостаница на 35 kV се вклчува кондензаторска батерија со номинална
моќност од 18 MVA. Вредноста на струјата на куса врска во трафостаницата изнесува
=25
kA и е познато дека односот помеѓу активниот отпор и реактанцијата во системот изнесува
X/R=1. Кондензаторската батерија се вклучува со помош на прекинувачот
преку отпорникот
во моментот кога напонот во трафостаницата има максимална вредност. По време од 0,1 s
прекинувачот
се затвора со што отпорникот се премостува и кондензаторската батерија е
директно приклучена на напон. Да се одреди обликот на струјата и напонот на кондензаторот за
првите 10 периоди, како и нивните максимални вредности за случаите кога отпорноста на
отпорникот изнсува 30 Ω и 0 Ω.
Решение:
Еквивалентната реактанција на системот преку кој што се напојува трафостаницата
изнесува:

Додека за индуктивноста на калемот чија реактанција изнесува X добиваме:

Активната отпорност е:

Номиналната реактивна моќност на кондензаторската батерија можеме да ја пресметаме
на следниот начин:

Од каде следува:

Моделот на колото кое го симулираме е даден на сликата 7.2. Параметрите на
пасивните елементи во колото се претходно дадени или пресметани додека напонскиот
генератор е со фреквенција од 50 Hz, фазен агол еднаков на нула и максимална вредност на
напонот еднаква на 35e3/sqrt(3)*sqrt(2).
Почетната состојба на двата прекинувачи е 0, додека временските моменти во кои што
тие ќе ја променат состојбата се [0,02/4] за прекинувачот
и [0,02/4+0,1] за прекинувачот .
Бидејќи се бара обликот на струјата да го добиеме за првите 10 периоди за крајното
време на симулацијата внесуваме 0,2 (10*0,02 s), а бараниот резултат го прикажуваме на
осцилоскоп и го праќаме во работниот простор во MATLAB во променливите struja и napon.
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Слика 7.2 Модел за симулација на вклучување на кондензаторска батерија

Вториот случај кога вредноста на отпорникот е 0 Ω , го симулираме со истото коло со
тоа што за вредноста на отпорникот R ке внесеме многу мала вредност како 30e-5.

Слика 7.3 Дефинирање на параметри на еднофазен напонски извор и прекинувач

По симулацијата ги добиваме резултатите за двата случаи:
Кога вредноста на отпорникот R е 30 Ω:


Струја од 814 A



Напон од 31,99 kV
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Слика 7.4 Струја и напон на кондензаторот за првиот случај

Кога вредноста на отпорникот R е 0 Ω:


Струја од 3504 A



Напон од 5165 kV

Слика 7.5 Струја и напон на кондензаторот за вториот случај

Во првиот случај се забележува уште еден преоден случај во моментот кога се затвора
прекинувачот
и тоа со доста поголема фреквенција од основната, додека во вториот случај
високофреквентниот преоден процес се јавува на самиот почеток веднаш по вклучувањето на
прекинувачот . Фреквенцијата со која се одвива преодниот процес се пресметува на следниот
начин:

Максималната вредност на номиналната струја низ кондензаторот изнесува:

Додека максималната вредност на номиналниот напон

на кондензаторот е:

Според ова во првиот случај максималната вредност на струја во преодниот процес 1.94
пати поголема од номиналната, додека максималната вредност на напонот е 12% поголема од
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номиналната. Во вториот случај максималната вредност на струјата е 8,34 пати поголема од
номиналната, додека максималната вредност на напонот е 81% поголема од номиналната.
Еден од начините да се избегне големата струја при вклучување на кондензаторската
батерија без примена на отпорник е да се изврши контролирано вклучување на прекинувачот
во моментот кога напонот на собирниците во трафостаницата е 0. За да го симулираме таквиот
начин на пуштање во векторот со временски моменти во кои прекинувачот
ќе ја промени
состојбата внесуваме [0] бидејќи во тој момент вредноста на напонот е 0.
Во овој случај:


Струјата има вредност од 760 А



Напонот има вредност од 29,09 kV
Обликот на стрјата и напонот е прикажан следната слика:

Слика 7.6 Струја и напон на кондензаторот за случајот кога тој се вклучува без отпорник во момент кога напонот на собирниците е
нула

ПРИМЕР 2.
Вод со должина 113,5 km чиј што распоред на проводниците на главата на столбот е
даден на сликата, додека нивните координати се дадени во табелата. Фазните спроводници се
изведени со сноп од 2 спроводници со дијаметар од 30,6 mm поставени на растојание од 40cm,
додека заштитните јажиња се единчени и имаат дијаметар од 14,2 mm. Надолжната активна
отпорност на фазните спроводници изнесува 0,058 Ω/km, а на заштитното јаже 0,62 Ω/km.
Специфичниот отпор на земјата над која што поминува водот изнесува 200 Ω/km. Водот
поврзува две трафостаници при што напонот на неговиот почеток изнесува 410 kV, додека
напонот на неговиот крај изнесува 395 kV и фазно заостанува во однос на напонот на почетокот
за 2,5 степени. Струјата на трифазна куса врска на собирниците на почетокот на водот изнесува
16 kA, а на крајот на водот изнесува 14 kA. Освен тоа познато е дека односот помеќу
активниот отпор и реактанцијата во системот на двата краја од водот изнесува X/R=10. Во
моментот t=0,06 s (3 периоди) на средината на водот настанува еднофазна куса врска на фазата
А. Во моментот t=0,2 s (10 периоди) реагира заштитата на двата краја од водот и ја исклучува
фазата А, со што се елимира лакот од кусата врска во моментот t=0,3 s (15 периоди). Во
моментот t=0,4 s (20 периоди) прекинувачите на двата краја на водот повторно ја вклучуваат
фазата А со што се воспоставува нормален режим на работа. Да се одреди обликот на фазните
напони на почетокот на водот, како и обликот на струјата на куса врска.
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A
B
C
P
Q

x (m)
-8,47
0
8,47
-5,07
5,07
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y (m)
10
10
10
17
17

Слика 7.7 Распоред на спроводниците на главата на столбот

Решение:
Моделот за симулација на автоматско повторно вклучување на трифазен вод при
еднофазна куса врска е даден на следната слика.

Слика 7.8 Модел за симулација на автоматско повторно вклучување на трифазен вод при еднофазна куса врска

Параметрите на водот (r, l и c) за директен и нулти систем можеме да ги пресметаме
користејќи ги податоците за спроводниците на водот и нивиот распоред на столбот. За таа цел
се служиме со функцијата power_lineparam во MATLAB. Во горниот лев агол од прозорецот се
внесуваат фреквенцијата и специфичниот отпор на земјиштето, додека во горниот десен агол се
внесуваат бројот на фази и заштитни јажиња како и координатите на спроводниците заедно со
нивниот тип. Податоците за типските проводници се внесуваат во долниот дел. За пресметка на
сопствената индуктивност се користи односот T/D кој што е дефиниран на сликата и се
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претпоставува дека во општ случај е шуплив (дебелина на ѕидот – T и напречен пресек - D), за
полни спроводници овој однос изнесува 0,5.

Слика 7.9 Пресметка на параметрите на водот

Елементите се пополнуваат на следниот начин:

Слика 7.10 Дефинирање на параметрите на трифазен напонски извор, трифазен прекинувач
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Слика 7.11 Дефинирање на параметрите на трифазна куса врска

Резултатите од симулацијата се прикажани на следните слики. Максималните
вредности на нпоните по пооделни фази се:


Фаза А – 341,2 kV



Фаза B – 370,5 kV



Фаза C – 348,8 kV
Коефициентите на пренапон се пресметуваат според следанта формула:

Коефициентите на пренапон за пооделните фази се:


Фаза А – 1,04



Фаза B – 1,13



Фаза C – 1,06
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Слика 7.12 Фазни напони на почетокот на водот при еднофазна куса врска на средината на водот

Од сликата се забележува дека кај напоните на фазите B и C практично нема никакви
промени, освен тоа коефициентите на пренапони на сите три фази се многу мали.

Слика 7.13 Струја на куса врска на средината на водот

Ударната вредност на струјата на куса врска изнесува 23,7 kA.
Доколку мерењата ги направиме на средината на водот, тогаш максималните вредности
на фазните напони на местото каде настанала кусата врска изнесуваат:


Фаза А – 345,4 kV



Фаза B – 392,8 kV



Фаза C – 404,4 kV

Додека пак коефициентите на пренапон за пооделните фази се:


Фаза А – 1,05



Фаза B – 1,20



Фаза C – 1,23
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ПРИМЕР 3.
Разгледуваме енергетски трансформатор со следните параметри 400/115,5 kV/kV, 300
MVA,
=12 % и
=900 kW. Трансформаторот се вклучува во празен од на 400 kV
собирници каде што моќноста на трифазната куса врска изнесува 1000 MVA. Актуелната
вредност на напонот на собирниците изнесува 395 kV, при што вклуќувањето се случува при
максимална вредност на напонот. Намотките на трансформаторот се поврзани во ѕвезда и се
заземјени од двете страни. Отпорноста на гранката на магнетизирање во еквивалентната шема
на трансформаторот изнесува
=200 kohms. Земајќи го предвид заситувањето на јадрото на
трансформаторот да се одреди обликот на струјата на празен од во сите три фази, како и
напонот на фазата А на секундарната страна. Да се одреди и големината на третиот хармоник
во обликот на струјата (примар) и напонот (секундар) на фазата А.
Решение:
Најнапред ќе ги пресметаме параметрите на намотките на трансформаторот во
единечни вредности. Доколку усвоиме базен напон од 400 kV и базна моќност од 100 MVA
тогаш базната импендација ќе изнесува 1600 Ω, додека базната индуктивност ќе изнесува
1600/w=5,093 H.
Активната отпорност на редната гранка на трансформаторот изнесува:

Додека нејзината индуктивност изнесува:

Ако претпоставиме дека во единечни вредности параметрите на двете намотки се
идентични, тогаш имајќи предвид дека во еквивалентната шема тие се поврзани сериски, за
нивните параметри можеме да напишеме:

Единечната вредност на отпорот на гранката на магнетизирање изнесува:

Моделот на колото е прикажан на следната слика. Намотките на трансформаторот се
заземјени во врска ѕвезда (Yg).
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Слика 7.14 Модел на симулација на вклучување на трифазен трансформатор во празен од

Во блокот за трансформаторот параметрите ги внесуваме во едниечни параметри. За
двете намотки е одбрана врска Yg и јадрото е со заситување (нема константна индуктивност на
намотките).

Слика 7.15 Дефинирање на параметри на трифазен трансформатор

Трансформаторот се напојува преку идеален трифазен извор чии параметри се внесуваат
на идентичен начин како во претходните примери. Во серија со него се поврзани трифазно
мерење на струи и трифазен прекинувач чие што време на вклучување е 0,05s. На секундарот
на трансформаторот, на фазата А, е приклучен блок за мерење на напонот. Мултиплексираните
сигнали од трите фазни струи и сигналот од напонот се носат на осцилоскоп со 4 влеза. На
другите два влеза од осцилоскопот доаѓаат сигналите од фуриевата анализа на примарната
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струја во фазата А и напонот на секундарот од фазата А. Во блокот за фуриевата анализа се
внесува основната фреквенција (50Hz) и редниот број на хармоникот кој што сакаме да го
добиеме на излезот од блокот. Резултатите се прикажани на следната слика.

Слика 7.16 Струи и напони при пуштање на трансформатор при празен од

ПРИМЕР 4.
Вод со карактеристики како во примерот 2 со својот почеток е поврзан во трафостаница
каде што напонот е идеално симетричен и изнесува 410 kV, при што струјата на трифазна куса
врска на собирниците изнесува 16 kA. Освен тоа е познато дека односот помеѓу активниот
отпор и реактанцијата во системот на двата краја на водот изнесува 10. На крајот од водот е
приклучен идеално симетричен трифазен потрошувач кој има чисто активна моќност . Да се
утврди степенот на несиметрија на фазните напони на крајот од водот за случаите кога
моќноста
има вредности од 0, 250, 500, 750 и 1000 MW.
Решение:
Несиметријата се должи на фактот дека водот е несиметричен трифазен елемент па и
покрај тоа што изворот и потрошувачот се наполно симетрични трифазни елементи, сепак
фазните струи и напони во било која точка по должината на водот ќе образуваат трифазни
несиметрични системи. Степените на несиметрија на трифазните величини се изразуваат преку
т.н. „фактори на несимтрија“. Кога се работи за трифазните напони во јазолот k, факторите на
несиметрија за инверзниот и нултиот редослед се дефинираат на следниот начин:

за инверзен и нулти редослед соодветно.
Симетричните компоненти на фазните напони во јазелот k се пресметуваат преку
познатите фазни напони во исиот јазел со помош на матричната равенка:
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Во равенката фигурира комплексниот оператор дефиниран на следниот начин:

Наместо претходните равенки ние ќе користиме готови блокови од Simulink кои ги
прават наведените пресметки.
Моделот на колото е прикажан на следната слика. Во овој пример параметрите на водот
ги задаваме во матрици со димензии 3x3 со сопствените и меѓусебните отпорности,
индуктивности и капацитивности за сите 3 фази.

Слика 7.17 Модел за одредување на степенот на несиметрија на крајот на трифазен вод

Трифазниот потрошувач на крајот на водот го симулираме со блокот Three Phase Series
RLC Load, одбираме тој да биде во врска заземјена ѕвезда, за номинален линиски напон
внесуваме 400 kV, а за номинална фреквенција 50Hz. Активната моќност на потрошувачот ја
менуваме според условот на задачата, при што внесуваме 1, 250MW, 500MW, 750MW и
1000MW, додека за реактивната моќност (капацитивна и индуктивна) цело време задаваме
вредност 0. Работата на водот во празен од ја симулираме со потрошувач од 1W, затоа што во
овој блок не е дозволено и активната и реактивната моќност да бидат истовремено еднакви на
нула.
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Слика 7.18 Дефинирање на параметри на трифазен сериски потрошувач

Одредувањето на симетричните компоненти на напоните на крајот на водот го правиме
со помош на блокот Sequence Analyzer (Phasors). Овој блок на влезот прифаќа трифазен
(мултиплексиран) сигнал, а на излезот дава два мултиплексирани сигнали составени од три
компоненти кои што ги даваат модулите и фазните агли на симетричните компоненти.

Слика 7.19 Дефинирање на секвенцијален анализатор

Резултатот за пресметаните симетрични компоненти на напоните е помножен со
коефициент 1/sqrt(2) и е прикажан на дисплеј каде што се прикажани трите вредности за
симетричните компоненти на напоните.
Во овој случај симулацијата нема да ја правиме во временски домен туку во доменот на
фазори (решавање на коло за наизменична струја со комплексни броеви).
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Слика 7.20 Дефинирање на powergui

Резултатите од пресметаните коефициенти на несиметрија за различен степен на
оптовареност на водот се прикажани на следната табела.
P2(MW)
0
250
500
750
1000

fi(%)
0,02
0,49
0,98
1,45
1,89

f0(%)
0,03
0,15
0,28
0,39
0,48

ПРИМЕР 5.
Турбогенератор преку својот блок-трансформатор е поврзан на крута мрежа чиј што
напон е константен и изнесува 111,5 kV. Моќноста која што генераторот ја оддава во мрежата
изнесува 50 MW колку што е и механичката моќност на турбината (активните отпорности на
генераторт и трансформаторот се занемарени). Во моментот =0,5s доаѓа до зголемување на
механичката моќност на турбината на вредност од 60 MW. Да се одреди временскиот тек на
промената на брзината на вртење на генераторот, оддадената електрична моќност како и аголот
δ до моментот =5s.
Бројни вредности:
Генератор:
=100 MVA,
(константа на придушување)
Трансформатор:

=10,5 kV,

=100 MVA,

/

=

=12%,

=30%,

=10,5/115,5 kV/kV,

=120%,

=6s, K=20

=12%

Решение:
Моделот на колото е прикажан на следната слика, синхрониот генератор е претставен
со упростен модел во единечни вредности. Тој има три приклучоци за фазите A, B и C и два
влезни сигнали за параметрите
(механичка моќност) и E (електромоторна сила). Освен тоа
тој има иеден излезен сигнал означен со m кој што всушност е збир на повеќе сигнали за кои ке
стане збор подоцна.
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Слика 7.21 Модел на синхрон генератор на крута мрежа

Параметрите на генераторот се состојат од четири групи на податоци кои се внесуваат
како 4 матрици во соодветните полиња. Во првата група на податоци се внесуваат номиналната
моќност, напонот и фреквенцијата. Во втората група на податоци се внесуваат времето на залет,
коефициентот на придушување на осцилациите и бројот на парови полови. Во третата група на
податоци се внесуваат активниот отпор и реактанцијата на генераторот. Во последната група на
податоци се внесуваат почетните состојби на аголната брзина, аголот δ, вредностите на фазните
струи и нивните фазни агли.

Слика 7.22 Дефинирање на параметри на синхрона машина

Механичката моќност на генераторот е дефинирана со помош на правоаголен импулс.
Кај него почетната вредност е дефинирана на 0.5(одговара на 50 MW), додека крајната
вредност на 0.6 (одговара на 60 MW), а временскиот момент кога ќе се случи промената
изнесува 0.5 s.
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Слика 7.23 Дефинирање на чекорна функција

Крутата мрежа ја моделираме со блокот Three Phase Programable Voltage Source кој
всушност претставува напонски генератор на кој може да му се зададе начина на промена на
неговиот напон.

Слика 7.24 Дефинирање на параметрите на програмибилниот напонски извор

Пред да започнеме со симулацијата потребно е да ги одредиме почетните вредности на
претходно наведените величини на генераторот.
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Слика 7.25 Агол δ, оддадената електрична моќност и промена на брзината на вртење на генераторот

За овој пример ке искористиме и неколку функции кои ке ги испишеме директно во
работниот простор MATLAB кои ќе ни послужат за исцртување на резултатите. За добивање на
графици како на сликата претходно го испишваме следниот текс директно во работниот
простор или во нов скрипт фајл, кој го добиваме со кликање на New -> Script.
subplot(311), plot(delta);
title('агол Делта');
xlabel('време t(s)'), ylabel('делта (deg)'); grid;
subplot(312), plot(wm);
title('број на вртежи на ротор');
xlabel('време t(s)'), ylabel('бр. на вртежи(Hz)'); grid;
subplot(313), plot(pe);
title('електрична моќност');
xlabel('време t(s)'), ylabel('моќност (MW)'); grid;
Со првата функција subplot(311) креираме график кој во себе ќе содржи три помали
графици. Тоа го означуваат првите две цифри, додека третата цифра кажува на кој график
моментално ќе го исцртаме резултатот. Функцијата plot(delta) кажува дека променливата delta
ќе биде исцртана на првиот подграфик. Со title('агол Делта') го даваме насловот на првиот
подграфик, додека со xlabel('време t(s)'), ylabel('делта (deg)'); grid; ги означуваме x и y оските и
поставуваме мрежа.
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ПРИМЕР 6.
На моделот од примерот број 2 да се изврши еднофазно автоматско повторно
вклучување ако се претпостави дека кусата врска настанува на средината на водот и дека во
моментот t=0.06s на растојание 50 km од почетокот на водот настанува доземна куса врска на
фазата А. Во моментот 0.2s реагира заштитата на двата краја од водот и ги исклучува сите три
фази, со што се воспоставува нормален режим на работа. Симулација да се повтори и за случаи
кога кусата врска се појавува и на фазите B и C одделно.
Решение:

Слика 7.26 Модел за симулација на трифазно АПВ

При изведување на операцијата ЕАПВ може да се случи да не дојде до целосно
отстранување на кусата врска за време на безнапонската пауза. Имено, при АПВ, фазата кај која
се појавила кусата врска се растоварува за време на безнапонската состојба, лакот на местото на
кусата врска се гаси и се воспоставува диелектрична цврстина меѓу контактите на
прекинувачот, за потоа повторно да се вклучи. Меѓутоа, во некои случаи, поради индуктивните
и капацитивните спреги кои постојат меѓу фазата која е во дефект и „здравите“ фази, доаѓа до
протекување на струја, при што се јавува секундарен лак на местото на кусата врска и за време
на безнапонската состојба. При исклучување на сите три фази, фазата во која се појавил
дефектот се растоварува за време на безнапонската состојба, а на другите фази останува напон
кој опаѓа (брзината на опаѓање зависи од влажноста на воздухот и чистотата на изолацијата).
Повторното вклучување може да се случи во било кој момент на промената на напонот на ЕЕС,
кој осцилира со фреквенција од 50 Hz. Најнеповолно е ако вклучувањето се случи кога напонот
на мрежата е блиску до својот максимуми е со спротивен поларитет од преостанатиот напон на
водот. Тогаш може да дојде до појава на големи пренапони.
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Слика 7.27 Промена на нaпоните и струите во сите три фази при трифазно АПВ

За овој пример е направена скрипта која ќе го исцрта графикот и ќе ги пресмета
максималните напони и нифните коефициенти на пренапон, нејзината содржина е следна:

subplot(211), plot(vabc/1000);
title('Автоматско Повторно Вклучување (напони)');
xlabel('време t(s)'), ylabel('напон U(kV)');
grid;
subplot(212), plot(iabc/1000);
title('Автоматско Повторно Вклучување (струи)');
xlabel('време t(s)'), ylabel('струја I(kA)');
grid;
ufa=max(abs(ua))/1000; display(num2str(ufa, '%0.2f'),'Ua (kV)'),
kfa=ufa/(sqrt(2)*400/sqrt(3)); display(num2str(kfa, '%0.2f'),'kfa'),
ufb=max(abs(ub))/1000; display(num2str(ufb, '%0.2f'),'Ub (kV)'),
kfb=ufb/(sqrt(2)*400/sqrt(3)); display(num2str(kfb, '%0.2f'),'kfb'),
ufc=max(abs(uc))/1000; display(num2str(ufc, '%0.2f'),'Uc (kV)'),
kfc=ufc/(sqrt(2)*400/sqrt(3)); display(num2str(kfc, '%0.2f'),'kfc'),
max(abs(ua)) ја наоѓаме максималната позитивна вредност на
напонот во фазата A. Додека со num2str бројната вредност со прецизност од 2
децимални места ја претвораме во текст и ја прикажуваме на работниот простор со
функцијата display. Резултатите од трифазното АПВ се дадени во следната табела.
Со функцијата
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Максимале
н
напон во
фазите
Коеф. на
пренапон

Куса врска во фазата А

Куса врска во фазата B
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Куса врска во фазата C

570.7

553.2

552.8

513.4

533.8

489.1

537.2

576.8

519.7

1.75

1.69

1.69

1.57

1.63

1.5

1.64

1.77

1.59
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