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Визначено місце ідентифікації у ряді задач енергетики та відображено її важливість при розрахунках на всіх 

рівнях енергосистеми, безпосередньо генерації, передачі та розподілу і споживання. Наведені умови вибору 
ідентифікаторів, на основі яких систематизований алгоритм ідентифікації даних. Умови визначені відповідно 
до наступних задач енергетики: опису графіків енергоспоживання, прогнозування та для передачі даних. Уза-
гальнені відомі основні принципи методів ідентифікації відповідно до міжнародних вимог та існуючих задач 
обробки даних за їх стохастичністю та детермінованістю. Вищезазначені дії були спрямовані на підвищення 
узгодженості розрахунків методів обробки та аналізу вимірювань, забезпечення простоти вибору виду задач 
ідентифікації залежно від систем обліку та збору даних. Також структуровані існуючі методи ідентифікації від-
повідно до виду (стохастичні, детерміновані, стохастично-детерміновані) та хронології їх розвитку. 
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Определено место идентификации в ряде задач энергетики и отображена ее важность при расчетах на всех 

уровнях энергосистемы, непосредственно генерации, передачи и распределения, а также потребления. Пред-
ставлены условия выбора идентификаторов, на основе которых систематизирован алгоритм идентификации 
данных. Условия определены в соответствии со следующими задачами энергетики: описания графиков энерго-
потребления, прогнозирования и для передачи данных. Обобщены известные основные принципы методов 
идентификации в соответствии с международными требованиями и существующими задачами обработки дан-
ных по их стохастичности и детерминированности. Вышеуказанные действия были направлены на повышение 
согласованности расчетов методов обработки и анализа измерений, обеспечение простоты выбора вида задач 
идентификации в зависимости от систем учета и сбора данных. Также структуризованы существующие методы 
идентификации согласно виду (стохастические, детерминированные, стохастически-детерминированные) и 
хронологии их развития. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ієрархічна структура 

енергосистеми вимагає визначення у якості режим-
них параметрів таких показників, які дозволили б 

оптимально представити відомості про певні режи-
ми та вирішувати існуючі завдання на вищих рівнях 
енергосистеми [1] (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура енергосистеми: ЕО – електропередавальні організації;  

РРЕ – роздрібний ринок електроенергії;  НП – незалежний постачальник 
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Існуюче енергооб’єднання прийнято ієрархічно 
поділяти на три рівні: верхній – безпосередньо енер-
гооб’єднання, середній та нижній – відповідно регі-
ональні та обласні електроенергетичні системи [2].  

До нижнього (польового) рівня відносять всі при-
лади, які безпосередньо пов’язані з об’єктом керу-
вання. За їх допомогою забезпечується збір інформа-
ції та видача команд управління, необхідних для фу-
нкціонування автоматизованої системи обліку. 

Середній рівень складають прилади концентра-
ції, обробки і передачі інформації від приладів ниж-
нього на верхній рівні і навпаки. 

До верхнього рівня відносять прилади передачі, 
зберігання та представлення інформації, а також 
засоби локальних обчислювальних мереж, які 
об’єднують робочі станції системи. Також до даного 
рівня відносять автоматизовані робочі місця опера-
тивного та інженерно-технічного персоналу. 

Елементи нижнього та середнього рівня, які ви-
користовуються для збору, обробки та обміну дани-
ми між автоматизованими системами обліку і ви-
щими рівнями ієрархії управління режимами в енер-
госистемі останнім часом планується виділити в 
окрему підсистему. 

Для ефективної роботи енергосистеми варто 
проводити [1]: 

 оптимізацію інформаційних потоків із виклю-
ченням дублювання та надлишковості даних; 

 виокремлення режимних параметрів, за якими 
можна розв’язати задачі обробки та аналізу даних в 
енергосистемі; 

 оптимізацію режимів на єдиній інформаційній 
базі. 

Кожна задача, яка вирішується в енергетиці на-
кладає власні умови на рішення і скеровує до його 
коректного вибору [1]: 

 при прогнозуванні: розпізнавання графіків, які 
утворюють основу прогнозу; точність та надійність 
існуючих моделей прогнозу; достовірність додатко-
вих факторів; 

– під час опису форми графіків електричних на-
вантажень складність полягає у: значній чисельності 
та складності схем з’єднання окремих приладів еле-
ктроспоживання, контрольованих одним приладом 
обліку; наявності кореляції між окремими та група-
ми приладів; залежності від низки чинників (сезон-
ності, типу дня і так далі); 

 для передачі даних: зниження об’ємів даних; 
можливість достовіризації отриманих показників; 
необхідність шифрування даних способом, який без 
попередніх обернених розрахунків приблизно до-
зволить оцінити вид графіків електричних наванта-
жень. 

У результаті цього при побудові кардинально но-
вих моделей варто включати складові, які б містили 
інформацію про планові рівні короткострокового 
споживання. Так, наприклад, ще у 1925 р. указува-
лась необхідність формуванню заявок із середнім 
рівнем споживання, денним і вечірнім піками [3].  

Важливість врахування відхилень графіків елек-
тричних навантажень значима в умовах переходу до 

зростання використання відновлюваних джерел ене-
ргії [4] і впровадженні зеленого тарифу, так як за 
рахунок саме цих дій прийнято здебільшого покри-
вати відхилення від базових і запланованих графіків 
споживання. Необхідно знайти баланс між стиму-
люванням установлення генераторів на основі від-
новлювальних джерел та економічними витратами 
на покриття виплат згідно зеленого тарифу. Вирі-
шення зазначеної проблеми стає можливим лише в 
умовах контрольованості процесу споживання.  

На підставі вищезазначеного за мету роботи було 
прийнято рішення про структурування чинників і 
задач ідентифікації для можливості їх використання 
у задачах енергетики, а також указати існуючі роз-
робки, які існують у світовій практиці з метою по-
дальшої уніфікації алгоритмів обробки даних для 
всієї ієрархії енергосистеми. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Вимоги до ідентифікаторів процесу та впливові 
чинники їх формування. Складність використання 
моделей для побудови ідентифікаторів до нашого 
часу обумовлювалася низкою чинників: 

 відсутністю програмного забезпечення; 
 відсутністю обернених рішень у моделі; 
 при використанні моделей неавтоматичного 

обчислення існувала можливість некоректного 
впливу з боку особи, яка приймає рішення; 

 недостатньою кількістю для тестування наяв-
них підходів. 

Створення коректних моделей управління немо-
жливе без використання ідентифікаторів моделі, 
особливо в умовах переходу до інтелектуальних 
мереж замінити описаний процес неможливо, так як 
передбачається виникнення численних завдань кон-
тролю та прийняття рішень, а також різке зростання 
інформаційних потоків. Створення єдиної системи 
ідентифікаторів здійснюється з метою використання 
єдиної системи та її узагальнення зі світовим досві-
дом для різних рівнів споживання та суміжних об-
ластей енергетики. Так, наприклад, у роботі [5] 
представлена модель опису графіків електричних 
навантажень для оцінювання промислових спожи-
вачів, де використовуються загальновідомі парамет-
ри електроспоживання, але з іншими позначеннями, 
що призводить до додаткових труднощів при син-
хронізації представленої моделі з існуючими. Часто 
розробники використовують абсолютно нові термі-
ни та визначення та не приймаються до уваги зага-
льноприйняті для технічного використання терміни.  

Під ідентифікацією розуміють присвоєння уніка-
льного позначення (коду) конкретному об’єкту кла-
сифікації. Ідентифікаційний код (ідентифікатор) 
представляє собою унікальне позначення певних 
ознак сигналу. При цьому, ідентифікатор повинен 
володіти рядом властивостей: унікальністю для 
унеможливлення створення коду-дублікатора, стій-
кістю до зовнішніх впливів, децентралізованістю по 
відношенню до центру ведення класифікаторів та 
можливістю узгодження з іншими системами та по-
переднім орієнтуванням отримувача коду про лока-
льні особливості сигналу [1]. 



ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2013 (82). 
35 

На сьогодні в Об’єднаній енергосистемі України 
функціонує значна кількість інформаційних систем 
із використанням спеціальних прикладних програм 
та баз даних. Часто подібні системи характеризу-
ються практичною несумісністю. Причиною цього 
стала відсутність уніфікованих стандартів щодо 
структуризації та опису даних об'єктів і обладнання, 
різноманітність методів класифікації та ідентифіка-
ції режимних і комерційних параметрів. Не розроб-
лені також засоби та моделі створення єдиної конфі-
гураційної системи, за допомогою якої можна з'єд-
нати функціональні програмні комплекси в єдину 
інтегровану систему керування локальними енерго-
системами та Об’єднаної енергосистеми у цілому. 

Програмно-технічні засоби згідно ГОСТ Р 51725.6–
2002 та ГОСТ Р 50739–95 повинні забезпечувати за-
хист від несанкціонованого доступу шляхом внесення 
міток про здійснення змін у поточних записах (корек-
ція або видалення інформації), а також розробку сис-
теми ідентифікаторів і паролей з доступом залежно 
від рівня контролю. Під рівнем контролю для енер-
госистеми розуміють рівні споживання, передачі, 
розподілу та управління.   

Методи ідентифікації повинні бути адаптовани-
ми до тимчасових збоїв та володіти властивістю 
само налаштування, тобто у разі виникнення знач-
них змін у графіках електричних навантажень, перш 
за все, його необхідно дослідити на розсинхроніза-
цію у часі на наявність пропусків або подвійних за-
писів у показах приладів обліку. У даних випадках 
може виникати нетипова зміна характеристики, але 
вищезазначене ще не вказує на виникнення збою чи 
аварійного процесу. Доцільно фіксувати збої при 
зниканні показів або автоматично усувати дублю-
вання. При виконанні зазначених вимог додатково 
підвищується стійкість методів ідентифікації, а та-
кож здійснюється контроль за перебігом процесу 
електроспоживання. Наведені твердження були до-
сліджені у роботі [6].   

Методи ідентифікації суттєво залежать від хара-
ктеру вхідних даних (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Чинники, які впливають  
на методи ідентифікації [2] 

Умови вибору ідентифікаторів у задачах енер-
гетики. У задачах моделювання та ідентифікації 
найбільш важливими кроками є визначення струк-
тури та параметрів системи на основі змінних вели-
чин, які відображають поведінку (режими) системи. 

Методи ідентифікації необхідні в умовах, коли 
причину виникнення процесу складно передбачити 
(представити), але при цьому є потреба відтворити її 
характер для подальшого вирішення інших задач. 
Перевагами такого представлення моделі є абсолю-
тна застосовність у різних галузях науки при вирі-
шенні задач з подібним характером розподілу змін-
них величин. При цьому, розуміння фізичного пере-
бігу процесу не враховується, що призводить до 
спрощення систем обліку та контролю процесу спо-
стереження. Додатково це дозволяє контролювати 
процеси у системах, для яких на даний момент не 
існує чіткого однозначного обґрунтування фізичних 
процесів. Недолік більшості існуючих методів іден-
тифікації  необхідність зберігання бібліотеки типо-
вих видів розподілу функцій (особливо при викори-
станні нейронних мереж), які для пошуку рішень 
визначаються методами перебору та накладання [7].  

Під ідентифікацією в енергетиці мається на увазі 
визначення параметрів, які б дозволяли вирішити 
існуючі задачі класифікації, стиснення, достовіризації 
та прогнозування з максимальною точністю. Бажано, 
щоб виокремлені параметри містили у собі інформа-
цію про дійсні процеси та були пов’язані з первинни-
ми даними, що у більшості випадках на даному етапі 
розвитку енергосистеми не передбачається. 

При побудові ідентифікаторів на вищих рівнях 
контролю енергосистеми повинні враховуватися 
перспективи її розвитку з виконанням умов уніфіко-
ваності коду [8]. При сучасному рівні забезпечення 
обліковим обладнанням споживачів доцільно про-
водити ідентифікацію за реальним графіком елект-
ричних навантажень або за максимально наближе-
ним до нього аналогом. 

У задачах ідентифікації вирішуються дві про-
блеми: якісна та кількісна оцінка опису функції [9]. 
Стосовно задач електроспоживання за якісну оцінку 
прийнято допустимі та гранично допустимі межі 
відхилення показів вимірювання параметрів елект-
роспоживання, а саме згідно діючої нормативно-
технічної документації (Правил користування елек-
троенергією та Правилами установки електрооблад-
нання) прийнято ± 5 та ± 10 % відповідно. 

Тип функції опису графіків електричних наван-
тажень вибирається згідно з умовами [10]: 

1. Необхідності більш точного опису певних зон 
графіку (за періоди максимального та мінімального 
навантаження енергосистеми). 

2. Використання розрахунків з мінімальним ча-
сом при використанні мінімальної кількості опера-
тивної пам’яті.  

3. Простоти відновлення вхідної функції та на-
глядності наведення її параметрів. 

Алгоритмізація та задачі ідентифікації. При 
створенні моделі ідентифікації, як правило, дотри-
муються наступних кроків: 

Системи 

Лінійні 

Нелінійні 

Стаціонарні 

Нестаціонарні 

Дискретні 

Неперервні 

Одна вхідна 
дія 

Декілька дій 

Детермінований 
процес 

Стохастичний 
процес 

Наявність 
апріорних да-

Відсутність 
апріорних даних 
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1. Визначення загальних характеристик сигналу 
(середнє статистичне, тренд і їм подібні показники). 

2. Вибір граничного порядку (степені) моделі у 
залежності від необхідної точності. 

3. Створення моделі для вимірювань та шумів 
(відхилень). 

4. Визначення точності моделі для лімітування 
кількості обчислень. 

5. Побудова моделі ідентифікації у зрозумілій 
для користувача формі. 

6. Обчислення можливих допусків. 
Розвиток статистичних апроксимаційних методів 

опису моделей набули розповсюдження у задачах з 
відносно невеликими вхідними вибірками даних з 
високим рівнем подібності (тобто у сигналі наявні 
циклічності, типові форми і тому подібні закономір-
ності). У зазначених випадках використовувалися 
детерміновані методи ідентифікації (табл. 1). 

В основу більшості методів покладений принцип 
використання додаткових припущень або умов, які б 
обмежували кількість можливих випадків. 

Таким чином, для більшості задач знищувалася 

важлива інформація про динаміку процесу. Всі від-
хилення, які не вдавалося упорядкувати згідно зага-
льновідомого для досліджуваної моделі закону, ви-
значалися методами підгонки. 

При оцінюванні стохастичних процесів (до яких 
також відносяться процеси у енергосистемах), при-
ймається наступне: 

 спостереження рівномірно розподілені у часі; 
 досліджувана система має повну кількість ви-

мірювань, лінійна, визначена у часі, можливо бага-
томірна; 

 джерела шуму – скінченномірні і підпорядко-
вуються Гаусовому закону розподілу, тобто шум 
також піддається опису певним відомим законом 
розподілу; 

 вимірювання можуть містити зсуви, тренди і, 
як вважалося раніше, бути детермінованими полі-
номіальними функціями у часі. 

Розрахунки згідно способу застосування стохас-
тичних задач наведені у табл. 1. 

Таблиця 1  Задачі ідентифікації 
 Детермінована Стохастична Стохастично-детермінована 

s вимірювань у вхідних даних uk m та вихідні yk  l, згенеровані невідомою детермінова-
ною/стохастичною/стохастично-детермінованою системою n–го порядку 

1 ,

,
  

 

d d
k k k

d
k k k

x A x B u
y C x D u  

1 ,

,
  

 

s s
k k k

s
k k k

x A x w
y C x v  

1 ,
,

   

  
k k k k

k k k k

x A x B u w
y C x D u v  

Д
ан

о 

 з kw  та kv нульовими середніми значеннями та коваріаційною  

матрицею:                
 [ ] .

   
    
  

p T T
q q pqT

p

w Q S
E w v

v S R  
Порядок n невідомої системи 
Систему матриць A n×n, B n×m, C l×n, D l×m  до появи подібності перетворень 

Зн
ай

ти
 

 Матриці Q n×n, S n×l, R l×l, так щоб другий порядок статистич-
них даних вихідної системи був рівним стохастичній системі наведе-
них вхідних даних 

 
Відповідно до вимог щодо забезпечення ефектив-

ної роботи енергосистеми досить результативними 
виявилися у використанні стохастично-детерміновані 
моделі ідентифікації, побудова яких представлена у 
табл. 1.  

Отже, не зважаючи на стрімкі темпи розвитку інфо-
рмаційного забезпечення, поставлена задача не є 
повністю вирішеною.  На сьогодні до основних роз-
робок даного напрямку застосовних до задач енер-
гетики слід віднести  наступні (табл. 2). 

Таблиця 2  – Розвиток методів ідентифікації 
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thesis, Department of Electrical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. 
De Moor B., Vandewalle J., Moonen M., Vandenberghe L., Van Mieghem P. A geometrical approach 
for the identification of state space models with singular value decomposition. Symposium on Identifi-
cation and System Parameter Estimation, 27–31 August, Beijing China, pp. 700–704. 
De Moor B., Moonen M., Vandenberghe L. and Vandewalle J. Identification of linear state space mod-
els with singular value decomposition using canonical correlation concepts. SVD and Signal Process-
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ВИСНОВКИ. У результаті досліджень структу-

ризовано чинники та задачі ідентифікації у задачах 
енергетики для їх адаптивного використання при 
розробці алгоритмів обробки даних для всієї ієрархії 
енергосистеми, а також виокремлені основополож-
ники та їх праці відповідно до видів методів іденти-
фікації. 
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IDENTIFICATION PROBLEMS IN POWER ENGINEERING 
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 vul. Borschagivska, 115, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: 11best11@mail.ru 
 This article is aimed to determine the place of identification for the number of problems of power engineering and 
depict its importance in the calculation at every level of power system, such as generation, transmission & distribution, 
and consumption. The submitted identifiers selection conditions provided a systematized algorithm of data identifica-
tion. These conditions were defined according to the following tasks of power engineering: description of measure-
ments of energy consumption, forecasting, and data transmission. The author has generalized the well-known basic 
principles of identification methods according to the international requirements and existing data processing problems, 
with their stochastic and deterministic features specified. The mentioned above procedures targeted to increase a consis-
tency between the calculation methods and measurements processing and analyzing, providing simplicity of the type 
selection for the identification problems depending on the accounting systems and data collection procedure. Also, the 
existing identification methods were structured according to their type (stochastic, deterministic, stochastic-
deterministic ones), as well as chronology of their development. 
 Key words: identification, power system, deterministic and stochastic problems. 
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