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Наведено основні характеристики та функціональні можливості програмного 
комплексу ДАКАР-2002. Запропоновано нову концепцію організації даних, що підвище 
рівень інформаційного забезпечення електроенергетики. 

Basic descriptions and functional possibilities of programmatic complex DAKAR-2002 
are resulted. New conception of organization of information is offered, that heaved up the level 
of the informative providing of power systems. 

Постановка проблеми. Впровадження в енергосистемах автоматизованих систем диспетчер-
ського управління (АСДУ) значно підвищило якість і оперативність розрахунків планових і 
оперативних режимів [1]. Для подальшого вдосконалення планування режимів істотне значення 
мають питання інформаційного забезпечення технологічних задач, здійснення обміну інформацією 
між диспетчерськими службами різного рівня для організації обчислювального процесу. Разом з 
цим необхідно зазначити, що обчислювальні комплекси (ОК) для розв’язання електроенергетичних 
задач різних енергосистем відрізняються як складом математичного прикладного забезпечення, так 
і методами його застосування. Основними недоліками такого підходу є: 

• труднощі перевірки результатів розрахунків через розбіжності основних режимних 
показників, що вимагає узгодження та затвердження на міжсистемному рівні; 

• проблеми обміну вихідними даними і результатами розрахунків між диспетчерськими 
рівнями (наприклад, під час розв’язання задачі оброблення контрольних замірювань); 

• трудомісткість оперативного переходу від однієї програми певного типу (наприклад, 
розрахунок усталеного режиму) до іншої (наприклад, розрахунок струмів КЗ). 

Для усунення вказаних недоліків ще у минулому столітті розроблено уніфіковані формати 
інформаційних файлів для розв’язання основних електричних задач [1]: розрахунків усталених 
режимів (УР), динамічної і статичної стійкості, оптимізації режимів електричних мереж. 

Аналіз останніх досягнень та публікацій. За останні 10–15 років було розроблено 
вдосконалені моделі електроенергетичних об’єктів, методи розрахунків та нові версії прикладного 
програмного забезпечення. Це вимагає перегляду розроблених раніше уніфікованого складу та 
структури інформаційних файлів для розв’язання вказаних завдань. 

Під час вибору складу параметрів початкової інформації враховували, з одного боку, наявність в 
енергосистемах тих або інших даних, з іншого, застосування різних моделей електричних об’єктів в 
найпоширеніших промислових програмах розрахунку, таких, як МУСТАНГ, РАСТР, Б-2, Б-6 [2] й ін. 

При тому уніфікації піддавалися файли вихідної та розрахункової інформації, необхідні для 
таких видів інформаційного обміну: 

• обмін файлами вихідних даних і результатів розрахунків між однотипними програмами 
(УР-УР, динаміка – динаміка, статика – статика і т. д.); 

• обмін інформацією між програмами різного типу (УР-динаміка, УР-оптимізація і т. д.); 
• міжрівневий (телекомунікаційний) обмін уніфікованими файлами з вихідною та 
результуючою інформацією. 

Практично такий підхід вимагає наявності в окремих програмах або комплексах програм 
модулів “експорту-імпорту” файлів певної уніфікованої структури. 



 145 

Задача досліджень. Виконаний аналіз свідчить про необхідність розроблення потужного 
програмного комплексу аналізу режимів електроенергетичних систем (ЕЕС) на новому (вищому) 
інформаційному рівні. 

Виклад основного матеріалу.  Програмний комплекс ДАКАР [2], свого часу, створювався 
для операційної системи DOS, і відповідно має всі недоліки цієї операційної системи. Розробники 
змушені були створити незграбну систему взаємодії модулів програми для максимального 
використання пам’яті, якої під час аналізу режимів великих ЕЕС необхідно доволі багато.  
Паралельно з експлуатацією ДАКАР програмісти ТзОВ “ЕЛЕКС” виконували роботи зі створення 
програм для Windows. Досвід таких розробок переконливо показав, що неприпустимо “механічно” 
перенести розробку під DOS у Windows – це призводить до створення програм зі схожими до 
попередньої версії недоліками. 

Діалоговий автоматизований комплекс ДАКАР-2002 (рис. 1) був розроблений на базі операційної 
системи Windows NT і призначений для розрахунку та аналізу усталених режимів та перехідних процесів 
електроенергетичних систем. 

До складу інформаційного 
забезпечення комплексу входить 
інформаційна база даних та 
програмні засоби роботи з нею.  

Різноманітність розрахун-
кових завдань, що їх розв’язує 
динамічна модель ЕЕС, створює 
певні труднощі під час форму-
вання структури даних. Є певні 
суперечності між формою збе-
реження і використання даних. 
Програми для розрахунків режи-
мів електроенергетичних систем 
мають потребу в подані інфор-
мації у вигляді складної зв’язаної 
структури в максимально 
простій для використання, компактній і швидкодіючій формі. Це призвело до необхідності 
переформування системи збереження інформації. Задається і зберігається вся інформація як параметри 
фізичного обладнання. Для виконання конкретних видів розрахунків формуються розрахункові схеми, які 
використовуються відповідними модельованими модулями.  

У переважній більшості режимні розрахунки здійснюються щодо електроенергетичних систем з 
доволі постійною структурою і майже незмінним переліком основного обладнання.  Частіше виконуються 
операції зі зміни деяких параметрів, станів обладнання, комутації, зміна коефіцієнтів трансформації 
трансформаторів, уставок регуляторів тощо. Враховуючи це, вся основна режимна інформація розділена 
на постійну топологічну і змінну (оперативну). Окремо виділена інформація про допоміжне обладнання 
(параметри різноманітних регуляторів, автоматика, параметри ліній з короною тощо), що викорис-
товується окремими розрахунковими модулями порівняно рідко.  

В основу концепції моделі даних покладені два описи даних: 
• фізичний опис даних – визначає, як дані організовані у бази даних з погляду програміста, 
тобто, як утворюються і функціонують різні таблиці моделі даних;  

• опис даних користувача – встановлює, як дані подаються користувачеві для опрацювання.  
На фізичному рівні всі дані організовані у формі двовимірних таблиць. Кожен об’єкт, 

сформований великою кількістю елементів з однаковими атрибутами, визначає власну таблицю.   
В основу побудови моделі даних покладено такі принципи: 
• модель даних є об’єктно-орієнтована.  Це означає, що будь-який об’єкт, окрім даних, 
зберігає ще й методи та властивості їх обробки. Початковими даними для формування 
моделей є параметри фізичного обладнання; 

 
Рис. 1. Інтерфейс програмного комплексу ДАКАР-2002 
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• всі об’єкти (таблиці) певним способом ідентифіковані і є доступними з будь-якої 
програми; 

• відсутність надмірності або подвійного введення однієї інформації. Заміна будь-яких 
даних повинна бути здійснена лише в одному місці; 

• для полегшення роботи з даними, вони розділені на оперативні, топологічні, обладнання 
та довідники.  

Програмне забезпечення дає змогу розв’язувати такі задачі: створення графічної схеми мережі та 
комутаційних схем підстанцій з відображенням на них результатів розрахунку (рис. 2); розрахунок й 
аналіз усталених режимів; дослідження статичної та динамічної стійкості; аналіз довготривалих перехід-
них процесів; аналіз несиметричних, неповнофазних режимів та розрахунок струмів короткого замикання. 

 

 
Рис. 2. Приклад схеми електричної мережі, створеної в графічному редакторі  комплексу ДАКАР-2002 

 
Розрахунок усталеного режиму здійснюється методом компенсувальних ЕРС [3] з враху-

ванням та без врахування зміни частоти. Комплекс дозволяє аналізувати нормальні, граничні та 
післяаварійні режими з можливістю ділення енергосистеми на підсистеми з різними значеннями 

частоти в кожній з них. Є можливість авто-
матичного вибору положення РПН трансфор-
маторів з метою забезпечення бажаних напруг на 
шинах споживачів, врахування втрат на корону 
залежно від напруги та погодних умов. 

Для забезпечення взаємодії комплексу з 
іншими розрахунковими програмами передбачено 
імпорт та експорт інформації про схему та 
усталений режим в найрозповсюдженіші формати 
даних (рис. 3), зокрема в формат ЦДУ і формат 
UCTE DEF. Формат ЦДУ є стандартом обміну 
даними для країн на території Радянського Союзу. 
Формат UCTE DEF є загальним міжнародним 
форматом даних для обміну результатами та 
даними для розрахунку усталених режимів, 
рекомендований та затверджений Електро-
енергетичним Комітетом ІЕЕЕ. Характерною 
відмінністю цього формату є те, що він доволі 

 
Рис. 3. Екранна форма для здійснення експорту-

імпорту даних у різні формати 
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просто забезпечує формування єдиної розрахункової схеми на підставі розрахункових схем 
окремих країн чи енергосистем. 

Для прикладу, в комплексі ДАКАР-2002 виконано імпорт загальної розрахункової схеми 
Європи (рис. 4) і здійснено розрахунок усталеного режиму. Розрахункова схема обєднує схеми 26 
країн Європи і нараховує 6003 вузли, 9842 вітки, 3274 навантажень та 1220 генераторів. 

 

 
Рис. 4. Екранна форма проекту UCTE після імпорту режимної схеми  

з формату UCTE DEF 
 
Підсумкові результати розрахунку: 
 

P, МВт   Q, Мвар 
Сумарне генерування  278468.156  38448.742 
Сумарне навантаження 274254.469  90467.250 
Потужність синх.двиг. 287.154  516.127 
Втрати повздовжні  3905.107  43023.469 
Втрати поперечні  24.527  -95428.914 
Кількість ітерацій  2795 
Функціонал   267.713 МВт 
Незбалансованість БВ 196.701  2801.609 
Незбалансованість по Р -267.2 МВт 

 
Розраховували на ПК з такими характеристиками: процесор – Intel Celeron 2.6 ГГц, 512 Мb 

RAM, HDD Seagate 250 ГБ, 8 МБ cache. Час, затрачений програмою для здійснення цих операцій 
(конвертування з формату UCTE DEF та розрахунок усталеного режиму з початкових умов), 
становив: конвертування даних – 126 с; розрахунок – 40 с, перерахунок усталеного режиму після 
виводу в ремонт ЛЕП – 9 с. 

Аналіз статичної стійкості виконується на основі числового розв’язання алгебро-диферен-
ційних рівнянь досліджуваної моделі енергосистеми за малих збурень в усіх генераторних вузлах 
[4] (рис. 5). 

Комплекс забезпечує розрахунок електромеханічних перехідних процесів з моделюванням 
дій будь-яких пристроїв протиаварійної автоматики (ПА), налаштування засобів ПА на базі 
виконання серії циклічних розрахунків перехідних процесів, а також аналіз перехідних процесів з 
оцінкою руху синхронних машин в енергосистемі, рівнів напруг, перетоків потужностей та 
взаємних кутів міжсистемних зв’язків. 
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Рис. 5. Екранна форма розрахунку електромеханічних перехідних процесів  

під час аналізу коливної статичної стійкості режиму 
 

Моделювання ПА виконано двома способами: перший – універсальний, за допомогою 
створення будь-якої складності логічних ланцюжків умов з достатнього набору простих умов 
спрацювання. Другий – програмна реалізація окремих спеціальних видів автоматик: автоматичне 
частотне розвантаження, різні варіанти автоматик ліквідації асинхронних режимів, автоматика 
взаємного керування турбінами та електричне гальмування турбін. 

Комплекс дає змогу здійснити розрахунок і аналіз довготривалих перехідних процесів, 
пов’язаних зі зміною частоти в енергосистемі, діями ПА та реакцією теплосилового обладнання 
електростанцій. Такі процеси досліджуються як з врахуванням зміни тиску перед регулювальними 
клапанами парових турбін, так і без такого врахування. Тут реалізовані функції таких пристроїв ПА: 
автоматичного частотного розвантаження та частотного автоматичного повторного увімкнення; 
частотної подільної автоматики; автоматики частотного пуску гідрогенераторів; автоматики переводу 
синхронних генераторів з режиму синхронного компенсатора в активний режим; автоматики захисту 
від пониження чи підвищення напруги; захисту від перевантажень тощо. 

Передбачено розрахунок електромеханічних перехідних процесів з переходом на розрахунок 
довготривалих процесів після згасання вільних складових процесу, та зі зворотним переходом на 
розрахунок електромеханічних перехідних процесів після комутацій в мережі та порушення 
балансу потужності. 

Несиметричні та неповнофазні режими моделюються на основі методу симетричних 
координат. Реалізована багатократна несиметрія трьох видів: поперечна несиметрія, повздовжня 
несиметрія (неповнофазність) і несиметрія (неповнофазність) шунтувальних реакторів. 

Еквівалентування. Цей вид розрахунку призначений для еквівалентування режимних схем – 
спрощення, зменшення їх розмірів залежно від виду задання на еквівалентування. 

Перед виконанням еквівалентування задається список вузлів чи ліній, які необхідно видалити 
зі схеми. Допускається також задання списку еквівалентних вузлів, в які зносяться потужності 
перетворюваної частини схеми. Потужності вузлів примикання (граничні між перетворюваною та 
незмінною частинами схеми) залишаються незмінними, за відсутності еквівалентних вузлів – 
потужності перетворюваної частини схеми зносяться до вузлів примикання. 
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Перед виконанням розрахунку 
необхідно вибрати один із параметрів, які 
визначають деякі умови еквівалентування 
(рис. 6): потужність відсічки (МВт) – 
еквівалентні вітки з потужністю пере-
току, менше від заданої, відсікаються; 
опір відсічки (Ом/кВ) – еквівалентні 
вітки з опором на один кВ номінальної 
напруги більше від заданого відсікаються; 
відміна фіксації модуля напруги – якщо 
цей параметр не задано, то вузли 
примикання та еквівалентні вузли з 
потужністю генерування більше 500 МВт 
автоматично програмою еквівалентуван-
ня задаються як вузли з регулюванням модуля напруги та заданими межами з реактивної 
потужності; еквівалентний опір > 0 – після еквівалентування у всіх вітках режимної схеми 
встановлюються додатні значення опору з одночасним перерахунком потужностей вузлів 
примикання.  

Передбачено такі види еквівалентування: 
Збереження балансу. Під час еквівалентування зберігається баланс активної потужності 

режимної схеми. Добавляються еквівалентні вітки між вузлами примикання. У вузли примикання та 
еквівалентні вузли (під час їх задання) зносяться потужності генерування та перетворюваної 
частини схеми.  

Збереження втрат. Під час еквівалентування зберігається величина втрат у режимній схемі. 
Це актуально під час виконання еквівалентування з еквівалентними вузлами.  

Відсічка з балансом. Виконується еквівалентування зі збереженням балансу активної 
потужності. Еквівалентні вітки між вузлами примикання видаляються. Перетоки потужності через 
ці вітки додаються до навантажень чи генерувань вузлів примикання залежно від напрямку 
перетоку (від вузла – до навантаження, до вузла – до генерування). Відсікається задана частина 
режимної схеми, у вузлах примикання формуються масиви потужностей генерування і 
навантаження, які замінюють перетоки потужностей через лінії базової режимної схеми, які 
зв’язують вузли примикання з вузлами, що видаляються. Зберігається баланс потужності в схемі.  

Відсічка без балансу. Процес еквівалентування не виконується. У вузлах примикання 
формуються масиви потужностей генерування і навантаження, які замінюють перетоки потуж-
ностей у вітках примикання вихідної режимної схеми. Самі вітки примикання і вітки 
перетворювальної частини в список віток еквівалентної схеми не попадають.  

Виділення району. Просте видалення вибраних вузлів і відповідних віток з режимної схеми 
без збереження балансу, без заміни вхідних і вихідних перетоків потужності до вузлів примикання  
на потужності генерування та навантаження.  

Еквівалентування паралельних віток. Заміна заданих груп паралельних віток режимної 
схеми однією еквівалентною віткою для кожної групи.  

Об’єднання вузлів – об’єднання вузлів режимної схеми з однаковою номінальною напругою.  

Висновки: 1. Сьогодні програмний комплекс ДАКАР-2002 є найпотужнішим комплексом в 
Україні для розв’язання багатьох задач дослідження й аналізу різноманітних процесів і режимів 
роботи сучасних електроенергетичних систем. 

2. Запропонована в ДАКАР-2002 концепція моделі даних дала змогу піднятись на новий 
рівень інформаційне забезпечення електроенергетики України. 

1. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / Под общ. ред. Ю.Н. Ру-
денко и В.А. Семенова. – М.: Изд-во МЭИ, 2000. 2. Скрипник О.І. ДАКАР – обчислювальний 

 
Рис. 6. Екранна форма задання умов еквівалентування 
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комплекс аналізу режимів і процесів електроенергетичних систем // Технічна електродинаміка. – 
1998. – Спец. вип. – С. 56–61. 3. Лоханин Е.К. Применение метода компенсирующих ЭДС для 
расчета режимов энергосистем // Электричество. – 1995. – № 2. 4. Скрипник О.І. Аналіз 
статичної стійкості енергетичних систем // Фізичний збірник НТШ. Т. 3. – 1998. – С. 464–477. 
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Для законів комутації наведено математичне обґрунтування. Показано спосіб 
визначення стану кола після комутації у випадках, коли закони комутації ігноруються. 

The laws of commutation in electric circuits have been proved mathematically. The 
algorithm of electrical circuit initial conditions calculation in cases, when laws of commutation 
are ignored, has been developed. 

Задачі дослідження. Задачами дослідження є обґрунтування законів комутації на 
математичному рівні й опрацювання методу визначення початкового стану електричного кола після 
комутації, коли закони комутації ігноруються. 

Аналіз останніх досліджень. У теорії перехідних процесів в електричних колах розглянуто 
такі твердження: 

А. Струм у навої не може змінюватися миттєво (інакше – струм у навої є неперервною 
функцією часу); 

Б. Напруга на конденсаторі не може змінюватися миттєво (інакше – напруга на конденсаторі 
є неперервною функцією часу). 

Прийнято вважати, що рівноцінними з твердженнями А, Б є, відповідно, твердження: 
А1. Потокозчеплення навою не може змінюватися миттєво (інакше – потокозчеплення навою 

є неперервною функцією часу); 
Б1. Заряд конденсатора не може змінюватися миттєво (інакше – заряд конденсатора є 

неперервною функцією часу). 
Ці твердження називають у підручниках з теоретичних основ електротехніки законами 

комутації (англійський термін – law of commutation, німецький – Schaltgesetz, російський – закон 
коммутации, польський – prawo komutacji). 

Закони комутації в більшості підручників обґрунтовують на фізичному рівні таким способом 
[1–4]. 

А. Якщо в моменті t t−=  струм ( )Li t  у навої становив ( ) ,L Li t i− −=  а в моменті t t t t+ −= = + ∆  

він дорівнював би ( ) ( ) ,L L L Li t i t t i i+ − + −= + ∆ = ≠  то при 0t∆ →  похідна 
0
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нескінченно великою і, відповідно, нескінченно великою була б індукована напруга d ( )
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затискачах навою. З фізичного погляду це неможливо, оскільки виникне пробій ізоляції між 
затискачами навою, який відкриє шлях для струму в навої через іскровий (дуговий) розряд, і тоді 
струм у навої залишиться неперервною функцією часу. 


