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ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ ПРОГРАМ POWERFACTORY 14.1 У ВИРІШЕННІ 

ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ 

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

області застосування, проаналізовано можливість використання для моделювання процесів 

електроенергетичних систем та їх математичного аналізу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ POWERFACTORY 14.1 ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

В работе рассмотрен программный комплекс PowerFactory 14.1, его основные 

функции, области применения, проанализирована возможность использования для 

моделирования процессов электроэнергетических систем и их математического анализа. 

Ключевые слова: PowerFactory; пакет программ; HOMER; Hybrid2; моделирование. 

 

USING THE SOFTWARE PACKAGE POWERFACTORY 14.1 IN SOLVING PROBLEMS 

OF MATHEMATICAL MODELING OF ELECTRIC POWER SYSTEM 

The article examines a software complex PowerFactory 14.1, its basic functions, field of 

application, is analyzed opportunity of use for modeling the electrical power systems processes and 

their mathematical analysis. 

Key words: PowerFactory; software package; HOMER; Hybrid2; modeling. 

Вступ 

Проектування електронних систем потребує здійснення комп’ютерного моделювання 

перед подальшою фізичною реалізацією, і на цьому етапі виникають питання аналізу 

електромагнітних, енергетичних та інших процесів для різних режимів роботи перетворювачів 

електроенергії (ПЕЕ). 

При проектуванні ПЕЕ часто проводять обчислювальні експерименти, а саме 

вирішують пряму задачу аналізу (розраховуючи миттєві значення струмів та напруги елементів 

схеми, інтегральні характеристики) та обернену задачу (розраховуючи керуючі впливи та 

джерела напруги та струму, необхідні для отримання заданих сигналів на навантаженні). Також 

вирішують задачу синтезу, коли за заданими вхідними та вихідними впливами обирається 

структура схеми та параметри її елементів. Функціональні можливості сучасних програм 

дають змогу моделювати процеси з великим ступенем адекватності результатів, у тому числі і 

у випадках, коли необхідно обробити велику кількість змінних. Наприклад, оцінити роботу 

схеми на інтервалах малої тривалості при комутації напівпровідникових ключів, під час 

аварійних процесів тощо. Це особливо важливо, коли є потреба у відстежуванні процесів у 

режимі реального часу. 

Програмних комплексів нині існує велика кількість, найбільш поширеними у світовій 

практиці є Pspice і його модифікації та Matlab. Разом з тим існує чимало інших програм, що на 

відміну від названих є орієнтованими на більш конкретні завдання. Це такі об’єктно-

орієнтовані програми як HOMER і Hybrid2. Далі про них розповімо детальніше. 

За допомогою стандартних блок-схем програмних модулів створюються моделі систем 

з можливістю інтерактивного отримання діаграм напруги, струму та потужності у обраних 
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точках. Після компілювання отримана схема може бути приєднана до інтернет- сайту у вигляді 

html-файлу. Близьким за типом вирішуваних задач є пакет програм від компанії International 

Rectiflre – IR Ballast Designer. Особливість програми полягає в тому, що на основі бази 

компонентів компанії International Rectifire будуються графіки навантажень та роботи системи, 

яка складається з системи керування, генератора та навантаження. Будь-який з названих вище 

компонентів може варіюватися. Після обрахунку робочої схеми надається список з усіх 

необхідних компонентів. 

HOMER Energy було розроблено для надання допомоги в розробці систем 

розосередженої генерації і для полегшення порівняння технологій виробництва електроенергії 

у широкому діапазоні використання. Дана розробка була здійснена Національною 

лабораторією відновлюваної енергії США (NREL) була розроблена комп’ютерна 

оптимізаційна модель електроенергетичної системи, яка отримала назву HOMER Energy. 

[http://www.homerenergy.com/] 

Для уникнення можливих складнощів в роботі, а також щоб зробити оптимізаційні 

обчислення і аналіз чутливості більш швидкими, модель програми менш докладна, ніж у 

програми Hybrid2. З іншого боку, HOMER Energy більш докладний, ніж статистичні моделі, 

які не виконують моделювання часових рядів. З поміж них HOMER Energy є найбільш 

гнучким з точки зору різноманітності систем, які він може моделювати. 

HOMER Energy дозволяє моделювати багато різних варіантів структур системи для 

порівняння, моделюється як фізичні так і економічні характеристики системи, що допомагає в 

розумінні і кількісній оцінці ефекту при змінних вихідних даних (Sensitivity analysis). 

HOMER Energy може моделювати широкий спектр конфігурацій систем 

розосередженої генерації, що включають будь яку комбінацію з масиву фотоелементів, однієї 

або декількох вітрових турбін, гідротурбін, дизель генераторів, акумуляторних батарей, AC-

DC перетворювачів, електролізера і баку для зберігання водню. Система може бути 

підключеною до централізованої мережі або бути автономною і може покривати навантаження 

постійного і змінного струму, а також теплове навантаження. 

Аналіз і проектування систем розподіленої генерації ускладнюється через велику 

кількість складових, з використання альтернативних джерел енергії що суттєво ускладнює 

побудову системи, через недостатню вихідну потужність або її непостійність, сезонність, 

відсутність диспетчеризації. Все це разом з високою ціною ставить під сумнів використання 

відновлюваних джерел енергії. HOMER Energy був розроблений для подолання цих проблем. 

HOMER Energy виконує три основні задачі: 

 моделювання; 

 оптимізація; 

 аналіз чутливості. 

Під задачею моделювання мається на увазі що програмою моделюється виконання 

заданої системи, можливість її функціонування, з метою перевірки її технічної валідності та 

вартості життєвого циклу. 

В процесі оптимізації здійснюється моделювання велика кількість системних 

конфігурацій побудованих на різних варіантах застосування  елементів заданих на першому 

етапі. Під час виконання даного етапу здійснюється пошук такої конфігурації системи, яка б 

за своїми техніко-економічними показниками, і своїм життєвим циклом була найбільш 

вигідною.  

Під час аналізу чутливості HOMER Energy виконує багаторазову оптимізацію, в 

діапазоні який був заданий при введенні початкових даних. Дана процедура дозволяє оцінити 

цінність змінних, наявних на початковому етапі, що присутні по кожному елементу даних. 
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Також аналіз чутливості допомагає оцінити ефекти непостійності або варіативності змінних, 

на які ми не можемо впливати, наприклад швидкість вітру, ціна на пальне. 

Аналогом HOMER Energy є програма Hybrid2. Hybrid2 – це ймовірнісна комп'ютерна 

модель, що використовує такі вихідні дані: навантаження, швидкість вітру, сонячна інсоляція, 

температура і потужність системи, обраної користувачем, щоб спрогнозувати продуктивність 

гібридної енергетичної системи. Зміни швидкості вітру та навантаження у кожен момент часу 

враховуються при прогнозуванні продуктивності. 

Опрацьовуючи великі обсяги інформації про нетрадиційні відновлювальні джерела 

енергії програма дозволяє знайти оптимальний варіант побудови системи електропостачання 

з точки зору технічних та економічних аспектів. 

Головними недоліками Hybrid2 є відсутність інтеграції з базами NASA, складний 

інтерфейс, відсутність розрахункових інструментів та більш складний алгоритм роботи 

(робота з програмою потребує апаратне забезпечення високого рівня). 

Програмний комплекс PowerFactory, розроблений компанією DIgSILENT, найкраще 

підходить для моделювання процесів у електроенергетичних системах, оскільки є гнучким 

інструментом для аналізу передавальних, розподільних та промислових електричних систем. 

Він був розроблений як вдосконалена інтегрована та інтерактивна система програмного 

забезпечення, призначена для електричних систем і аналізу систем керування для досягнення 

основних цілей планування та оптимізації режимів. 

Назва DIgSILENT означає "Цифрова програма моделювання і розрахунку електричних 

мереж, DIgSILENT версії 7 був першою в світі інформаційної системою аналізу з інтегрованим 

графічним однолінійним інтерфейсом. Ця інтерактивна однолінійна схема включала функції 

малювання, редагування і всі пов'язані з нею статичні та динамічні розрахункові функції. 

Точність та достовірність результатів, отриманих за допомогою цього програмного 

забезпечення, було підтверджено багатьма впровадженнями, котрі виконали організації, які 

займаються плануванням та експлуатацією електроенергетичних систем. 

Для задоволення сучасних вимог аналізу електричних систем, програмний комплекс 

PowerFactory розроблено як інтегрований інженерний інструмент, котрий забезпечує простий 

доступ до всіх доступних функцій, замість набору різних програмних модулів. 

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 струму та мереж постійного 

струму. 

2. Моделювання станційних, групових та первинних регуляторів, автоматичного 

регулювання частоти, активної потужності, зокрема, для завдання розподілу небалансу 

активної потужності між електростанціями 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 електроенергетичних систем з низкою 

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 та динамічної стійкості. 

7. Створення моделей регуляторів для конкретних груп споживачів, 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. Застосування та використання різних інтерфейсів, інтеграції з системами WAMS, 

SCADA, ГІС, БД. 

11. Розрахунок та аналіз надійності, гармонійний аналіз. 

12. Сумісність з іншими програмними продуктами, наприклад: NEPS, PSS / E, PSS / U, Adept, 

NEPLAN і DVG. 

13. Одночасна on-line робота багатьох користувачів. 

Концепції 

Концепції, закладені при створенні програмного забезпечення, роблять його найбільш 

гнучким та надійним інструментом комп'ютерного моделювання та аналізу електричних 

систем та мереж. 

Функціонально інтегрований програмний комплекс, являє собою єдиний модуль, 

повністю сумісний з операційними системами Windows 95/98/2000/XP/7. Такий 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 та споживання. 

Інтегрована база даних позбавляє користувача від вирішення питань з організації та 

підтримки структур файлів і каталогів. Використання концепції єдиної інтегрованої бази 

даних означає, 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 режими 

одночасного для багатьох користувачів доступу до даних, котрі зберігаються на сервері. 

Концепція керування 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 відповідні 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 є необхідним при вирішенні складних завдань, що вимагають розрахунків багатьох 

режимів та їх автоматизованого аналізу. 
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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 здійснюватися через BMP або WMF формати. 

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. 

 

Рис.1. Головне вікно програми 

 

Всі дані об'єктів (генератор, трансформатор, лінія електропередач тощо) мають 

ієрархічну структуру та впорядковані в папках з метою покращення навігації. Для перегляду 

даних та їх організації використовується менеджер даних (рис 2). 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     337 

 

Рис. 2. Менеджер даних 
 

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

можна відкрити подвійним натисканням мишки на відповідному зображенні об'єкта, дані якого 

необхідно редагувати, або в Менеджері даних. 

 

 

Рис. 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 електроенергетичної и, 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, зображеній на   рис 3 

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. 

 

Ліцензія та рівні доступу 

DIgSILENT PowerFactory з самого початку був розроблений як завершений програмний 

продукт для досвідченого користувача. Таким чином, не існує яких-небудь "полегшених" 

версій, ніяких обрізків від "повних" версій. Однак це не означає, що PowerFactory поставить 

недосвідченого користувача в глухий кут. Програма є інтуїтивно зрозумілою навіть для 

новачків. Користувачі, які вивчають електричні системи, спроможні легко та швидко 

виконувати розрахунки сталих режимів і коротких замикань без необхідності освоювати 

нагромадження математичних розрахунків. PowerFactory дозволяє користувачеві вивчати в 

першу чергу електричні системи, а не тонкощі персональних комп'ютерів: все що необхідно 

для впевненої роботи – це знання таких додатків Windows як Word і Excel. 

Не кожна ліцензія PowerFactory включає повну функціональність, описану вище, а 

містить лише ті функції, які дійсно необхідні, за допомогою цього зменшуючи складність на 

початковому етапі. У міру необхідності в ліцензію можуть додаватися інші функції. Таким 

чином, користувач не повинен вивчати новий інтерфейс для нових функцій, а просто 

використовує нові команди в уже знайомому середовищі. В доповнення до цього, вихідна 

інформація про мережі буде використовуватися й надалі, а внести потрібно тільки додаткову 

інформацію, необхідну для використання нових функцій. 
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Рис. 4. Приклад аналізу тестової електроенергетичної системи IEEE 14-bus system у 

середовищі PowerFactory 14 

 

Досвід використання 

Програмний комплекс PowerFactory вже понад 30 років використовується енергетиками 

більше ніж в 110 країнах світу, для вирішення всього спектру завдань планування та керування 

режимами електричних мереж і систем. 

Оператори національних електроенергетичних систем – National Grid (Велика 

Британія), Terna (Італія), Tennet (Нідерланди), Western Power (Австралія), EnBW (Німеччина) 

та багато інших використовують PowerFactory для моделювання динаміки, оцінювання 

пропускної спроможності перетинів, аналізу надійності та можливих аварій в 

електроенергетичних системах. 

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

статичну та динамічну моделі електроенергетичної системи 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. 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     340 

У 2011 році 25 ліцензій програмного забезпечення придбано Інститутом 

Енергозбеження та Енергоменеджменту НТУУ «КПІ». На даний момент йде процес інтеграції 

програмного забезпечення в навчальний процес. 

Таким чином: 

1. Сфера застосування програмного комплексу PowerFactory: 

 розрахунок симетричних та несиметричних сталих режимів; 

 розрахунок струмів короткого замикання для 1,2,3-фазних мереж змінного та 

постійного струмів; 

 моделювання регуляторів станційних, групових та первинних; 

 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 

вузько орієнтованих 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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