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Извадок - Bo овој труд е прикажан процесот
на моделнрање на трансформаторска построј-
ка на внсок напон/среден напон (ВН/СН) која
наоојува потрошувачн на среднонапонската
страна, како и моделот на кондензаторска ба-
терија која служи за регулирање на напонот
на среднонапонската собирннца. Моделнрање-
то е извршено со софтверскиот пакет DlgSI-
LENT Power factory. Исто така, се прикажани
резултатнте од извршената снмулација.

Клучни зборови - трансформаторска пос-
тројка, кондензаторска батерија, моделирање,
симулација

1.ВОВЕД

Основната намена на софтверскиот пакет
DIgSILENT Power factory (Digital SlmuLati-
on and Electrical NeTwork) пред ce e да се a-
нализираат големи електроенергетски си-
стеми со голем број јазли, и голем број на
потрошувачи. Исто така, овој програм о-
возможува извршување на анализи и кон-
трола на однесувањето на некој елемент
од електроенергетскиот систем (генера-
тор, мотор, трансформатор, кондензатор-
ска батерија) преку креирање на негов со-
одветен модел во DSL (DIgSILENT Simula-
tion Language). Развојот на овој програм е
започнат во седумдесетите години на ми-
натиот век, поточно во 1976 година, доде-
ка во 1997 година на пазарот излегува пр-
вата верзија на Power factory [1]. Својата
работа програмот ја базира на Њутн-Раф-
соновиот метод. Во зависност од тоа кој

дел од електроенергетскиот систем (EEC)
сакаме да го анализираме DIgSILENT Po-
wer factory е поделен во четири категории:

• Производство (Generation);
• Пренос (Transmission);
• Дистрибуција (Distribution);
• Индустрија (Industrial).

2. МОДЕЛИРАЊЕ НА КОМПОЗИТЕН
МОДЕЛ НА ЕНЕРГЕТСКИ

ТРАНСФОРМАТОР

Елементите со кои се компонира работ-
ното коло се избираат од експлицитната
библиотека, која ги содржи сите типови
на елементи кои можат да се сретнат во
EEC и кои се комерцијално расположли-
ви на пазарот. Доколку треба да се работи
со нестандардни елементи, проектантот
може да избере некој елемент и со едно-
ставна промена на неговите параметри да
ја добие посакуваната карактеристики.
Барањата кои се анализирани во истражу-
вањето се: номинален напон на среднона-
понската собирница и„= 21 kV, дозволена
промена на напонот од 1,5 % (20.685 kV <
Un < 21.315 kV), временското затегање на
дејството на регулаторот е 10, број на ре-
гулациски отцепи: ±13. Доколку напонот
се намали под 80%-£/„ или доколку ја над-
мине границата од 105%-Un трансформа-
торот треба да се исклучи од работа. Вре-
мето потребно регулациската преклопка
да премине од една во друга положба из-
несува 5 ѕ.
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Процесот на моделирање започнува со
компонирање на работното коло (делот

на EEC на кој е приклучен трансформато-
рот) што е прикажано на сл. 1.
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Сл. I. Шема на трансформаторската постројка

Регулацијата на напонот се врши со про-
мена на коефициентот на трансформација
кај енергетските трансформатори и со ин-
сталирање на кондензаторска батерија на
среднонапонската собирница. Од ова ба-
рање произлегува и следниот чекор на
проектирање на композитни модели на е-
нергетскиот трансформатор и конденза-
торската батерија. Co помош на овие мо-
дели е симулирана нивната работата она-
ка како што би се очекувало да се однесу-
ваат во реален електроенергетски систем.

На сл. 2 е даден композитниот модел на
трансформаторот (прво ниво) кој ги содр-
жи следните елементи: блок кој одговара
на трансформатор во реален EEC (1), по-
мошни блокови за добивање на средни
вредности од излезните големини на
трансформаторот (2) и блок кој одговара.
на регулаторот (3). Помошните блокови и
блокот кој го симулира трансформаторот
се земени од имплицитната библиотека,
додека блокот кој одговарана на регула-
торот е потребно да се програмира. Како
излезни сигнали од трансформаторот се
избрани: моменталната вредност на напо-
нот; максималната, минималната и мо-
менталната положба на регулационата
преклопка. Како што може да се забеле-
жи од сл. 2, блокот за добивање на средни
вредности на излезните големини од
трансформаторот е премостен, а тоа е из-

вршено заради добивање на точни вред-
ности на почетните услови за пуштање на
трансформаторот во работа.

Во следното ниво (второ ниво) е изврше-
но DSL програмирање на самиот регула-
тор. Начинот на програмирање, графички
е прикажан на сл. 3.

Принципот на работа е следниот: во бло-
кот (4) влегува сигналот на напонот кој
директно доаѓа од трансформаторот и
средната вредност на напонот. И двата
сигнали се во физички мерни големини -
киловолти. Првиот сигнал се користи
единствено кога се вршат пресметки за
почетните услови при пуштање на транс-
форматорот во работа. Во блокот (5) се
врши трансформација на сигналот од фи-
зички мерни единици во единечни вредно-
сти. Овој начин на работа го избира сами-
от проектант. Моделот би работел точно
и доверливо, доколку се работи и со фи-
зички единици. Во истиот блок влегуваат
информации за моменталната положба на
регулациската преклопка како и за нејзи-
ната максималната и минималната полож-
ба. Излезниот сигнал може да ја има вред-
носта на следните броеви: 1, -1 или 0, во
зависност од тоа дали вредноста на напо-
нот е поголема или помала од зададената
граница, односно дали се наоѓа во дозво-
лените граници.
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Сл. 2. Композитен модел на енергетски трансформатор

Сл. З. Структура на регулаторот на енергетскиот трансформатор

Интеграторот (6) има задача да го мери
времетраењето на зголемениот напон.
Доколку времетраењето на зголемениот
напон е подолго од времето кое го задава
самиот проектант, а кое е малку поголемо
од временското затегање на дејствување-
то на регулаторот, тогаш интеграторот ќе
испрати излезен сигнал во физички еди-
ници - секунди (со позитивен предзнак),
до наредниот блок. Истата постапка се
одвива и доколку напонот се наоѓа под
минимално зададената граница. Во овој
случај излезниот сигнал ќе има негативен
предзнак. Доколку се е регуларно излез-

ниот сигнал е 0. Компараторот (7) има за
задача да го спореди времето кое доаѓа од
интеграторот и времето на затегање на
дејствување на регулаторот кое е зададе-
но во проектната задача и донесува одлу-
ка дали излезниот сигнал да има вредност
I или -I односно дали ќе има промена на
регулациската преклопка. Сигналот 0
повторно го има истото значење: нема ни-
каква промена. Последниот блок е блокот
"event" (8) и со негова помош се извршува-
ат наредбите кои се неопходни за правил-
на работа на моделот. Името на овој блок
доаѓа од името на функцијата "event" или
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во превод настан која ја има главната уло-
га при донесувањето на одлуките (имиња-
та на блоковите ги дава самиот проек-
тант). Како што може да се види од слика-
та 3 овој блок нема видливи излезни сиг-
нали, туку тие директно се водат до глав-
ните елементи на моделот. Но, тоа не зна-
чи дека излезните сигнали од блокот
"event" не можат графички да се следат.

3. МОДЕЛИРАЊЕ НА КОМПОЗИТЕН
МОДЕЛ НА КОНДЕНЗАТОРСКА

БАТЕРИЈА

Идентичниот начин на размислување и
компонирање е употребен и при дизајни-
рање на композитниот модел на конденза-
торската батерија кој е прикажан на сл. 4.
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Сл. 4. Композитен модел на кондензаторска батерија

Главните компоненти на овој модел се:
блок кој ја симулира работата на транс-
форматорот (1), блок кој ја симулира кон-
дензаторската батерија (2), блокови за до-
бивање на федни вредности од излезните
големини на трансформаторот (3) и кон-
тролор на работата на кондензаторската
батерија (4).

Како излезна големина од трансформато-
рот е одбрана реактивната моќност, доде-
ка излезна големина од кондензаторската

батерија е моменталната положба на
преклопката. Реактивната моќност на
трансформаторот и моменталната полож-
ба на преклопката на кондензаторската
батерија преставуваат влезни големини за
контролниот блок на кондензаторската
батерија.

Шемата на контролниот блок е претста-
вена на сл. 5.

Сл. 5. Структура на регулаторот на кондензаторска батерија
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Контролорот на кондензаторската бате-
рија се состои од 4 засебни блокови: кон-
тролен блок (5), интегратор (6), времен-
ско-контролен блок (7) и блок кој ги спо-
роведува зададените наредби (8). Неоп-
ходно е да се напомене дека секој блок од
сл. 3 и сл. 5 треба да се програмира со по-
себен програмски јазик, кој наликува на
некој од комерцијалните програмски јази-
ци: PASCAL, C++. Исто така/за секој блок
потребно е да се дефинираат влезните и
излезните големини, константите кои се
користат при програмирањето на блокот,
а во некои случаи потребно е да се дефи-
нираат и почетните услови за некои голе-
мини [2].

На сл. 6 се прикажани резултатите од из-
вршените симулации. На графиците (1),
(3) и (4) се прикажани соодветно промени-
те на напонот, реактивната енергија која
ја испорачува кондензаторската батерија,

вкупната реактивна енергија на среднона-
понската страна од трансформаторот и
промената на регулационата преклопка
на кондензаторската батерија и транс-
форматорот во зависност од времето
изразено во секунди. На графикот (2) е
претставена работата на интеграторот.
Се забележува дека во текот на првите 60
секунди од симулацијата интеграторот 5
пати ја надминува бариерата од 10 секун-
ди што значи дека во текот на симулација-
та регулациската преклопка на конденза-
торската батерија ќе треба да се промени
5 пати. Вредностите на напонот се изразе-
ни во релативни единици (р.и.), реактивна-
та енергија е изразена во MVAr, ордината-
та на интеграторот е баждарена во секун-
ди, додека ординатата на графикот (4) е
бездимензионална.

1.ЧХ NIW

Сл. 6. Графички приказ на резулатите од симулацијата

Правилните триаголни форми на интегра-
торот се потврда дека тој е добро програ-
миран. Потврдата за правилната работа
на моделот во целост се добива од графи-
кот (4), од каде може да се констатира де-
ка со подобрување на напонските прили-
ки во делот од EEC каде е приклучен
трансформаторот VN/SN, доаѓа до посте-
пено исклучување на степените од кон-
дензаторската батерија.

4. ЗАКЛУЧОК

Употребата за софтверските пакети за
анализа на електроенергетските системи
се од големо значење за современиот ин-
женер. Co нивна помош можеме со голе-
ма точност да го предвидеме однесување-
то на било кој елемент во EEC во било
која ситуација, како и однесувањето на са-
миот EEC. Co помош на овој модел, до-
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колку се познати: типовите на потрошува-
чи на среднонапонска собирница, бројот
на степени на кондензаторската батерија,
и бројот на регулациони отцепи на енер-
гетскиот трансформатор може да се следи
работата на трансформаторот, да се кон-
тролира дали е преоптоварен, колкава
моќност испорачува на потрошувачите,
параметрите на елементите во негова не-
посредна близина како и да се врши спо-
редба на неколку варијанти на истиот мо-
дел,а различни параметри на елементите.
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Summary

SIMULATION OF SUBSTATION HV/MV
IN DIGSILENT POWER FACTORY SOFTWARE
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This paper presents a method for creating a mo-
del for substation high voltage/middle voltage
(HV/MV) that supplies consumers at middle
voltage side and capacitor battery that regulates
the voltage at the middle voltage busbar. The re-
sults from the analyses are presented and discus-
sed. The models of the transformer and the capa-
citor battery were made at the University of Ro-

stock, Germany, in DYSIMAC (DYnamic Si-
mulation of the MACedonian power plants in a
new technological and market environment) pro-
ject.

Key words - substation, MV voltage busbar, capaci-
tor battery
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