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Інформатизація та інтелектуалізація систем керування в електроенергетиці:
деякі підсумки за останні роки
В узагальненому вигляді розглянуто питання інтелектуалізації системи оперативно-диспетчерського керування та р о зв ’я зання
проблеми електромагнітної сумісності електроенергетичних об'єктів. Виконано огляд та аналіз розроблених систем підтримки
оперативного персоналу у прийнятті рішень та інструментальної ІЗТ-системи як найбільш характерних розробок відділу за останні
роки.

В обобщенном виде рассмотрены вопросы интеллектуализации системы оперативно-диспетчерского управления и решение пробле
мы электромагнитной совместимости для электроэнергетических объектов. Выполнен обзор и анализ разработанных систем
поддержки оперативного персонала в принятии решений и инструментальной 13Т-системы как наиболее характерных разработок
отдела за последние годы.

Загальні положення. В електроенергетиці
інформатизація — це найбільш перспективний і
найменш витратний шлях удосконалення систем
керування електроенергетичним виробництвом,
який не потребує значних інвестицій (у порівнянні
з іншими шляхами), але дозволяє підвищити
ефективність і надійність реалізації технологічних
процесів [12, 18]. В першу чергу мова йде про си
стеми керування електроенергетичними об’єкта
ми (ЕЕО) та системами (EEC). Збільшення обчи
слювальної потужності та інформаційної ємності
комп’ютерної техніки дозволило перейти до вико
ристання нових методів і засобів розв’язання задач
керування, зокрема, методів штучного інтелекту
(ШІ), створення систем, що стали називатися інте
лектуальними. До них традиційно належать
експертні системи (ЕкС), штучні нейронні мережі
(ШНМ), еволюційні алгоритми (ЕА), що, в свою
чергу, поділяються на генетичні алгоритми (ГА),
генетичне програмування (ГП), еволюційні стра
тегії (ЕС), еволюційне програмування (ЕП). Крім
того, більш широкого практичного використання
набули і інші засоби розв’язання задач. Перш за все,
це апарат нечіткої логіки (НЛ), вейвлет-перетворення та ін. Якщо на першому етані створення та
використання інтелектуальних систем в електро
енергетиці домінували ЕкС, то в подальшому роз
виток інтелектуальних систем пов’язаний зі ство
ренням гібридних систем, в яких можуть викори
стовуватися (в різних поєднаннях) ЕкС, засоби ма
тематичного моделювання, ШНМ, НЛ та інші за
соби, наприклад, [10,13,15,16,21,22]. Тобто мова
йде не просто про інтегровані системи, в яких вико
ристовуються різні моделі та засоби розв’язання
задач, що є однорідними в аспекті їх формалізації
[20], а про системи, в яких інтегровано компоненти,
реалізовані з використанням різнорідних фор

малізмів та засобів розв’язання задач.
Рівень інформатизації електроенергетики Ук
раїни, на жаль, не дозволяє визнати його задовіль
ним. Впровадження нових технологій ще не набуло
бажаних масштабів і стосується, здебільшого,
об’єктів вищого рівня ієрархії керування. Більшість
теплових електричних станцій (ТЕС) України ма
ють фізично і морально застарілі системи керуван
ня [12, 17]. Подібна картина спостерігається і в
електричних мережах (ЕМ). У багатьох випадках
спостережуваність ЕМ напругою 110 кВ і нижче
забезпечується лише фрагментарно. А неповнота
оперативної інформації про стан об’єктів керуван
ня (ЕЕО, EM, EEC, які далі позначатимемо уза
гальнюючою абревіатурою ТРЕЕО — територіаль
но розподілені ЕЕО) в нормальних та аварійних
(післяаварійних) режимах знижує ефективність
керування, ускладнює прийняття правильних рі
шень оперативно-диспетчерським персоналом (ОП).
На підставі виконаного аналізу та концепту
альних положень інформатизації електроенер
гетики було визначено ключову роль системи опе
ративно-диспетчерського керування (ДК) ТРЕЕО в
забезпеченні надійності та ефективності реалізації
технологічних процесів в електроенергетиці. Най
більш проблемним (з огляду на неповноту одержу
ваної оперативної інформації, відсутність засобів
інтелектуальної підтримки та обмеженість часу для
прийняття обгрунтованих рішень) і відповідаль
ним (з огляду на можливі наслідки) в ДК ТРЕЕО
було визначено рівень часової декомпозиції ДК,
яким безпосередньо є оперативне керування
ТРЕЕО. Тому інтелектуалізація системи ДК на цьо
му рівні часової декомпозиції має вищий пріоритет
при реалізації проблеми інтелектуалізації системи
ДК ТРЕЕО.
Особливості диспетчерського керування. В
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цілому, розглядаючи проблему інтелектуалізації
систем ДК ТРЕЕО України, слід зазначити, що її
вирішення значною мірою направлене на
розв’язання декількох задач.
1. Забезпечення спостережуваності шляхом
інформатизації ТРЕЕО "знизу-вгору" (від ЕЕО до
центрів ДК) і створення необхідного інформацій
но-програмного середовища (ІПС) розв’язання за
дач ДК. Під ІПС будемо розуміти цілеспрямовано
створену і таку, в якій передбачена можливість
постійного розвитку, багаторівневу ієрархічну, роз
поділену на кожному з рівнів ієрархії керування,
систему програмно-технічних засобів, які забезпе
чують ефективне розв’язання задач ДК ТРЕЕО.
2. Перехід до створення засобів розв’язання за
дач ДК, що орієнтовані на застосування засобів ШІ
і не можуть бути розв’язані за допомогою тради
ційних методів математичного моделювання.
Перш за все, це стосується задач, які доводиться
неавтоматизовано (через відсутність відповідного
інструментарію) розв’язувати ОП за умов виник
нення аварійних ситуацій.
3. Створення засобів побудови прикладного
програмного забезпечення (ППЗ) розв’язання за
дач ДК, здатного до адаптації моделей та розв’язан
ня нових задач.
Якщо з цієї точки зору розглядати об’єднану
електроенергетичну систему (ОЕС) України, повна
схема (граф) якої при врахуванні всіх підстанцій
напругою 110 кВ і вище нараховує близько 9000
вузлів і 10000 віток (електричних зв’язків), то слід
відзначити, що спостережуваність на поточний час
в повній мірі не забезпечується. На ієрархічному
рівні Національної енергетичної компанії (НЕК)
"Укренерго" використовується базова схема розра
хункової моделі ОЕС України об’ємом близько 650
вузлів та 900 віток, в якій електричні мережі (ЕМ)
напругою 220 кВ і вище представлено без еквівалентування, а ЕМ напругою 154 кВ і нижче — дуже
спрощено. В цілому, можливість оцінювання пара
метрів усталеного режиму на разі забезпечується
практично лише для схеми, яка містить ЕМ напру
гою не нижче 220 кВ. Для ЕМ нижчих рівнів на
пруги спостережуваність якщо і забезпечується, то,
переважно, фрагментарно, тобто має місце непов
нота оперативної інформації. Тому основна увага
була приділена розвитку методології інформати
зації найменш спостережуваних ЕМ (напругою
110 кВ і нижче) шляхом створення інформаційного
середовища розв’язання задач ДК з використанням
мікропроцесорних багатофункціональних вимірю
вальних перетворювачів (БВП) — компонентів
формування ІПС ДК (орієнтованих на реєстрацію
і обробку сигналів в нормальних та аварійних
режимах і призначених для встановлення на елек
тричному приєднанні ЕЕО). Вони розроблені за
принципом "найменшої взаємодії" та з викори
станням "позадачного підходу", який, на відміну від
критеріаяьного, орієнтований на реалізацію доціль
них систем, призначених для виконання функцій із
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заданим рівнем якості, які в конкретному випадку
забезпечують задані вимоги щодо формування
ІПС для розв’язання задач ДІ< [11]. Це дає мож
ливість створювати зазначене середовище у най
більш раціональний спосіб, з мінімальними ма
теріальними витратами (враховуючи обмежені ма
теріальні можливості більшості ЕМ ОЕС України),
при цьому забезпечується гнучкість (вибірковість)
підходу до збільшення об’ємів пріоритетно в ас
пекті розв’язання задач ДК інформації.
Як уже було вказано, забезпечення спостережу
ваності ЕМ напругою 110 кВ і нижче відбувається
повільно, що не сприяє розв’язанню задачі оціню
вання стану таких ЕМ. Щоб одержати оцінки пара
метрів режиму таких ЕМ, було запропоновано та
реалізовано у складі інтегрованої гібридної систе
ми підтримки ОП у прийнятті рішень (СПОППР)
моделі та засоби одержання оцінок параметрів
режиму ЕМ за умов неповноти оперативної
інформації [9]. При цьому основна увага була при
ділена створенню відповідного інструментарію для
інформаційно-інтелектуальної підтримки ОП (си
стеми підтримки оперативно-диспетчерського персона
лу) і фактично зводиться до створення інформаційнопрограмного середовища ДІ< ТРЕЕО [19].
Слід підкреслити, що розробка та використан
ня моделей, методів та програмних засобів, орієн
тованих на розв’язання задач ДК за умов неповноти
оперативної інформації, — вимушений захід,
оскільки розв’язання більшості задач ДК значно
спрощується, а надійність та ефективність ДК
ТРЕЕО підвищується, якщо забезпечується не
обхідний рівень надмірності оперативної інформа
ції, не кажучи вже про синхронізацію вимірів за
єдиним часом в разі використання систем GPS. Тут
варто зауважити, що коли б оперативна інформа
ція, що надходить до диспетчерських центрів
різних рівнів ієрархії оперативного керування ОЕС
України (принаймні та, що стосується фазних
кутів напруги в окремих вузлах ОЕС України, змін
стану пристроїв релейного захисту і автоматики
(РЗА) та комутаційних апаратів (КА)) була
синхронізована за часом, то це б підвищило якість
і спростило розв’язання не тільки задачі оцінюван
ня стану ОЕС України, а і основних задач ДК,
наприклад, таких, як визначення місць пошкод
жень в складнозамкнених ЕМ, що призвели до
розвитку аварії і зиеструмленшо ділянок ЕМ. Для
розв’язання такої задачі за умов неповноти та час
ткового "викривлення" відповідної оперативної
інформації, що обумовлюється відмовами функці
онування окремих засобів збору і передачі в центри
ДК (ЦДК) ЕМ аварійної інформації, хибним
функціонуванням чи відмовами пристроїв РЗА,
відмовами функціонування окремих КА, виникла
необхідність у розробці спеціальних методів та за
собів, орієнтованих на функціонування у складі
СПОППР ЕМ [5]. Крім того, за відсутності цифро
вих реєстраторів аварійних подій в зазначених ЕМ
України аварійні сигнали надходять в ЦДК без
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відповідних "позначок часу" виникнення подій, що
не дозволяє безпосередньо визначити і послідов
ність розвитку подій.
IST-технологія. Створення сучасного ІПС мо
же істотно впливати на зміни у самій технології ДК
ТРЕЕО, "наближаючи" все більшу кількість функ
цій керування до автоматичного режиму виконан
ня шляхом забезпечення можливості автоматич
ного розв’язання відповідних задач, тим самим все
більше вивільнюючи диспетчера для виконання
його основної функції в системі оперативного ке
рування — прийняття рішень та керування їхньою
реалізацією. З цією метою була розроблена від
крита інструментальна оболонка, яка була зорієн
тована на реалізацію процедури синтезу приклад
ного програмного забезпечення (ППЗ) для розв’я
зання класів задач, до сукупності яких можуть бути
зведені технологічні задачі ДК ТРЕЕО [9, 15].
"Здатність" інструментальної оболонки адаптувати
моделі, а також відкритість (незважаючи на
домінуючу орієнтацію на розв’язання класів задач,
характерних для предметної області ДК ТРЕЕО)
для поповнення засобами розв’язання нових класів
задач дозволяє розглядати запропонований підхід
як комбінований, що містить риси як "нисхідної",
так і "висхідної" стратегій автоматизації розробки
інтелектуальних систем. Така технологія створення
ППЗ ДК ТРЕЕО була названа IST-технологією
(Intelligent Simulation Tools), а відповідна інстру
ментальна система, на підставі якої створюються
системи розв’язання задач ДК ТРЕЕО, — ISTсистемою [3, 15, 20].
Звернемо увагу на загальні особливості про
цесів організації розв’язання задач ДК ТРЕЕО, що
створюють передумови для автоматизації вка
заних процесів (тут під процесом розв’язання за
дачі розуміється процедура складання алгоритму
роз-в’язання і створення засобів, що реалізують

окремі етапи цього алгоритму) і обумовлені
специфікою предметної області.
1. Математична формалізація задач ДК ТРЕЕО
приводить їх до однієї чи декількох з відносно не
великого числа математичних (числових) і ло
гічних задач.
2. Розв’язання будь-якої математичної задачі
може бути реалізовано за допомогою комбінації
деякої підмножини обчислювальних процедур,
вибраних з множини базових обчислювальних
процедур.
3. При формуванні математичних моделей для
різних ТРЕЕО загальним є те, що моделі можуть
бути представлені або сукупністю функціональних
залежностей, що відтворюють зв’язки між пара
метрами ЕЕО (параметрами елементів ТРЕЕО),
або можуть бути сформовані для ТРЕЕО з огляду
на те, що для вузлів ТРЕЕО справедливі рівняння
балансу (струму, потужності), а зв’язок між вуз
ловими змінними встановлюється за допомогою
компонентних рівнянь елементів.
4. Для функціональних залежностей і компо
нентних рівнянь існує спеціальна форма, яка:
а) ясна для розуміння, зручна для збереження
і використання інформації про постановку задачі і
метод її розв’язання;
б) дозволяє розв’язати задачу автоматизації
синтезу алгоритмів базових обчислювальних про
цедур;
в) дозволяє синтезувати обчислювальні проце
дури й онтимізувати їх за швидкодією.
Уся використовувана при розв’язанні обчи
слювальних задач ДК інформація про ТРЕЕО
структурується і зберігається в інформаційних
структурах, представлених у вигляді множини
таблиць. На рис. 1 показана загальна схема опису
ієрархії приналежності.
Інформацію про ТРЕЕО можна розділити на

Рис. 1
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вання, відомою є реакція РЗА у вигляді множини
три відносно самостійні частини.
1. Знання, що містяться в математичних моде аварійних сигналів (не завжди повної і достовір
ної), але при цьому не відомі збурення, що мали
лях елементів ТРЕЕО.
місце в ЕМ. Підходи до розв’язання цієї задачі
2. Дані про топологію ТРЕЕО.
3. Параметри моделей елементів ТРЕЕО, що реалізовано на базі ЕкС, при цьому застосовано ме
тод пошуку розв’язку у дискретному просторі
використовуються при виконанні обчислень.
Фрагмент АСК Львівських ЕМ. Фрагмент станів пристроїв РЗА і КА (які визначають стан
структури системи керування Львівськими ЕМ, в ЕМ), відомий у системах ШІ як метод інфор
яких було впроваджено зазначену СПОППР [7], мативного розкриття вершин. Вибір цього методу
показано на рис.2 (зв’язок диспетчера з електрич зумовлений вимогами до швидкості пошуку
ними підстанціями Л І, Л2, ... здійснюється засо розв’язку задачі та особливостями зазначеної за
бами оперативного інформаційно-керуючого ком дачі (можливою кількістю відмов пристроїв РЗА та
плексу — "ОІКК ОДС" та телемеханіки — "Контро КА при виникненні аварійної ситуації в ЕМ), яка
лер ТМ"), де "СПОППР ЕМ" функціонує на базі визначає очікувану "глибину" пошуку на графі-делокальної обчислювальної мережі (ЛОМ), в якій реві станів ЕМ. При цьому введенням відповідних
знаходиться також автоматизоване робоче місце предикатів та використанням логіки замовчань
(АРМ) "АРМ Режим", на яке надходить від враховується можливість відмов РЗА, КА та засобів
"СПОППР ЕМ" інформація, що стосується одер збору і передачі в ЦДК ЕМ аварійної інформації.
Для забезпечення цілеспрямованого керованого
жаних оцінок параметрів режиму ЕМ.
Створення засобів оцінювання режимних па пошуку у просторі станів ЕМ визначено метанравила
раметрів ЕМ напругою 110-35 кВ за умов непов керування пошуком. Зазначений підхід забезпечив
ноти оперативної інформації, що реалізовано з за оперативне визначення пошкоджених елементів ЕМ і
стосуванням 18Т-технології, дозволило забезпечи інтерпретацію розвитку аварії в ЕМ, що забезпечило
ти "експертно-розрахункову" спостережуваність ре можливість оперативного прийняття правильних
альних ЕМ, одночасно формуючи інформаційний рішень ОП для нормалізації ситуації [3,12].
З метою забезпечення інваріантності засобів
базис для розв’язання інших задач ДК, яке без цьо
розв’язання даної задачі до особливостей конкрет
го було неможливим.
Аналіз аварійних подій в ЕМ. Задача визначен них ЕМ розроблено логіко-структурний підхід [2],
ня елементів ЕМ, де виникли аварійні події, який реалізовано у складі гібридної СПОППР ЕМ
інтерпретується як зворотна до задачі моделюван з використанням таких узагальнених понять, як
ня аварійного режиму ЕМ. На відміну від моделю основна і резервна система РЗА, ближні і дальні

Рис. 2
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резервування, резервування відмови функціону ся структурування та формалізація знань. Структування КА та ін., а також формалізованих знань, які рування має різні аспекти, які стосуються не тільки
стосуються принципів та умов функціонування технологічних процесів, але і процесів розв’язання
РЗА. При цьому відпадає необхідність детального задач. Основою розв’язання даної задачі є визна
відтворення характеристик пристроїв РЗА конк чення серед допустимих найбільш оптимальної
ретно ЕМ при формуванні БД, як це має місце у разі (згідно заданих критеріїв — мінімізації кількості
"логічного моделювання" функціонування РЗА за перемикань; перевага у використанні вимикачів із
собами ЕкС. На відміну від відомих підходів до фор максимальним залишковим ресурсом, як механіч
мування БЗ процедурних та логічних ЕкС, орієнто ним, так і електричним; обмеження, викликані не
ваних на розв’язання таких задач, тут відсутній і обхідністю урахування розривної спроможності
недолік, властивий більшості зазначених "логіч вимикачів та допустимого рівня переобтяження об
них" ЕкС, який полягає у необхідності формування ладнання) послідовності оперативних переми
БЗ з урахуванням топологічних особливостей ЕМ кань, які задовольняють встановленим (заданим)
(що ускладнює адаптацію таких ЕкС при впровад обмеженням. Фактично ця задача є задачею пошу
женні в конкретних ЕМ). Це досягається шляхом ку у просторі станів ЕЕО, який розглядається як
використання інформаційних структур у вигляді об’єкт, структура якого дискретно змінюється при
таблиць відношень, які існують між елементами зміні стану КА. Кожний такий ЕЕО може бути пред
конкретної ЕМ та пристроями РЗА, між пристро ставлений у вигляді сукупності типових об’єднань
ями РЗА та КА, елементами ЕМ та КА. Формування (ТО) елементів, для кожного з яких формуються
таких таблиць винесено на "зовнішній" рівень правила виконання оперативних перемикань. Такі
СПОППР ЕМ (рівень користувача-технолога) і елементарні ТО утворюють ТО більш високих рів
здійснюється за допомогою засобів дружнього нів ієрархії. Вплив конкретних схемно-режимних
інтерфейсу на підготовчому етапі, при цьому забез умов, що визначають можливість виконання дій з
печується візуалізація схеми електричних з’єднань певними КА, враховується у вигляді обмежень на
ЕМ з "маркіруванням" місць установки РЗА, виконання оперативних перемикань. Враховуючи
відповідних зон захисту та ін. Одночасно забезпе типізацію схемних рішень, що використовуються
чується і простота адаптації СПОППР до особливо при проектуванні різних ЕЕО, структуру кожного
ЕЕО при всій її різноманітності можна пред
стей конкретних ЕМ .
Інший підхід до розв’язання зазначеної задачі ставити, використовуючи скінчену і менш потужну
реалізується засобами гібридної СПОППР, до множину базових ТО, з яких утворюються ТО
складу якої додатково (крім ЕкС та засобів мате більш високих рівнів ієрархії [8, 22]. При цьому і
матичного моделювання) входять ШНМ [21]. Екс сам ЕЕО визначається як ТО, що інтегрує ТО
периментальні дослідження показали, що вико різних рівнів ієрархії, тобто рекурсивно. Тоді роз
ристання ШНМ для цієї задачі може бути ефек в’язок задачі подається у вигляді послідовності уз
тивним при застосуванні ансамблів ШНМ для ЕМ годжених розв’язків, що стосуються оперативних
невеликої вимірності, у той час як при великій перемикань в окремих фрагментах схеми елек
вимірності ЕМ його використання має обмеження тричних з’єднань ЕЕО, які подаються у вигляді
об’єднань типових структур елементів, для яких
і не завжди є доцільним.
Запропоновані в [2, 5] та реалізовані у складі попередньо сформовано правила виконання опе
СПОППР ЕМ засоби ефективного пошуку розв’яз ративних перемикань.
Зазначені передумови дозволили використати
ку задачі у просторі станів КА та пристроїв РЗА
орієнтуються на реальні умови інформаційного за для розв’язання зазначеної задачі як теоретичну
безпечення ЦДК ЕМ і не потребують надходження основу алгебраїчну структурну теорію кінцевих ав
сигналів (індикацій стану КА та функціонування томатів та принцип резолюції. Обмеження, що
пристроїв РЗА) з "позначками часу".
впливають на визначення оптимального варіанту
Відновлення електропостачання споживачів. оперативних перемикань, теж подаються у вигляді
Вказана задача пов’язана з виконанням опера локальних (стосуються окремих ТО) та об'єктних
тивних перемикань в схемах електричних з’єднань (що виходять за "рамки" одного ТО) обмежень.
ЕЕО, які виконуються в різних режимах роботи, в Умови допустимості виконання оперативних
т.ч. нормальних. Наприклад, оперативні переми перемикань подаються у вигляді структурованих
кання виконуються при переведенні обладнання та формалізованих знань. Для уникнення "зациклю
пристроїв РЗА із одного стану до іншого, що зумов вань" при пошуку варіантів у просторі станів ЕЕО
люється необхідністю виконання як ремонтних (що характерно для продукційних систем при
робіт, так і змінами режимів роботи обладнання пошуку на графі простору станів) використо
(плановими або ж аварійними). Розглянемо деякі вується "маркірування" перевірених станів, що до
особливості розв’язання зазначеної задачі та реалі зволяє уникнуги повторних перевірок.
зації відповідних програмних засобів у складі
Наприклад, до складу типової 2-трансформагібридної СПОППР.
торної підстанції (рис. 3), частина обладнання якої
При створенні БЗ, що використовуються інте на поточний момент знаходиться у ремонті, вхо
лектуальними системами, попередньо виконують дять елементарні ТО. Разом з тим, цю ж підстанцію
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може бути подано (рис. 4) у вигляді агрегації ТО
різних ієрархічних рівнів (П2Ш, ШС, ТС, РУ) [8].
На на рис. 5 показано зображення на моніторі
розв’язку (у вигляді переліку послідовності опе
рацій перемикань) однієї із технологічних задач
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("Ввести трансформатор Т І в роботу"), який, врахо
вуючи поточний стан зазначеної підстанції, одер
жано засобами СПОППР (зазначений варіант
розв’язку потребує виконання 8 операцій).
Система підтримки начальника зміни електроцеху у прийнятті рішень. Дієвими чинниками
підвищення якості оперативного керування режи
мами обладнання ЕЕО, на прикладі Харківської
ТЕЦ-5, є СПОППР у поєднанні з системами
цифрової реєстрації сигналів (ЦРС) та системами
діагностування обладнання [3, 4, 9]. Необхідною
умовою досягнення бажаного рівня ефективності
розв’язання задач засобами СПОППР ТЕС є забез
печення доступу СПОППР до оперативної інфор
мації, що надходить від систем ЦРС та системи
діагностування обладнання ЕЕО. Засоби СПОППР
функціонують в локальній обчислювальній мережі
(ЛОМ) верхнього рівня, а зв’язок з нижнім рівнем,
який утворюють засоби ЦРС, здійснюється засо
бами відповідного програмного інтерфейсу підси
стеми моніторингу СПОППР, які одержують ін
формацію з БД сервера системи ЦРС, виступаючи
в ролі клієнта. Фактично ж зазначені програмні за
соби інтерфейсу утворюють два програмні модулі
— серверный модуль зв’язку, який займається
обробкою інформації (яка знаходиться в БД ЦРС)
і встановлюється на тому ж комп’ютері, де зна
ходиться БД ЦРС, та клієнтний модуль зв’язку,
який знаходиться .на тому ж комп’ютері, що і БД
•СПОППР. Отже, імпорт оперативної інформації до
СПОППР, як до клієнта, реалізовано за класичною
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Рис. 6

схемою (рис. 6), де в ролі клієнта виступає
СПОППР. При цьому забезпечується можливість
запису інформації до БД та її використання
прикладними засобами підсистем СПОППР в on
line режимі. У такий спосіб забезпечується періо
дичне одержання від ЦРС оперативної інформації
(з огляду на розв’язання засобами СПОППР задач
оперативного керування імпорт інформації до
СПОППР відбувається кожну секунду) та її вико
ристання засобами СПОППР при розв’язанні задач.
Одержані результати та практичні розробки у
вигляді гібридних СПОППР ЕМ та СПОППР
ТРЕЕО, які впроваджено у виробництво, а також
набутий досвід їхньої експлуатації, дають підстави
розраховувати на те, що повномасштабне їхнє
впровадження у виробництво забезпечить відчутне
підвищення надійності та ефективності ДК, перш за
все, завдяки створенню систем інформаційноінтелектуальної підтримки оперативного персоналу.
Електромашина
сумісність.
В умовах
дефіциту генерованої потужності, зношеності елек
троенергетичного та електротехнічного обладнан
ня ТРЕЕО, широкого поширення нелінійних пере
творювальних навантажень, використання пере
творювачів електричної енергії в системах електро
живлення загострюється проблема електромаг
нітної сумісності (EMC). Проведений аналіз пока
зав, що вирішення задачі EMC електричних та
електроенергетичних систем передбачає комп
лексний підхід, який пов’язаний з оцінкою якості
електроенерії, підвищенням енергоефективності,
стійкості та надійності, керованості та спостережуваності, можливості оперативного та прогнозного
керування. При цьому особливу вагу мають си
стемні властивості, в тому числі задача багатофакторного аналізу та оптимізації, наприклад, при
виборі критеріїв оцінки рівнів EMC, умов досягнен
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ня ЕМС. Поняття "електромагнітної сумісності" на
повнюється додатковим змістом. Наприклад, ЕМС
- оптимальні умови з’єднання/нід’єднання двох
та більше пристроїв (установок, систем), перехідні
та аварійні режими підключення (відключення)
енергетичного об’єкта (підсистеми) до/від систе
ми. Проблема забезпечення ЕМС в ТРЕЕО має
вирішуватися на різних рівнях [14]. По-перше, це
ЕМС приладів (зв’язок, радіо- та телекомунікації).
По-друге, ЕМС пристроїв (електронних, електро
технічних). По-третє, ЕМС обладнання (електро
технічного, електроенергетичного). І, нарешті,
ЕМС систем (інформаційних, електричних, елект
роенергетичних). При цьому відзначено акумулюючий ефект виливу попереднього елемента ланцю
га на подальший. На кожному рівні розгляду фор
муються свої вимоги, обмеження, система заходів
(технологічних, організаційних, організаційнотехнічних, правових, адміністративних). Звичай
но, що методи оцінки та заходи з забезпечення
ЕМС для попередніх рівнів знаходять застосування
і на більш високих, але з’являються й нові, прита
манні конкретному рівню, зокрема такі, що більш
повно враховують структуру об’єктів, особливості
їхнього функціонування.
Таким чином, вирішення проблеми ЕМС в
ТРЕЕО, системах електроживлення повинно тісно
пов’язуватись з розв’язанням проблеми якості
електроенергії, зниження втрат електроенергії,
підвищення регульоваиості та надійності систем.
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