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Рассмотрены некоторые аспекты моделирования режимов в полнофункциональном
тренажере для энергосистем Украины с целью выработки навыков быстрой ликвидации
сложных аварий на подстанциях и энергосистемах в процессе обучения и тренажа
персонала. Проанализированы наиболее критичные параметры подсистемы расчета
режимов работы энергосистем и их объединений: время расчета режима, поддержание
актуальности исходных данных в базах данных и объем моделирующих энергосистем или
их объединений. Приведены результаты расчета режимов объединенных энергосистем,
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содержащих около ста тысяч узлов и сто пятьдесят тысяч ветвей. Выполнена оценка
возможностей использования предложенной среды моделирования в
полнофункциональных режимных тренажерах для энергосистем Украины. Библ. 4.
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Розглянуто деякі аспекти моделювання режимів у повнофункціональному тренажері для
енергосистем України з метою вироблення навичок швидкої ліквідації складних аварій на
підстанціях і енергосистемах в процесі навчання і тренажу персоналу. Проаналізовано
найбільш критичні параметри підсистеми розрахунку режимів роботи енергосистем і їхніх
об'єднань: час розрахунку режиму, підтримка актуальності вихідних даних у базах даних і
обсяг моделюючих енергосистем чи їхніх об'єднань. Наведено результати розрахунку
режимів об'єднаних енергосистем, що містять близько ста тисяч вузлів і сто п'ятдесят
тисяч гілок. Виконано оцінку можливостей використання запропонованого середовища
моделювання у повнофункціональних режимних тренажерах для енергосистем України.
Бібл. 4.
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