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MODELOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU 
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ORAZ EMTP-ATP  

Streszczenie. Artykuł przedstawia sposoby modelowania elementów systemu 
elektroenergetycznego (SEE) na przykładzie dwóch programów z rodziny EMTP. 
Zobrazowano najistotniejsze różnice z punktu widzenia użytkownika podczas tworzenia 
elementów w trybie graficznym oraz tekstowym.  
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MODELLING OF POWER SYSTEM ELEMENTS IN NETOMAC AND 
EMTP-ATP PROGRAMS 

Summary. This paper presents methods of modeling power system elements as a 
case of two EMTP programs. The most important differences in graphics and text 
interface from the user's point of view have been illustrated. 
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1. WPROWADZNIE  

Problematyka związana z modelowaniem elementów SEE od wielu lat jest jednym 

z podstawowych zagadnień związanych zarówno z elektroenergetyką zawodową, jak i prze-

mysłową. Niezależnie od tego, czy analiza pracy danego układu dotyczy stanu ustalonego czy 

też badań związanych z jego dynamiką, prawidłowe odwzorowanie właściwości obiektu 

wymaga:  

 znajomości struktury danego fragmentu systemu oraz sposobu jego połączenia z oto-

czeniem - połączenia bezpośrednie, czyli elektryczne oraz pośrednie, np. przez sprzężenia 

elektromagnetyczne, 

 zbioru wymaganych danych wejściowych, niezbędnych do przeprowadzenia symulacji, 
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 doboru właściwego oprogramowania, umożliwiającego zamodelowanie zakładanych 

zjawisk fizycznych, 

 opracowania wiarygodnego modelu, 

 prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników. 

Spełnienie wszystkich powyższych wymagań gwarantuje sukces w trakcie 

wykonywanych badań. Niestety, w praktyce często konieczne jest przyjęcie wielu założeń 

i/lub uproszczeń wynikających z braku odpowiednich danych. Modelowanie elementów 

elektroenergetycznych jest więc pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy dokładnością 

odtworzenia układu rzeczywistego a szeregiem uproszczeń, wynikających z konieczności 

przyjęcia pewnych założeń. Niemożliwe jest bowiem odzwierciedlenie w takim samym 

stopniu właściwości badanego układu oraz elementów sąsiednich. Wynika to przede 

wszystkim z ograniczonej wiedzy, dotyczącej obszaru wokół badanego obiektu. Ponadto, 

nawet przy dzisiejszej mocy obliczeniowej komputerów nadal istnieją ograniczenia dotyczące 

maksymalnej liczby elementów w modelu, precyzji obliczeniowej (zadany krok obliczeń) czy 

łączenia modeli o różnych właściwościach (różnice w sygnałach sterujących, inne dane 

wejściowe).  

Obecnie dostępna jest bardzo duża liczba programów przeznaczonych do modelowania 

różnorodnych pod względem funkcyjnym i strukturalnym elementów SEE. Niniejszy artykuł 

jest próbą porównania właściwości dwóch oprogramowań o szerokim zakresie zastosowań. 

Oprócz modelowania szczególny nacisk położono na sposób powiązań pomiędzy interfejsem 

graficznym i tekstowym, jak również sposób reprezentacji wyników. 

2. MODELOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU W PROGRAMIE NETOMAC 

Program PSS NETOMAC Firmy Siemens AG bez wątpienia jest jednym z najbardziej 

zaawansowanych programów na świecie przeznaczonych do badania SEE. Rozwijany od 

wielu lat przez dział Siemens Energy stanowi kompletne narzędzie do skomplikowanych 

analiz systemowych. Począwszy od wersji 35.104 aż do wersji 41.2.0 podobnie jak NEVA 

stanowił odrębną aplikację z rodziny PSS. Wraz z wprowadzeniem na rynek przez firmę 

Siemens programu PSS SINCAL stał się (podobnie jak LEIKA) jednym z narzędzi 

zewnętrznych SINCAL'A. W artykule omówiono najważniejsze cechy tego oprogramowania 

w wersji 40.2.0.  

Tworzenie modeli w programie NETOMAC możliwe jest w dwojaki sposób: 

 graficznie (z wykorzystaniem aplikacji NETDRAW), 

 tekstowo, wykorzystując dowolny edytor tekstu (Notatnik, Notepad). 

Tryb tekstowy stosowany jest najczęściej w przypadku potrzeby stworzenia dedykowanych 

modeli elementów, które nie są dostępne w standardowej bazie NETDRAW. Sposób 

tworzenia pliku tekstowego polega na definiowaniu i późniejszym wprowadzaniu danych 
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sekwencyjnie dla z góry zadanej długości jednego wiersza. Istotna jest w tym przypadku 

kolejność definiowania stałych, zmiennych oraz funkcji sterujących. Obszerniejszy opis 

dotyczący trybu tekstowego można znaleźć w [4]. Niewątpliwą zaletą jest możliwość 

stworzenia kilku modeli w ramach jednego pliku ".net". Ze względu na pełną integrację 

aplikacji z rodziny PSS program NETOMAC umożliwia wykorzystanie dostępnych powiązań 

pomiędzy aplikacjami. Można np. w trybie tekstowym utworzyć afiliację z makrem 

stworzonym w pliku graficznym ".ndw" i odwrotnie. Na rys. 1 pokazano sposób powiązań 

funkcyjnych aplikacji firmy Siemens. Pojedynczymi strzałkami oznaczono jednokierunkowy 

przepływ informacji, natomiast obustronny grot jest jednoznaczny z możliwością wzajemnej 

wymiany danych. Oprócz programów NETDRAW i NETOMAC pokazano także współpracę 

z programem NetCad oraz LAKU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Powiązania funkcjonalne poszczególnych aplikacji firmy Siemens AG 
Fig. 1.  Functional  relations of  individual's application  Siemens AG company 

Program NetCad, bazujący na architekturze Microsoft Visio, przeznaczony jest do mode-

lowania rozległych sieci elektroenergetycznych w interfejsie graficznym wraz z możliwością 

tworzenia powiązań funkcyjnych pomiędzy elementami poprzez wykorzystanie makr 

(podobnie jak w NETDRAW). Zachowana jest przy tym pełna integralność z programem 

NETOMAC  możliwy jest np. import danych uzyskanych podczas analiz rozpływowych 

z NETOMAC'A do NetCad'a. Współpraca pomiędzy aplikacjami umożliwia analizę bardzo 

rozległych obszarów sieciowych, a nawet całych SEE. LAKU jest z kolei aplikacją, która 

znakomicie nadaje się do analiz zwarciowych dla stanów ustalonych. Sposób prezentacji 

wyników jest przejrzysty i kompletny (wszystkie wielkości zwarciowe), a integracja 

z NETDRAW pozwala na zmianę węzła, w którym występuje zwarcie, bez konieczności 

ponownego przeprowadzania obliczeń.  

Tworzenie modeli w trybie graficznym programu NETOMAC umożliwia aplikacja 

NETDRAW. Pomimo że standardowa baza dostępnych elementów jest uboga, nie stanowi to 

przeszkody dla tworzenia indywidualnych rozwiązań ze względu na możliwość 
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wykorzystania makr. NETDRAW posiada czytelny interfejs z wieloma funkcjami 

przydatnymi dla użytkownika, do których niewątpliwie zaliczyć można: 

 możliwość raportowania rodzaju i liczby elementów w tworzonym pliku, 

 dezaktywację elementów w sposób zbiorczy (jest to funkcja dostępna bezpośrednio z me-

nu interfejsu graficznego), 

 automatyczną zmianę symbolu linii napowietrznej na kablową w zależności od podanej 

pojemności jednostkowej, 

 chronologiczny spis zdarzeń podczas symulacji, 

 automatyczne oznaczenie miejsca zwarcia przez specjalny symbol graficzny.  

Prezentacja wyników symulacji możliwa jest w oknie wykonawczym programu 

NETOMAC bądź z wykorzystaniem drukarki wirtualnej (wydruk wyników np. do pliku pdf). 

Można również eksportować pliki do formatu umożliwiającego odczyt przez powszechnie 

dostępne programy (".xls", ".png", czy Metafile). Rysunek 2 przedstawia schemat 

analizowanego fragmentu SEE stworzonego w programie NETDRAW 11.5. Linie 

elektroenergetyczne zamodelowano jako elementy o parametrach skupionych. 

 

Rys. 2. Schemat fragmentu rzeczywistego układu sieciowego zamodelowanego w programie 
NETDRAW v11.5 

Fig. 2. Schematic diagram of a fragment of the real power system modelled in the NETDRAW v11.5 
 

Przykładowy wynik symulacji dla fragmentu rzeczywistej sieci zamkniętej znajdującej 

się w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) pokazano na rys. 3. Rejestrowane 

przebiegi dotyczyły zwarcia dwufazowego na szynach rozdzielni 400 kV. Rysunek 3 

przedstawia kolejno pięć wielkości elektrycznych ‒ napięcie w kV i jednostkach względnych 

(p.u.), prąd w kA, odchylenie częstotliwości w mHz oraz zmianę admitancji w mho  

(1 mho = 1 S). Do graficznej prezentacji wyników wykorzystano możliwość eksportu danych 
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wynikowych do formatu ".pdf" w celu poprawy przejrzystości wykresów (wirtualna drukarka 

do PDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Wybrane przebiegi wielkości elektrycznych podczas zwarcia na szynach rozdzielni 400 kV 
otrzymane w programie NETOMAC v40.2.0 

Fig. 3. Selected waveforms of electrical short-circuit on the busbars of 400 kV received in the 
NETOMAC v40.2.0 

3. MODELOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU W PROGRAMIE EMTP-ATP 

Program EMTP (ang. ElectroMagnetic Transients Program) jest najstarszym i jedno-

cześnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie oprogramowaniem przeznaczonym do 

analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych [1]. Stworzony w latach sześć-

dziesiątych XX wieku cały czas jest udoskonalany, tak pod względem interfejsu graficznego, 

jak i liczby oraz sposobu implementacji różnorodnych zagadnień związanych z ciągłym 

rozwojem elektroenergetyki. Stworzenie niekomercyjnej wersji programu EMTP o nazwie 

EMTP-ATP (ang. Alternative Transients Program) zapoczątkowało budowę największej na 

świecie bazy modelów elementów w programach typu EMTP. Część modeli już 

zweryfikowanych jest na stałe wbudowana w edytorze graficznym ATPDRAW. Pozostałe 

modele, które na bieżąco kreują użytkownicy, udostępniane są po zarejestrowaniu programu. 

Pomimo upływu wielu lat część struktury programu została niezmieniona. Dotyczy to przede 

wszystkim trybu tekstowego, który podobnie jak w programie NETOMAC powstaje przez 

sekwencyjne wpisywanie danych do 80-kolumnowych wierszy. Także w przypadku EMTP-

 



84  R. Kumala, K. Łuszcz  

ATP możliwe jest wykorzystanie dowolnego edytora tekstowego typu ASCII. Należy tutaj 

jedynie zaznaczyć, że tworząc model w trybie tekstowym, niezbędne jest zachowanie 

właściwej kolejności wprowadzania poszczególnych danych w zależności od klasy elementu 

(układ sterowania, źródło, gałąź sieci, łącznik itd.). Takiego wymogu nie ma natomiast w 

trybie graficznym – kolejność wprowadzania elementów do modelu jest dowolna, jednak 

należy pamiętać, że definiuje ona numer węzła wejściowego i wyjściowego. Jest to istotne 

podczas obserwacji wyników symulacji w jednej z dostępnych aplikacji (PlotXY, GTPPLOT, 

DisplayNT itp.). Istotną zaletą programu EMTP-ATP jest możliwość weryfikacji 

poszczególnych modeli elementów jeszcze przed rozpoczęciem symulacji (np. dla modelu 

linii o parametrach zależnych od częstotliwości). Ponadto, po zakończeniu procesu 

weryfikacji dla danego elementu generowanych jest kilka rodzajów plików zawierających 

najważniejsze dane wyjściowe. Więcej informacji na temat tworzenia modeli w trybie 

tekstowym oraz graficznym znajduje się w [3, 5]. Uproszczony sposób funkcjonowania 

poszczególnych modułów programu EMTP-ATP zamieszczono na rys. 4. Podobnie jak w 

przypadku programu NETOMAC, możliwe jest tworzenie modelu w trybie graficznym i 

tekstowym.  

 

Rys. 4. Powiązania funkcjonalne poszczególnych aplikacji EMTP-ATP 
Fig. 4.  Functional relations of individual applications of  EMTP-ATP 

Podczas badań SEE o rozległej strukturze zawierającej złożone modele elementów 

systemu, niezwykle przydatny okazuje się program ATP-Analyzer. Jest to aplikacja 

rozszerzająca funkcjonalność programu ATPDraw z punktu widzenia analizy sygnałów, ze 

szczególnym uwzględnieniem sygnałów sterujących (układy automatyk systemowych  

i elektroenergetycznych, sterowanie pracą urządzeń energoelektronicznych itp.). Strukturę 

analizowanego układu, będącego odwzorowaniem rzeczywistej rozdzielni systemowej 

220 kV, zamodelowano w programie ATPDraw 5.8p2. Fragment analizowanej rozdzielni 

pokazano na rys. 5. Wszystkie linie w badanym modelu posiadały parametry zależne od 

częstotliwości [2]. Przykładowe przebiegi napięć w linii L1 220 kV podczas jej załączania 

pokazano na rys. 6.  
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Rys. 5. Schemat fragmentu rzeczywistego układu sieciowego zamodelowanego w programie 
ATPDraw v5.8p2 

Fig. 5. Schematic diagram of a fragment of the real network system modeled in the ATPDraw v5.8p2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Przebiegi chwilowe napięć w linii L1 podczas jej załączania otrzymane w programie PlotXY  
Fig. 6. Voltage waveforms during the energization of line L1 received in program PlotXY 
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4. PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI OPROGRAMOWAŃ Z PUNKTU WIDZENIA 
UŻYTKOWNIKA 

Analizując możliwości zastosowania przedstawionych programów oraz ich przydatność 

do modelowania elementów systemu, skupiono się na dwóch płaszczyznach – użytkowej 

i programowej. Przez pojęcie „użytkowa” należy rozumieć funkcjonalność programu z punktu 

widzenia jego użytkownika: 

 przejrzystość i struktura interfejsu,  

 łatwość obsługi,  

 intuicyjność,  

 sposób prezentacji wyników, 

 możliwość graficznego wyróżniania poszczególnych cech modelu (elementy nieaktywne, 

rozróżnianie poziomów napięć, grupowanie elementów itd.).  

Ocena związana w warstwą programową dotyczyła z kolei obszaru typowo 

aplikacyjnego, czyli m.in.: 

 metodyki przeprowadzania obliczeń,  

 czasu obliczeń, 

 sposobu tworzenia złożonych modeli,  

 dostępności gotowych funkcji ułatwiających analizę badanych zjawisk, 

 kompatybilności ze starszymi wersjami oprogramowania, 

 importu i eksportu danych wejściowych bądź wyjściowych, uzyskanych po przepro-

wadzeniu symulacji. 

W celu klarownego przedstawienia różnic w strukturze oraz funkcjonowaniu programów 

od strony symulacyjnej, porównywano takie same właściwości. Oczywiście niemożliwe było 

pokazanie wszystkich różnic i podobieństw z uwagi na przeglądowy charakter porównania. 

Szczegółowa analiza wad i zalet specjalistycznych programów do dedykowanych obliczeń dla 

ściśle zdefiniowanych zastosowań (a do takich należy bez wątpienia problematyka związana  

z modelowaniem SEE) wymagałaby bowiem skrupulatnej analizy każdego zagadnienia  

z dziedziny elektroenergetyki indywidualnie. Dlatego też analizę porównawczą przepro-

wadzono dla dwóch głównych obszarów przedstawionych powyżej  użytkowego i progra-

mowego (aplikacyjnego). Wyniki porównania zestawiono w tab. 1 i 2. 
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 Tabela 1 

Porównanie programów NETOMAC i EMTP-ATP  obszar użytkowy 

              Program symulacyjny 
 
Właściwość 
 użytkowa  

NETOMAC EMTP-ATP 

Przejrzystość interfejsu dobra bardzo dobra 
Łatwość obsługi dobra dobra 
Intuicyjność dobra bardzo dobra 
Prezentacja wyników * mało czytelna przejrzysta 
Dodatkowe funkcjonalności 
użytkowe 

bardzo duże wystarczające 

* ocena właściwości programu dotycząca jakości i sposobu edycji przebiegów otrzymanych  

w podstawowej metodzie – PlotXY (EMTP-ATP) oraz GUI (NETOMAC); nie odnosi się do 

czytelności eksportowanego pliku wynikowego      

     

 Tabela 2 

Porównanie programów NETOMAC i EMTP-ATP – obszar aplikacyjny 

         Program symulacyjny 
 
Właściwość 
aplikacyjna  

NETOMAC EMTP-ATP 

Czas obliczeń bardzo krótki bardzo krótki 
Tworzenie złożonych modeli skomplikowane proste 
Dostępność gotowych funkcji 
wspomagających analizę 
wyników 

bardzo duża przeciętna 

Kompatybilność ze starszymi 
wersjami programu 

kompletna kompletna 

Możliwość eksportu danych 
wynikowych 

tak tak 

5. PODSUMOWANIE  

Oferta dostępnych programów przeznaczonych do analiz stanów przejściowych 

i ustalonych jest obecnie bardzo szeroka. Każda aplikacja charakteryzuje się unikalnym 

interfejsem graficznym, którego struktura zależy w dużym stopniu od potrzeb użytkowników 

i ulega ciągłej modyfikacji. Przedstawione w artykule programy NETOMAC oraz EMTP-

ATP mają wiele podobnych właściwości, pomimo diametralnie różnych rozwiązań 

aplikacyjnych. Różnice w sposobie tworzenia modeli elementów SEE wynikają z odmiennych 

koncepcji twórców oprogramowań odnośnie do sposobu pozyskiwania licencji. Ponieważ 

EMTP-ATP jest programem darmowym, jego struktura jest bardziej elastyczna dla 
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użytkownika, a interfejs prosty i przejrzysty. Właściwość ta jest nieoceniona w przypadku 

tworzenia nietypowych modeli, których nie ma w standardowych bibliotekach elementów. 

Ponadto, dostępna baza modeli jest tak duża, że możliwe jest przeprowadzanie badań dla 

zupełnie odmiennych zjawisk w ramach tego samego pliku. Problem pojawia się przy 

modelowaniu rozległych systemów. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest 

NETOMAC, w którym zastosowano jeden z najbardziej zaawansowanych pod względem 

funkcjonalnym interfejsów w obecnie dostępnych programach z rodziny EMTP. NETOMAC 

cechuje się wieloma gotowymi funkcjami, które w znaczący sposób ułatwiają użytkownikowi 

analizę określonego problemu. W połączeniu z pozostałymi aplikacjami firmy Siemens AG 

NETOMAC tworzy najbardziej zaawansowane narzędzie do analiz systemowych dostępne 

obecnie na rynku. Odpowiednia znajomość struktury oraz metodyki tworzenia modeli w obu 

programach umożliwia jednak rozszerzenie ich zastosowań do dowolnego obszaru 

badawczego. Słuszność stosowania programów NETOMAC i EMTP-ATP potwierdza liczba 

zastosowań w praktyce, a wiarygodność obliczeń była wielokrotnie weryfikowana w układach 

rzeczywistych [4, 6]. 
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