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та автоматика
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розрахункових модулів

графічна схема
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ДАКАР
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UCTE DEF
CGMES (CIM XML)
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даних

Графічний редактор

Таблична форма

Автоматизоване рисування схеми

Модулі аналізу
статична
стійкість
усталений
режим

ДАКАР

динамічна
стійкість

несиметрія

еквівалентування

довготривалі
перехідні
процеси

Модуль аналізу усталеного режиму
рівні напруг
генерування
навантаження

потокорозподіл

схема електричної мережі
моделі ліній електропередачі

перетоки струмів
втрати потужності по елементах
втрати потужності по ліцензіатах
завантаженість елементів та січень
автоматичний підбір положень РПН та ПБЗ

моделі трансформаторів
моделі РПН і ПБЗ
моделі об’єктів розподіленого
генерування (WTG, PV)
статичні характеристики
навантаження
добові графіки навантаження

перетоки потужностей

усталений
режим

балансування
режиму

статичні характеристики втрат
на корону
обмеження по активній і
реактивній потужності
моделі пристроїв ПАА

навантаження

N-1

перетоки потужностей
перетоки струмів

Модуль аналізу несиметричних режимів
струми

всі види
коротких
замикань

моделі елементів
електричної мережі
режими роботи
нейтралей

несиметрія

напруги
опори

струм замикання на землю

однофазне
замикання

несиметрія вузлів,
ліній, реакторів

несиметричний режим
мережі

вибір дугогасного реактора

стуми
напруги
оцінка допустимої несиметрії
в струмах генераторів

Модуль аналізу статичної стійкості
моделі
електричних
машин
моделі
систем
збудження
з АРЗ
моделі
турбін

моделі
об’єктів
розподіленого
генерування
(WTG, PV)

аперіодична
стійкість

статична
стійкість

згідно СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-68:2012
- граничний режим
- максимально допустимі перетоки потужності
- аварійно допустимі перетоки потужності

обтяження
режиму

PV криві
QV криві

стійкість енергосистеми

динамічний
метод

причини нестійкості енергосистеми
вплив параметрів генератора на
коливання енергосистеми

коливна
стійкість

запас стійкості енергосистеми
причини нестійкості енергосистеми

модальний
метод

ступінь демпфування коливаннь
міра участі та ступінь впливу параметрів
генератора на коливання енергосистеми
встановлення групи генераторів, між
якими можливі різні типи коливань

Модуль аналізу динамічної стійкості
стійкість під час нормативних збурень
(згідно СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-68:2012)

моделі синхронних машин

динаміка

моделі турбін
-

перевірка роботи систем збудження
в аварійних ситуаціях

моделі систем збудження

регулятори
форсування
обмежувач мінімального збудження
обмежувач максимального збудження
системні стабілізатори

моделі асинхронних двигунів

виявлення причин появи та розвитку
аварійних ситуацій в ЕЕС

динамічна
стійкість

перевірка роботи пристроїв ПАА в
аварійних ситуаціях

моделі об’єктів розподіленого
генерування (WTG, PV)
моделі пристроїв ПАА
моделі теплосилового обладнання
динаміка та
довготривалі

перевірка роботи пристроїв ПАА та
реакції теплосилового обладнання
електричних станцій в аварійних та
післяаварійних ситуаціях

Налаштування розрахунків

вузли
генерування

Усталений режим

навантаження

контроль

лінії

Несиметрія

Статична стійкість

перерізи

розрахунки

регіони
вузли
генерування

Динамічна стійкість

навантаження

завдання

шунти
лінії
перерізи
регіони

сценарій

автоматика
КЗ у вузлі
КЗ на лінії

обтяження

генерування
навантаження

регіони

несиметрія

КЗ у двох вузлах
КЗ з розривом
відкл. фази лінії
складна несиметрія

Аналіз результатів розрахунку

Аналіз результатів розрахунку
динаміки

1,155
0,9
0,7

ВПЛИВ ОБ’ЄКТІВ РОЗПОДІЛЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ НА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЕС
M1
t=1,0323
1,01
1,05
1,06

1,159

0,5

0,9

0,3

0,7

0,1
-0,0608
Нікопольська СЕС 200 МВт вимкнена

M1
t=1,0184
1,01
1,05
1,08

0,5
0,3
0,1
-0,061
Нікопольська СЕС 200 МВт умкнена

ПОГОДИННИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Активна потужність генерування протягом доби ПС-35 кВ "Добровлянська ФЕС"

У осінній період ФЕС переважно працює з 9:00 до 18:00 з
максимальним активним навантаженням 2750 кВт і cos φ
близьким до 1. В інший час доби ФЕС не генерує потужність у
мережу. У літній період ФЕС працює з максимальним
активним навантаженням 3500 кВт і cos φ близьким до 1.

Заліщицього енерговузла
(Тернопільобленерго)

ПОГОДИННИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Активна потужність генерування протягом доби ПС-35 кВ «Касперівці»

У осінній період ГЕС переважно працює з 9:00 до 21:00 з
максимальним активним навантаженням 1800 кВт і cos φ
близьким до 1. В інший час доби ГЕС не генерує потужність у
мережу. У літній період ГЕС працює з активним навантаженням
від 200 до 700 кВт і cos φ в межах від 0,4 до 1,0.
Заліщицього енерговузла
(Тернопільобленерго)

ПОГОДИННИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Активна потужність навантаження протягом доби ПС-35 кВ "Добровлянська ФЕС"

В осінній і літній період навантаження підстанції ПС-35 кВ
"Добровлянська
ФЕС"
змінюється
за
однаковими
закономірностями, переважно з однаковим рівнем активного
навантаження. Максимальне активне навантаження може
збільшувати до 1500 кВт. У денний час доби cos φ знаходиться в
межах 0,8…0,95, а в нічні години cos φ знижується до 0,74…0,86.
Заліщицього енерговузла
(Тернопільобленерго)

ПОГОДИННИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Заставна ЧОЕ
3.80 +j 2.69

112.0 кВ
-3.80 -j 2.69

24A

3.80 +j 2.74
112.0 кВ

Заліщики

Дзвиняч

36.35 кВ

-3.8 -j 2.7

0.100 +j 0.080
0.240 -j 0.710
38.98 кВ

-1.00 -j 0.48

0.100 +j 0.080
3.00 +j 1.15

0A

7185:Заліщики-1Т (10)-Н

10.29 кВ

3A
-0.100 +j 0.211

36.35 кВ
420:Заліщики-35-1Т (4)-1420:Заліщики-35-1Т (4)-10
12A

38.98 кВ
0.100 -j 0.211

0 +j 0
0.0 кВ
18A

1.00 +j 0.48

36.32 кВ
-1.00 -j 0.48

Цукрозавод

Хрещатик

-0.241 +j 0.742

36.26 кВ
1.00 +j 0.50

-0.721 -j 0.744

5A

18A

36.26 кВ

36.30 кВ

-0.100 +j 0.297

16A
0.962 +j 0

Добровлянська ФЕС
0.721 +j 0.745

Торське

36.29 кВ

36.29 кВ

0.465 -j 0.181

Добровляни

5A

38.94 кВ

38.94 кВ

-0,8 -j 0,5

0.246 +j 0.194

0.097 -j 0.251

ФЕС Литячівська
0.999 +j 0

0 +j 0
412:Т орське-2Т (1.6)-1412:Т
орське-2Т
(1.6)-10 орське-1Т (1.6)-10
411:Т орське-1Т
(1.6)-1411:Т
8A
12.07 кВ
0.0 кВ

418:Добровляни-1Т (2.5)-1418:Добровляни-1Т (2.5)-10
11.24 кВ
0.800 +j 0.450

0.600 +j 0.280

38.88 кВ

0 +j 0

-0,4 -j 0,2
414:Устечко-1Т (2.5)-1414:Устечко-1Т
(2.5)-10
-0.427 -j 0.180
12.19 кВ

Устечко

7A
38.95 кВ

Касперівці

36.27 кВ

0.400 +j 0.300

36.27 кВ

38.86 кВ

Дорогичівка

13A

-1,7 -j 0,7
1.77 +j 0.45

0.300 +j 0.230
10A
410:Поділля-1Т
(2.5)-1410:Поділля-1Т (2.5)-10
12.14
кВ

39.01 кВ
-0.106 -j 0.061

0.999 +j 0

15A

Іване Золоте
0 +j 0.0312

0.106 +j 0.065

39.01 кВ

419:Касперівці-1Т (3.2)-1419:Касперівці-1Т (3.2)-10
11.21 кВ
1.65 +j 0.65

38.86 кВ
-0.591 +j 0.308

Поділля

5A

ФЕС І. Золоте

Касперівська ГЕС

12.07
кВ
407:Дорогичівка-2Т
(1.6)-1407:Дорогичівка-2Т (1.6)-10

15A

0.892 -j 0.029

-0.097 +j 0.284

0.410 +j 0.150

0.184 -j 0.582

-0.184 +j 0.611

0.590 -j 0.283

9A

Кошилівці

2A

38.84 кВ

38.87 кВ

-0.406 -j 0.328
0A

39.01 кВ

39.01 кВ

8A

-0,1 +j 0
409:Кошилівці-1Т (1.8)
38.84 кВ
13A
135 -j 0.793

.246 -j 0.131

416:І.-Золоте-1Т (1.6)-1416:І.-Золоте-1Т (1.6)-10
12.22 кВ
1409:Кошилівці-1Т (1.8)-10
409:Кошилівці-1Т
12.08 кВ (1.8)-1409:Кошилівці-1Т (1.8)-10

Розрахункова режимна схема Заліщицького
енерговузла
0.100 +j 0.080

В осінній період підстанції
переважно працюють ФЕС
з 7:00 до 18:00 з
максимальним активним
навантаженням - 2.7 МВт і
ГЕС з 7:00 до 20:00 з
максимальним активним
навантаженням – 1.7 МВт.
В інший час доби
підстанції не генерує
потужність у мережу.
Сумарний пік генерування
складає 4.4 МВт.

ПОГОДИННИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Перетоки активної потужності фідера
Сумарні втрати активної потужності
Заліщицького енерговузла
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ПОГОДИННИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

[185:Заліщики-1Т(10)]
[3185:Заліщики-1Т(10)-35]
[1185:Заліщики-1Т(10)-10]
[917:Хрещатик-Заліщики(ЧОЕ)-ф]
[820:Цук.завод (Заліщики)-1СШ-АБ]
[491:в.Добровлянська Ф ЕС]
[417:Добровляни-ІІСШ]
[1418:Добровляни-1Т(2.5)-10]
[419:Касперівці-1Т(3.2)]
[1419:Касперівці-1Т(3.2)-10]
[8024:Касперівська ГЕС]
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Користувачі ДАКАР

Inspired by Technology.
Driven by Value.

