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Особливості використання пакету програм PowerFactory 14.1 у навчальному процесі 

 

У роботі розглянуто програмний комплекс PowerFactory 14.1, його основні функції, 

області застосування, проаналізовано можливість спільної роботи с іншим програмним 

забезпеченням. 

 

В работе рассмотрен программный комплекс PowerFactory 14.1, его основные 

функции, области применения, проанализирована возможность совместной работы с 

другим программным обеспечением. 

 

In this paper the software package PowerFactory 14.1 is reviewed, its basic functions, 

features, applications, collaboration with other software are described. 

 

Вступ 

Програмний комплекс PowerFactory, розроблений компанією DIgSILENT, є 

інструментом для аналізу передавальних, розподільчих та промислових електричних систем. 

Він призначений для аналізу електричних систем та систем управління, а також для 

виконання основних завдань планування та оптимізації режимів. 

Назва DIgSILENT означає «Цифрова програма моделювання та розрахунку 

електричних мереж». Точність та достовірність результатів, отриманих за допомогою цього 

програмного забезпечення, було підтверджено безліччю впроваджень, виконаних 

організаціями, які займаються плануванням та експлуатацією електроенергетичних систем. 

Для задоволення сучасних вимог аналізу електричних систем, програмний комплекс 

DIgSILENT PowerFactory розроблено як інтегрований інженерний інструмент, котрий 

забезпечує простий доступ до усіх доступних функцій, замість набору різних програмних 

модулів. 

Концепції 

Концепції, закладені при створенні цього програмного забезпечення, роблять його 

найбільш гнучким та надійним інструментом комп'ютерного моделювання і аналізу 

електричних систем та мереж. 

Функціонально інтегрований програмний комплекс, являє собою єдиний модуль, 

повністю сумісний з операційними системами Windows 95/98/2000/XP/7. Цей підхід дозволяє 

PowerFactory уникнути рутинних процедур перенесення даних між різними програмами, які 

виконують різнотипні розрахунки, наприклад, розрахунок потокорозподілу потужності, 

струмів короткого замикання тощо. 

PowerFactory є вертикально інтегрованим програмним комплексом, що дозволяє 

використовувати єдиний програмний "двигун" та інтерфейс PowerFactory для різних додатків 

і сегментів ринку: генерація, передача, розподіл електроенергії, споживання. 

Інтегрована база даних позбавляє користувача від турбот з організації та підтримки 

структур файлів і каталогів. Використання концепції єдиної інтегрованої бази даних означає 
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те, що всі дані програми (графіка, параметри, результати, умови виконання, опції 

розрахунків, повідомлення тощо) зберігаються в одній базі даних. Додатково передбачено 

механізми перевірки цілісності бази, резервного копіювання та відновлення, а також 

багатокористувальницькі режими доступу до даних, котрі зберігаються на сервері. 

Концепція управління проектами дозволяє користувачеві легко переходити від аналізу 

одного варіанта розробки системи до іншого, порівнювати варіанти, що в підсумку підвищує 

продуктивність роботи та допомагає уникнути помилок, пов'язаних з дублюванням 

інформації. 

Різні режими роботи 

Програмний комплекс працює в повністю графічному віконному середовищі, 

реалізуючи найбільш сучасний та інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс користувача. 

Передбачені окремі вікна для відображення результатів розрахунку, однолінійних схем 

мережі, детальних схем з'єднання підстанцій, таблиць вихідних даних тощо. 

В інтерактивному режимі, користувач може працювати з системою, за допомогою 

командного рядка. Цей режим дозволяє також створювати користувальницькі послідовності 

команд, процедури та зберігати їх у спеціальних файлах. Таким чином, за допомогою простої 

вбудованої мови програмування (DPL) реалізується пакетний режим роботи системи. 

Останнє, особливо необхідно при вирішенні складних завдань, що вимагають розрахунків 

безлічі режимів та їх автоматизованого аналізу. 

Фоновий режим роботи дозволяє програмі працювати в багатозадачному середовищі. 

Цей режим необхідний при спільній роботі PowerFactory з іншими системами. 

Потужний графічний редактор підтримує велику кількість графічних функцій, таких 

як багатошаровість, автоматична генерація типових схем підстанцій, умовно залежне 

забарвлення елементів, масштабування, візуальна ідентифікація тощо. 

Система документування проектів автоматично формує звіти, заповнюючи готові 

шаблони результатами розрахунків. Існує можливість побудови власних шаблонів звітів. Всі 

дані можуть бути імпортовані або експортовані в інші формати зберігання. Табличні дані 

можуть бути конвертовані в формат MS Excel або Access, а обмін графічними даними з 

іншими додатками може бути здійснено через BMP або WMF формати. 

Функції PowerFactory 

PowerFactory включає постійно зростаючий перелік підтримуваних функцій для 

вирішення прикладних завдань: 

1. Розрахунок симетричних та несиметричних сталих режимів, струмів короткого 

замикання для одно-, дво- та трифазних мереж змінного та постійного струму. 

2. Моделювання станційних, групових та первинних регуляторів, автоматичного 

регулювання частоти, активної потужності, зокрема для завдання розподілу небалансу 

активної потужності між станціями та аналізу післяаварійних усталених режимів при 

розрахунку навантаження для блоків. 

3. Аналіз режимів напруг та планування резервів реактивної потужності за 

допомогою методів PU- та QU-кривих, UQ - чутливості та модального аналізу Якобіана. 

4. Оптимізація (лінійна та нелінійна) режимів енергосистем з безліччю обмежень, 

включаючи перетікання по перетинах, межі регулювання реактивної потужності 

станційними регуляторами, активної - регуляторами АРЧМ тощо. 

5. Аналіз низьковольтних та оптимізація розподільчих мереж. 
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6. Моделювання електромагнітних та електромеханічних перехідних процесів, 

розрахунки статичної і динамічної стійкості. 

7. Створення користувальницьких моделей регуляторів, наприклад АРВ та 

ідентифікація їх параметрів за даними натуральних випробувань. 

8. Розрахунок, моделювання та координація систем РЗА, пристроїв силової 

електроніки, FACTS. 

9. Моделювання та аналіз обважнених та аварійних режимів, N-1, Nm. 

10. Різні інтерфейси, інтеграції з системами WAMS, SCADA, ГІС, БД. 
11. Розрахунок та аналіз надійності, гармонійний аналіз. 
12. Сумісність з іншими програмними продуктами . NETCAL, NEPS, PSS / E, PSS / U, 

Adept, NEPLAN і DVG. 

13. Багатокористувацький режим роботи. 
 

Інтерфейс користувача 
У головному вікні програми можна виділити графічне вікно, в якому креслиться схема 

електричної мережі, та вікно результатів, де виводяться результати розрахунків та службові 

повідомлення. 

На рис.1 зображено вигляд головного вікна програми. 

 

 

Рисунок1 - Головне вікно програми 

 

Всі дані об'єктів (генератор, трансформатор, ЛЕП тощо) мають ієрархічну структуру і 

впорядковані в папках з метою покращення навігації. Для перегляду даних та їх організації 

використовується менеджер даних (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Менеджер даних 

 

Таким чином, доступ до даних об'єкту може бути здійснено в діалоговому вікні, яке 

можна відкрити подвійним натисканням мишки на об'єкті, дані якого необхідно редагувати, 

або в Менеджері даних. 

 

 

Рисунок 3 - Робочий простір PowerFactory 
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Робочий простір PowerFactory показано на рис. 3, де умовно можна виділити наступні 

елементи:  

1. Вікно графічного редактора, в якому зображуються однолінійні схеми, блок-схеми 

та графічні залежності для поточного проекту. У вікні графічного редактора можна 

коригувати параметри енергосистеми, що досліджується, шляхом розміщення її елементів у 

вікні графічного редактора та з'єднання їх між собою; 

2. Менеджер даних є інтерфейсом з базою даних. На лівій панелі показано 

символічне ієрархічне зображення бази даних. На правій панелі знаходиться браузер даних, в 

якому відображається зміст обраної папки; 

3. При натисканні на об'єкті правою кнопкою мишки з'являється контекстно-залежне 

меню; 

4. При подвійному натисканні на об'єкті з'являється діалогове вікно, в якому 

визначаються параметри об'єкта.  

5. Внизу вікна PowerFactory знаходиться вікно результатів з власною панеллю 

інструментів. 

 

Програмування 

Типові програмні функції: 

1. Розрахунок втрат електроенергії. 

2. Аналіз пропускної здатності. 

3. Автоматична координація захистів. 

4. Моделювання. 

5. Протиаварійна автоматика. 

6. Програмований імпорт-експорт даних. 

 

Досвід використання 

Програмний комплекс PowerFactory вже більше 30 років використовується 

енергетиками більш ніж в 110 країнах світу, для вирішення всього спектру завдань 

планування та управління режимами електричних мереж і систем. 

Оператори національних енергосистем: National Grid (Великобританія), Terna (Італія), 

Tennet (Нідерланди), Western Power (Австралія), EnBW (Німеччина), та багато інших 

використовують PowerFactory для моделювання динаміки, оцінювання пропускної здатності 

перетинів, аналізу надійності та  можливих аварій в енергосистемах. 

У 2008 році НЕК «Укренерго» придбало даний програмний комплекс. Створено 

статичну та динамічну моделі енергосистеми Україні 220-750 кВ. Було реалізовано 

можливість подання мереж 110 кВ як з використанням еквівалентних ланцюгів (традиційний 

підхід), так і з використанням детальної схеми мережі обленерго. Традиційний підхід 

необхідний для аналізу режимів в основній мережі 220-750 кВ, коли мережа 110 кВ виконує 

лише додаткову функцію. 

У 2011 році 25 ліцензій програмного забезпечення придбано Інститутом 

енергоменеджменту КПІ. На даний момент йде процес інтеграції програмного забезпечення в 

навчальний процес, створюються методичні посібники для виконання лабораторних робіт. 

Висновки 

1. Сфера застосування програмного комплексу PowerFactory: 

- розрахунок симетричних та несиметричних сталих режимів; 
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- розрахунок струмів короткого замикання для 1,2,3-фазних мереж змінного та 

постійного струмів; 

- моделювання станційних, групових та первинних регуляторів; 

- автоматичне регулювання частоти, активної потужності; 

- аналіз низьковольтних та оптимізація розподільних мереж;  

- моделювання електромагнітних і електромеханічних перехідних процесів; 

- розрахунки статичної та динамічної стійкості. 

2. У навчальному процесі PowerFactory може замінити собою велику кількість 

різних «простих» програм, що підвищить ефективність роботи. 

3. Програма може стати помічником у вирішенні значного спектру завдань 

планування та керування режимами електричних мереж, а також для навчання 

молодих спеціалістів в електроенергетичній галузі. 
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