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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
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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
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 софтверскиот пакет за
анализа на ЕЕС NEPLAN 5.2.2. Практично 60% од наставата по предметот се покрива со
софтверскиот пакет 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 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
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. Исто така се
анализираат и примери на дистрибутивни мрежи.
Вториот дел од предметот се занимава со примената на софтверскиот пакет MATLAB
во областа на анализа на ЕЕС. Во четвртата глава од предметот 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
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M-фајлови, внесување и запишување на податоци во MATLAB, решавање на системи линеарни
алгебарски равенки, решавање на диференцијални равенки.
Петтата глава се занимава со делот од SIMULINK наречен SIMPOWERSYSTEMS, кој е
специјализиран за симулација на ЕЕС.
Програмата на предметот е 1+2, односно еден час 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.
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