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                          ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Інтенсивний розвиток технологій та необхідність 

збільшення генеруючих потужностей спричиняє новий якісний етап розвитку 
енергетики. У його основі велике значення має інформація (смарт) та алгоритми її 
обробки, які керують технічними об'єктами. Електроенергетична мережа 
виявляється складовою частиною технології виробництва продукції. У вигляді 
конфігураційного ускладнення поняття мережа розширюється до поняття сітки 
(грид). Мінімізація витрат на експлуатацію електромереж призводить до 
реструктуризації обслуговувальних служб, їх скорочення, аж до автоматичного або 
оперативно-господарського режиму роботи. При переході від концепції традиційної 
побудови мереж напругою U до 1 кВ, 6–35 кВ, 110 кВ до концепції смарт-грид не 
достатньо стійкості роботи мереж за рахунок конструктивних особливостей, тому 
необхідна реалізація за рахунок нових інтелектуальних алгоритмів. Конструктивно 
такі алгоритми можуть перебувати в наявних пристроях релейного захисту та 
автоматики (РЗА) або (relay protection and automation (RPA)). 

На сучасному етапі розвитку виникає необхідність оперування потоками 
інформації на більш високому рівні абстракції порівняно із традиційними методами 
побудови мереж. Під поняттям потік інформації розуміється сукупність 
демодульованих параметрів сигналів з параметричних сигналів перехідних процесів 
(ПП). При цьому не має втрачатися зв'язок з рівнем електричних ланцюгів і 
проходженням сигналів від місця пошкодження мережі до результуючих текстових 
повідомлень блінкерів RPA. Пов'язані елементи мережі розглядаються як об'єкт 
управління та захисту або (object of the control and protection (ОСР)). При концепції 
смарт-грид на першому плані знаходиться сукупність необхідних алгоритмів 
пристроїв, а на другому — обладнання, яке керує роботою ОСР. 

Відомі такі завдання побудови мереж смарт-грид: 1) управління генерацією, 
накопиченням, споживанням; 2) оптимізація режимів роботи; 3) моніторинг, 
самодіагностика «під напругою»; 4) система передачі даних між об'єктами; 5) 
удосконалення пристроїв згідно з концепцією смарт-грид. 

Виникає необхідність удосконалення методів вирішення цих завдань. Рішення 
засновані на моделюванні реального часу спільної роботи пристроїв RPA і 
обладнання ОСР в САПР та спеціалізованих програмах. Виявляються додаткові 
завдання щодо усунення нестійкості моделювання. До нестійкості можуть 
призводити формування сигналів ПП при різних режимах роботи мереж, а також 
визначення стану ОСР за сигналами ПП при великій кількості відліків вхідної, 
проміжної, що накопичується, і представницької інформації. Актуальність 
зазначених завдань зберігається за наявності вдосконалення обладнання мереж, 
елементної бази пристроїв, програмного забезпечення. Необхідність і значимість 
автоматизації мереж і контролю «під напругою» не потребує обґрунтування. 

Вагомий внесок у вивчення розвитку концепції смарт-грид в електроенергетиці 
здійснили Z. Styczynski (Магдебург, Німеччина), а також О. В. Кириленко,                
Б. С. Стогній, Ю. І. Тугай, С. П. Денисюк (ІЕД НАН України, НТУУ «КПІ», 
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту). У розробку методів аналізу ПП 
в електротехнічних комплексах промислових підприємств, а також режимів 
заземлення нейтралі в розподільних мережах вагомий внесок зробили                     
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Ф. А. Лихачов, А. П. Трухан, В. М. Сирота, В. С. Дзюбан (УкрНДІВЕ),                     
В. Ф. Сивокобиленко, В. К. Обабков (ДонНТУ) та вчені інших університетів і НДІ. 

Працездатність мереж забезпечується за рахунок підтримки надійності роботи 
обладнання мережі технологічними методами. Однією з інтелектуально ємних 
завдань в електроенергетичних розподільних мережах є самоліквідація однофазних 
замикань на землю (ОЗЗ) або (single-phase earth fault (OPG)). Для вирішення задачі 
застосовується котушка Петерсена. Автоматизація такої технології, нормованої в 
Правилах Улаштування Електроустановок, для мережі смарт-грид 6–35 кВ сприяє 
надійності роботи мережі на тривалих інтервалах часу експлуатації. 

Тема знаходиться на стику низки дисциплін і результати можуть бути корисні 
для викладання в технічному університеті. У дисертації спочатку обґрунтовуються 
теоретичні положення розробленого структурно-інформаційного (SI) методу, 
розглядаються способи вирішення відомих завдань згідно з концепцією смарт-грид, 
а також наводяться способи автоматичного вирішення конфліктних ситуацій в 
електроенергетиці, які не вирішувалися іншими методами. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
відповідає науковому напрямку кафедри «Електрична інженерія» ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет». Автор брав безпосередню участь у виконанні 
науково-дослідних державних тем: д-18-09, № 10-322, Держ. теми № г18-200, д15-03 
«Розробка математичної моделі захисту гібридних електроенергетичних систем», 
2016, №942 «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та 
методів захисту гібридних електричних систем», № д-7-12 «Автоматизація та 
управління електричними системами з нетрадиційними джерелами енергії» (номер 
державної реєстрації 0111U009993), госп. теми № 07-322, НДДКР № Держ. реєстр. 
01.20.02 14 603 «Створення комплексу уніфікованих пристроїв типу УАРК.103 
швидкодіючої компенсації ємнісних струмів у мережах 6–10 кВ на базі ШІМ-
керованих дугогасних реакторів», 2002, РФ, Єкатеринбург. 

Мета і завдання досліджень. Розвиток теорії і методів захисту та управління 
розподільних мереж смарт грид. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 
— розробити структурно-інформаційний (SI) метод розділення рухів за змістом. 

Обґрунтувати роботу смислових S-фільтра і S-детектора пристроїв, спосіб 
розрахунку їх параметрів. Розвинути теорію оптимізації та уніфікації алгоритмів на 
основі динамічного розпізнавання образів для вирішення завдань смарт-грид;  

— вивчити можливість одноманітного вирішення завдань смарт-грид на основі 
смислового детектування узагальнених динамічних інформаційних складових ПП в 
мережі з єдиного поля інформаційних датчиків пристроїв різних рівнів ієрархії 
обробки сигналів ПП; 

— удосконалити способи систематизації смислових ситуацій об'єктів 
управління, структурних схем пристроїв, їх реструктуризації та узагальнення для 
вдосконалення пристроїв; 

— сформувати спосіб сталого моделювання в САПР за малого часу розрахунку 
алгоритмів реального часу пристроїв із заданими показниками роботи у складних, 
нестійких і аварійних режимах роботи мережі та обладнання; 
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— розробити способи автоматичного визначення сенсу поведінки об'єктів 
управління і захисту по аварійних сигналах файлів під час автоматичного 
розпізнавання сигналів ПП для вдосконалення пристроїв RPA; 

— розробити способи селективного пошуку пошкодженої ділянки мережі з 
автоматичним розпізнаванням несправного елемента і зі скануванням статичних 
характеристик для вбудованих експертних систем пристроїв; 

— розробити способи автоматичної оцінки живучості та ефективності роботи 
мережі для забезпечення працездатності мережі на тривалих інтервалах часу 
експлуатації, у тому числі для їх реалізації мобільними і аутсорсинговими 
варіантами оцінки і протоколювання результатів роботи; 

— визначити та усунути причини нестійкості роботи відомих пристроїв, що 
реалізують показники роботи режимів заземлення нейтралі розподільних смарт-грид 
мереж напругою 6–35 кВ. 

Об'єкт дослідження — процеси в електроенергетичних розподільних мережах 
смарт-грид напругою 6–35 кВ.  

Предмет дослідження — інформаційні потоки релейного захисту і управління в 
розподільній мережі смарт-грид напругою 6–35 кВ.  

Методи досліджень. Теоретичні дослідження базуються на основних 
положеннях теоретичних основ електротехніки, структурно-операторному, 
структурно-логічному методах із графічним оперуванням складовими, що 
використовуються в теорії автоматичного управління, теорії ідентифікації на основі 
RLC-елементів, теорії лінгвістичного розпізнавання образів. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі вирішено 
важливу науково-технічну проблему — підвищення ефективності функціонування 
розподільних мереж смарт-грид напругою 6–35 кВ на основі розвитку теорії і 
методів їх захисту та управління.  

Новизну роботи відображають такі наукові результати, що виносяться на захист: 
— вперше запропоновано новий структурно-інформаційний (SI) метод обробки 
динамічних потоків інформації, в основу якого покладено поділ потоків послідовно 
способами структурно-операторним, що описує зв'язки у схемах, структурно-
лінгвістичним, що описує логіку обробки, структурно-ієрархічними, що описує 
формування та контроль змістового сигналу, і в сукупності, що дозволяє 
розв'язувати задачі оптимального керування та захисту розподільними мережами 
смарт-грид, описувати електротехнічні та смислові рівні потоків в об'єкті і 
пристроях; 

— набула розвитку теорія розпізнавання динамічних потоків інформації, 
заснована на вперше доведених теоремах «Про можливість формування смислового 
сигналу в системах релейного захисту та автоматики», «Про єдність 
структурного опису пристроїв релейного захисту та автоматики», що дозволяють 
виділити смисловий сигнал за допомогою смислового фільтра, структурно описати 
пристрої і смислові стани мережі; 

— вперше запропоновано спосіб вимірювання динамічних інформаційних 
потоків, на основі якого формується смисловий сигнал ваговими коефіцієнтами з 
альтернативних «За–Проти» станів структурних схем пристроїв і при цьому рівень 
цього сигналу вимірюється низкою порогових елементів, для оцінки можливості 
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спрацювання пристроїв у різних режимах роботи мережі, на відміну від відомих 
способів вимірювання і детектування сигналів, дозволяє об'єднувати високочастотну 
та низькочастотну інформацію; 

— розроблено новий спосіб автоматичної стабілізації за змістом нормального 
режиму (ASNOM) роботи електроенергетичної мережі, в якому замикається 
зворотний зв'язок за допомогою смислового сигналу, що дозволяє будувати 
алгоритми контролю відносних відхилень від нормального режиму для підвищення 
стійкості функціонування пристроїв захисту і управління в мережах смарт-грид; 

— удосконалено селективні критерії для підвищення динамічної стійкості 
роботи пристроїв і забезпечення їх заявленого функціонального призначення на 
тривалих інтервалах часу експлуатації за рахунок обліку доступної інформації про 
стан об'єкта з контролем величини смислового сигналу, що відрізняються від 
відомих тим, що для селективного пошуку пошкодженої ділянки об'єкта 
формуються послідовності дій автомата розпізнавання протягом часу 
спрацьовування пристроїв, аналогічно, для селективного пошуку несправності 
устаткування і пристроїв протягом часу понадповільних циклів експлуатації. 

Практичне значення одержаних результатів. 
1. Запропоновано новий спосіб методичного вдосконалення та оптимізації 

алгоритмів пристроїв релейного захисту і управління згідно із SI-методом на основі 
складання шаблонів об'єднаних схем (GES) мережі, пристроїв, системи ASNOM, що 
дозволяє оперувати інформаційними складовими для досягнення стійкості і 
чисельної оцінки ефективності, на відміну від відомих, дозволяє враховувати 
альтернативну, множинну інформацію при аналізі, синтезі, конструюванні, а також 
зберігати апріорну інформацію. 

2. Запропоновано два нових типи смислового детектора, які формують і 
контролюють смисловий сигнал для підвищення стійкості роботи пристроїв у 
складних смислових та завадових ситуаціях у мережі, а також для стиснення і 
передачі інформаційних потоків смисловим сигналом під час вирішення завдань 
смарт-грид. Так детектори «За–Проти» або «Селективність–Блокування» 
використовуються для пристроїв релейного захисту та управління, «1–Проти» для 
систем самоконтролю і високочастотного реєстрування сигналів аварійних файлів, 
на відміну від відомих сигналів детекторів, враховують структуру формування 
інформації у об'єкті. 

3. Розроблено новий спосіб селективного пошуку при розпізнаванні смислових 
станів електроенергетичних об'єктів для підвищення стійкості роботи пристроїв, 
досягається за рахунок формування послідовності часових інтервалів автоматом 
розпізнавання, коли можливо стійке формування селективних сигналів. 
Послідовність складається з первісного блокування від перешкод, інтервалу 
основного селективного критерію, продовження розпізнавання додатковими 
відбірковими критеріями, розблокування при зменшенні величини смислового 
сигналу. До додаткових селективних критеріїв відносяться порівняння величин і 
інтервалів смислового сигналу всіх ділянок об'єкта, накопичувальні критерії з тим же 
або менш селективними критеріями, критерії для інших контурів об'єкта. 
Виконується для всіх коливальних контурів об'єкта, може бути активним і пасивним. 
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На відміну від селективного детектування, дозволяє зберігати селективність 
структурного розпізнавання протягом часу спрацьовування пристроїв. 

4. Розроблено нові способи автоматичного і аутсорсингового самоконтролю 
впровадженого обладнання на основі формування і контролю смислових сигналів 
про «живучість» і «ефективність» з елементами прогнозу для зберігання, передачі 
інформації, симулювання роботи пристроїв в САПР, що дозволяють підтримувати 
заявлені показники роботи обладнання на тривалих інтервалах часу експлуатації 
мережі і пристроїв, на відміну від відомих, дозволяють безперервно контролювати 
узагальнену смислову поведінку мережі. 

5. Розроблено нові способи автоматичного усунення конфліктних ситуацій між 
алгоритмами керування і захисту розподільної мережі 6–35 кВ на основі 
реструктуризації завдань SI-методом і організації смислових детекторів в пристроях 
для забезпечення працездатності та ефективності роботи пристроїв і обладнання 
мережі, на відміну від відомих, дозволяє експлуатувати мережу при компромісних 
завданнях, конкуруючих технологіях. 

6. Запропоновано новий спосіб визначення параметрів смислового детектора, 
заснований на розрахунку вагових коефіцієнтів його структурних складових 
аналогічно розрахунку «вікна» в пакунку цифрової КІХ-фільтрації, на таблицях 
систематизації смислових ситуацій та структур пристроїв, а також з амплітудно-
часовою оцінкою смислового сигналу. 

7. Запропоновано новий спосіб спільного моделювання в САПР систем 
реального часу в електроенергетичних та інформаційних динамічних задачах для 
наскрізної розробки, вдосконалення, симулювання роботи пристроїв, характерний 
тим, що завдання поділяються SI-методом за інформаційних структурних складових 
на низку ієрархічно підпорядкованих обчислювальних частин, за частотами і за 
змістом, розраховуються окремо в режимі сканер-аналізатора, зведенням разом 
результатів, що забезпечує стійкість моделювання при малому часі одиничного 
розрахунку, на відміну від відомих, дозволяє при розрахунку використовувати малу 
необхідну частину інформації із первісної. 

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет» з дисциплін «Теорія автоматичного 
управління», «Елементи систем протиаварійної автоматики», «Інтелектуальні 
управляючі системи», «Мікропроцесорний релейний захист і управляючі системи», 
«Автоматизація виробничих процесів», «Надійність і діагностика енергооб'єктів», 
«Нетрадиційні джерела енергії». Розроблено макети запропонованих пристроїв та їх 
моделі в САПР. Отримано акти впровадження результатів у профільних науково-
виробничих підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, що містяться в дисертації, 
отримано самостійно і полягають у вирішенні науково-технічної проблеми, розробці 
структурно-інформаційного SI-методу, способів побудови мереж смарт-грид і 
спільного моделювання мереж з пристроями RPA в САПР. Пошук причин 
нестійкості роботи селективних реле, автокомпенсатора ємнісних струмів, 
вирішення конфліктів їх роботи і вдосконалення виконані в межах 
впроваджувальних підприємств і досліджень у технічному університеті. У наукових 
працях, опублікованих у співавторстві, дисертантові належать: [1–2, 5–6, 9] — 
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участь у розробці алгоритмів і схем пристроїв; [19] — дослідження процесів у 
схемах пристроїв; [20–22, 26–28, 31, 33–34, 36] — постановка завдань, розробка 
способів вирішення, розробка алгоритмів; [35] — участь у постановці задачі. 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертаційної роботи 
доповідалися, обговорювалися на 26 науково-технічних конференціях, а саме — 12, 
13 наук.-техн. конф. з обміну досвідом проектування, налагодження і експлуатації 
пристроїв релейного захисту в енергосистемах Уралу, Єкатеринбург, РФ, 1998, 
2001; Регіональній раді спеціалістів з діагностики електрообладнання при 
Ураленерго: Сучасний стан і проблеми діагностики засобів захисту від перенапруг і 
заземлюючих пристроїв, Єкатеринбург, 1998; 1, 3 всеросійської наук.-техн. конф. 
«Режими заземлення нейтралі мереж 3–35 кВ», Новосибірськ: НГТУ, ГЦРО, РФ, 
2000, 2004; 15, 16 наук.-техн. конф. «Релейний захист та автоматика енергосистем 
РЗА», павільйон «Електрифікація» ВВЦ, Москва, РФ, 2002, 2004; 10, 14 наук.-техн. 
конф. «Проблеми сучасної електротехніки ПСЕ», НАН України, Інститут 
електродинаміки», НТТУ «КПІ», Київ, 2010, 2016; 17, 21 Міжн. конф. 
«Автоматика». Обробка інформації в складних системах, інтелектуальне 
моделювання і управління. Харківський нац. ун-т радіоелектроніки, Харків, НТТУ 
«КПІ», Київ 2010; Міжн. 2014. конф. «Перспективні інновації в науці», «Наукові 
дослідження», проект наукових праць Sworld, Одеса 2010; 16, 17 міжн. конф. 
«Електротехніка», Севастополь, Україна, 2009, 2010; 17 міжн. конф. «Проблеми 
сучасного електроприводу», НТУ «ХПІ», Харків, 2010; 12 міжн. навч.-практ. 
семінар «Практика і перспективи розвитку партнерства у сфері вищої школи: 
матеріали», ДонНТУ, Донецьк, Україна та Технол. ін-т Південного федерал. ун-ту, 
Таганрог, РФ, 2011; Міжн. навч. конф. «Моделювання». НАН України «Інститут 
проблем моделювання їм. Р. Е. Пухова», Київ, 2010; 15-я міжн. навч.-техн. конф. 
ICPEES «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, 
освіта, практика», КрНУ, Кременчук, 2014; 6-я міжн. конф. КРЕС «Електротехніка і 
енергетика», ДонНТУ, Донецьк, 2013; 7th International Conference-Workshop 
‘Compatibility and Power Electronics CPE’, Tallinn, Estonia, 2011; 13th International 
Conference IEEE on Industrial Informatics INDIN, Anglia Ruskin University, Cambridge, 
UK, 2015; 2th International Conference ‘Intelligent Energy and Power Systems IEPS’, 
Kiev, Ukraine, 2016; 3rd ‘Renewable Energy and Green Technology International 
Conference REEGETECH’, Jakarta, Indonesia, 2016. 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 40 друкованих 
роботах, з них 28 — у фахових виданнях України (з яких 15 наукових робіт — у 
виданнях, включених до науково-метричних баз інших країн). У тому числі: 5 — у 
наукових журналах; 22 — у збірниках наукових праць; 19 — у збірниках ДАК; 6 — 
Scopus; 1 заявка на групу винаходів (два винаходи). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 
розділів з висновками до кожного розділу, загальних висновків, які викладено на 
305 сторінках машинописного тексту. У тому числі 67 рисунків на 37 окремих 
сторінках і 9 таблиць. Робота містить список використаних джерел (150 
найменування на 25 сторінках і 9 додатків на 38 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 
Перший розділ «Подання перехідних процесів в мережі структурованим 

потоком смислової інформації». Важливою передумовою розробки SI-методу є 
подання роботи пристроїв RPA аварійними файлами із вхід-вихідними динамічними 
сигналами [7–8, 20–21, 24–26, 29, 34, 36, 40]. Акцентується, що для оператора, який 
експлуатує мережу, важливо контролювати мінімальну необхідну інформацію про 
стан мережі та обладнання, мати можливість прогнозу їх стану. Наприклад, за 
інтуїтивно зрозумілими узагальненими смисловими графічними індикаторами 
високого рівня формування інформації. Узагальнюються відомі інформаційні задачі, 
що виникають при роботі розподільних електроенергетичних мереж, та їх рішення 
методами технічного інтелекту. Методи засновано на поділі наявної інформації на 
елементарні складові з оцінкою зв'язків (правил P) між цими складовими за 
допомогою вагових коефіцієнтів K значущості, проводиться реструктуризація 
складових відповідно до розв'язуваної задачі. У результаті формуються управління 
мережею згідно з кінцевим змістом задачі. 

Дано опис структури ОСР SI-методом [13, 26, 28]. Загальна побудова мережі 
представляється ланцюгом «Driver–EU–OCP» (рис. 1–2). Тут: Driver — алгоритми 
пристроїв RPA, EU — виконавчий орган управління ОСР (рис. 3). Приклади ОСР: 
контур нульової послідовності мережі (КНПМ), оперативно керовані гальванічно-
пов'язані частини мережі, смарт-грид система (передача потужності, пристрої RPA, 
менеджмент електроенергії). Так, мережі металургійних комбінатів можуть 
складатися з дев'яти секцій з генераторами середньої потужності. У мережі смарт-
грид забезпечується баланс ланцюга «Генерація–Накопичення–Споживання» з 
мінливими вартістю $ складових ланцюга, ресурсами джерел B, G. Навантаження Х 
підключається високовольтним вимикачем Q до шин через камеру розподільного 
пристрою (рис. 4). До ОСР входять вимірювальні трансформатори, реєстратори 
сигналів ПП в мережі і т. д. Органами EU можуть бути вимикачі Q, приводи 
автоматики, дугогасний реактор (ДГР). Акцентується увага на взаємозв'язках між 

 

 

Рис. 2. Блок-схема ділянки мережі ZN з пристроєм RPA 
реального часу в САПР в зв'язці Terminal–EU–OCP. 

Задатчики kOPG – OPG, kFider – відключення приєднання 

Рис. 1. Уніфікована 
схема смарт-грид 

мережі 
Driver–EU–OCP 
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ОСР на різних рівнях ієрархії — гальванічному, оперативному, режимному, 
енергетичному, інформаційному. 

Істотна відмінність смарт-грид побудови мереж в наявності накопичувача B і 
збурення S$ (рис. 1–2) [30, 34]. Це призводить до різноманіття перетоків, стійких і 
нестійких процесів в мережі (рис. 5). Наявність накопичувача визначає 
реалізованість мережі смарт-грид на відповідному класі напруги мережі U — до 
1кВ, 6–35 кВ, вище 110 кВ. Розвиваються нові типи навантаження Х: 1) «Керуюча». 
Має джерело безперебійного живлення, способи зменшення споживання Р, 
стабілізатори, нормалізатори, можливість підживлення від додаткового джерела. 
Таким чином, існують ділянки мережі ZN, які споживають потужність незалежно від 
зниження напруги U у вузлі KNOT (рис. 1); 2) «Комерційна». Враховує вигоду 
підключення Х до власного вузла та купівлі електроенергії у KNOT; 3) «Економ». 
Використовує системи регулювання потужності Р; 4) «Параметрична». Враховує 
зниження потужності Р при зниженні U, частоти мережі ω (наприклад, двигуни). 

Вказується, що в гальванічно пов'язаній мережі, складові різноманітних ПП, 
можуть бути присутніми протягом тривалих інтервалів часу. Виявлення й усунення 
ситуацій відмінних від SN «Нормальний режим» або «NM», тотожно підвищенню 
самоліквідації пошкоджень у мережі. Це завдання самоконтролю і часткової 
діагностики високовольтного обладнання «під напругою». Для складних SN не 
виявлено дієвих інструментів визначення їх наявності. 

Показано, що необхідність переходу до структурованого подання сигналів ПП в 
ОСР виникає з ряду аспектів [10–14, 20–21]. Перший аспект «Нестійкість роботи 
деяких пристроїв RPA». Тут корисна аналогія — низька якість прийому 
«амплітудно-модульованих АМ сигналів або максимального струмового захисту 
порівняно з «частотно-модульованими FM» або диференціально-фазовим 
захистом. Відповідно якість визначення ситуації SN в ОСР буде вищою при 
відносному способі обробки і представленні інформації. З одного боку є насичення 
вдосконалення пристроїв RPA за традиційної побудови мережі, з іншого, 
з'являється технічна можливість здійснення автоматичного керування в задачах, що 
виконувалися в ручному або напівавтоматичному режимах [10–24, 36, 39–40]. 

 

Рис. 3. Схема 
смарт-грид мережі, 

відносно 
інформаційної 

локальної мережі 
та сигналу S(t) 

 

Рис. 4. Приклад типової схеми системи RPA в тому числі 
КРП. Принцип формування сигналу S(t) автоматом А 
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Наприклад, завдання забезпечення стійкості роботи пристроїв контуру нульової 
послідовності мережі (КНПМ або LZSC) (рис. 6) — автокомпенсатора (АРК або 
ARC), селективного реле, системи самоконтролю, індикаторів роботи [24, 33, 40]. 

Другий аспект переходу до структурованого подання сигналів ПП полягає в 
завданні регулярного вдосконалення алгоритмів RPA в САПР з формуванням 
програм пристроїв RPA. Вимагає багаторазових перерахунків моделі [24, 29], 
симулювання роботи, конструювання (рис. 2). Одночасне наскрізне моделювання 
пристроїв реального часу і ОСР нестійке, час одиничного розрахунку надмірний 
внаслідок обробки великої кількості інформації. Безперервність удосконалення 
передбачає наявність методу, що дозволяє показати шляхи і перспективи розвитку 
конкретної зв'язки «Пристрій–EU–OCP» (рис. 1, 6). Сформовано вимоги до методу. 

Третій аспект полягає в описі роботи ОСР. Сукупність ПП впливає на ОСР, 
утворюється не тільки вхідними впливами і нестійкими нестаціонарними 
процесами, зумовленими ушкодженнями у ОСР [6–8, 17], але також відлуннями ПП 
при роботі пов'язаного обладнання (рис. 7–8) [4, 20]. Наприклад, аналіз сигналів ПП 
з OPG в OCP «КНПМ», що фіксуються аварійними реєстраторами, а також 
моделювання (рис. 6) показує, що ситуацій SN може бути невелике і кінцеве 
значення (отримано N=25). Виконано їх систематизацію в розподільних мережах. 
Наприклад: 1) SN «Часткові розрядно-зарядні ВЧС»; 2) SN «Клювки OPG»; 3) SN 
«Перекоси нейтралі» та інші процеси не пов'язані з OPG; 4) SN «Невиправна»; 5) SN 
«Невизначена» (рис. 8). Акцентується увага на принциповій наявності ситуації SN 
«Невизначена» під час роботи будь-яких алгоритмів і систем RPA, що призводить 
далі до пропозиції алгоритмів мінімізації частоти її появи. До останнього 
діагностичного повідомлення призводить низка ситуацій: а) наявність не пов'язаних 
структурно сигналів в КНПМ; б) недостатня кількість інформації для чіткого 
визначення смислової ситуації; в) поява додаткових ПП, які спотворюють сигнали 
або структуру ПП; г) інші ПП в обладнанні гальванічно пов'язаної мережі, відлуння 
яких виділяються фільтрами нульової послідовності. 

Четвертий аспект. Робота алгоритмів RPA послідовно розглядається в динаміці 
розвитку ПП в ОСР. Так, на термінал трансформатора напруги надходить вхідний 

Рис. 5. Узагальнена схема  
ОСР. Автоматична 

оптимізація перетоків U, I, 
P, Q, $ для ділянки мережі 

ZN. Технічні та 
економічні задачі 

Рис. 6. Приклад  ОСР. Збурення і управління в ОСР 
«КНПМ». Причини розвитку смислових ситуацій SN 
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інформаційний потік від ОСР, обробляється, формується вихідний командний 
інформаційний потік (рис. 2–4). Потік являє собою сигнали промислової частоти ω 
усталеного режиму роботи ОСР, модульовані ПП. Протягом найменшого часу 
відключення tВІДКЛ=0.1 с ситуації SN можуть змінюватися, розвиватися, усуватися. 
При менш катастрофічних SN інтервал tВІДКЛ може збільшуватися, наприклад, при 
OPG до tВІДКЛ=1.5 с, при переході в коротке замикання і роботі максимального 
струмового захисту другого, третього ступенів додасться tВІДКЛ=0.5 с, 1 с. Далі ОСР 
переконфігурується для повернення в SN «NM» алгоритмами автоматики повторного 
включення, включення резерву та резервування відмови вимикача. Таким чином, 
термінал комірки комплектного розподільного пристрою відстежує розвиток ПП 
низкою смислових виходів. Загальна інформація про ОСР, алгоритми RPA 
знаходиться на єдиному інформаційному полі терміналу трансформатора напруги, 
підстанції, АСУ технологічного процесу «Головний Щит Управління». Реалізується 
відомий в теорії автоматичного керування метод порівняння виходу і входу ОСР. 

При традиційному описі функціонування пристроїв RPA пов'язане з аналізом 
вираженого виникнення і стійкого збереження визначеної ситуації SN. Здебільшого 
побудова алгоритмів базується на статичному розрахунку параметрів ПП в ОСР. Але 
практичні дослідження свідчать, що це тільки декларування роботи пристроїв, а 
динамічний розвиток ПП в ОСР і пристроях різноманітніший. Дослідження свідчать, 
що критерії RPA працюють у вузькому діапазоні розвитку ПП. Поза діапазону 
робота критерію має бути заблокована. Усунення складних (що розвиваються, що не 
ліквідуються, неоднозначних,  рідкісних) ПП, а також розбір аварійних ситуацій 
ускладнені при оперуванні тільки сигналом релейної дії «увімкнено–вимкнено». 

П'ятий аспект ґрунтується на концепції смарт-грид. Згідно з методом 
розпізнавання закони електротехніки представляються законами перетворення 
потоків інформації в ОСР [10, 23, 28]. Використовуються, насамперед, динамічні 
методи. SI-метод дозволить розглядати потоки інформації в OCP і пристроях RPA 
на єдиному інформаційному полі в системі автоматичного управління. 

Другий розділ «Розвиток теорії управління розподільними мережами 
смарт-грид 6–35 кВ». SI-метод дозволяє вирішувати завдання, коли фільтрація, 
параметричні та логічні порівняння виявляються не достатніми для прийняття 

Рис. 7. Структурно-логічна схема OCP 
«КНПМ» за змістовними складовими 

 Рис. 8. Структурно-логічна схема однієї 
смислової ситуації S1 у OCP 
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рішень. Коли ситуації SN, складні у структурному та змістовому рівнях, призводять 
до неправильної роботи пристроїв RPA [3, 10, 29]. Наприклад, пошкодження 
ізоляції не призвело до катастрофічного пробою і спрацьовування реле. Але 
інформація в реле присутня. Її можна аналізувати додатковими порівняльними 
критеріями, використовувати для профілактичних цілей, моніторингу. Тоді 
термінали RPA стають достатніми елементами системи управління мережею згідно 
з рис. 1. Привнесені елементи не знизять загальну надійність, оскільки самі беруть 
участь в потоці контролюючої інформації. 

Дослідження привели до оперування поняттям узагальненої смислової структури 
OCP. Так, в мережах 6–35 кВ OCP не роз'єднуваний, має розподілені параметри, 
змінну структуру, широкий діапазон зміни параметрів. На відомих типових схемах 
зазначаються однолінійна схема OCP, EU, вимірювальні трансформатори, 
вимірювальна частина реле (рис. 4). Показано що при традиційному описі 
інтуїтивно складалася послідовність обробки інформації за ієрархічним принципом: 
MorphA (інформаційна частина); SyntA (логіка обробки); SemA (багатоваріантний 
вихід). Релейний вихід первино замінений на множинну відповідь — від негайного 
відключення до сигналізації. Досить зазначити усталену термінологію і 
математичний опис OCP за традиційною побудовою мереж. Відомо, що принцип 
керування за збуренням характерний наявністю неминучих помилок, доречний при 
катастрофічних відмовах в обладнанні OCP. Але більша частина пошкоджень 
ізоляції мережі за відомою статистикою самоліквідується. Практичні дослідження 
виявили, що в таких ситуаціях SN стійкість алгоритмів RPA не досягалася. 

Універсальний інструмент для вимірювання динамічного смислового стану 
ОСР. Вперше розроблений інструмент складається із смислового S-фільтра, формує 
смисловий сигнал S(t)=«За»(t)–Проти(t) (рис. 4). Дія «За» характеризує 
необхідність зміни виходу S-фільтра від усталеного стану, дія «Проти» відповідає 
за запобігання зміни. Наприклад, для пристроїв RPA відомі два альтернативних 
стани «Селективність–Блокування». Керуючись інструментом, можливо розчленити 
множину станів ОСР на цікаві ситуації SN і SN, не характерні для ОСР. На рис. 9 
наведено принцип формування S(t). 

Пропонується аналогія уявлення ситуації SN шаблоном. Взаємне розташування 
вікон шаблону відомо для кожної SN. Вікнами є витримки часу з правилом Р 
включення події. Кожний критерій відстежує події в певному інтервалі зміни ПП. 

Події призводять до появи символів TS, 
NTS, а правило Р відстежує їх збіг. При 
розвитку ПП вікна заповнюються TS, 
NTS. Включені витримки фіксуються 
елементом Fix у блоці контролю на 
семантичному рівні (рис. 4) і 
зчитуються по черзі під час 
динамічного розпізнавання. Сигнал S(t) 
контролюється багатопороговим 
елементом ρN через інтервал tВІДКЛ. 
Сенс поведінки ОСР оцінюється 
площею SMAX зміни S(t). Це еквівалент 

 Рис. 9. Принцип формування сигналу 
S(t) і його контролю Smax – ρN 
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потужності. При перевищенні порогів ρN видаються керуючі управління. S-фільтр і 
ρN утворюють S-детектор сенсу. Контролюється низка порогів, наприклад: ρ1 
«NM»; ρ2 «Невизначена» або «US»; ρ3 «Критичний»; ρ4 «Передаварійний»; ρ5 
«Аварійний режим» або «AM». Зміни S(t) представлено на дисплеї терміналу у двох 
режимах — сканер-аналізатор, коли поточний стан розгортається в часі й індикатор 
рівня. Під час формування S(t) не втрачається високочастотна інформація. Це 
властивість відрізняє S-фільтр від частотних фільтрів. Робота S-детектора 
відрізняється від дискретних способів, контролюючих тільки необхідні 
послідовності TS. Такі способи загрожують помилками в заповненні послідовності, 
не мають фільтрації (повторна перевірка і забування). 

Для комплексного вирішення завдань смарт-грид пропонується спосіб 
управління ОСР на основі організації системи ASNOM. Сигнал S(t) в системі 
формує негативний зворотний зв'язок за смислових інформаційних складових (рис. 
2, 4) подібно до того, як це відбувалося б через експертну оцінку оперативного 
персоналу. Це дозволяє для всіх алгоритмів RPA передавати тільки S(t) через вузол 
KNOT (рис. 1). Наведено послідовний графічний переклад схеми формування 
динамічних інформаційних потоків з відомої типової схеми RPA з метою побудови 
системи ASNOM (рис. 4) [3, 15, 31, 37]. Сигнал S(t)=За(t)–Проти(t) оцінюється 
відносно уставки ρ1 «NM». Відхилення ε(t) від уставки контролюється порогом ρN, 
який є вимірником S(t) смислових станів OCP. Далі рис. 4 перетворюється на 
класичну форму системи стабілізації (рис. 10). У сталому режимі присутня 
вимушена складова на промчастоті ω. При появі сигналів ПП відбувається 
детектування в S-детекторі або розпізнавання сенсу ПП. 

У схемі системи ASNOM виділяються схеми GES пристроїв RPA, OCP, ASNOM. 
Схемою GESRPA є схема логічного автомата (А) SyntA пристрою. SyntA складається 
з набору станів TS, NTS, Р правил переходу між станами. Показано, що структуру 
OCP можна описати сукупністю схем GESRPA (рис. 11), що беруть участь в 
управлінні OCP, тобто сукупністю їх граматик G, а саме GOCP≈ΣGGES=ΣGRPA, Σ – 
сума складових 

  

 GO→(TS SN, TS BM, NTS SN, NTS BM, PSN,  PBM, PS, PB, PSSB),      (1) 

  

Рис. 10. Система автоматичної стабілізації нормального режиму (ASNOM) роботи 
OCP за сигналом SDISPATCHER(t). S-фільтр об'єднує GESRPA і МогрһА 
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де О — об'єкти, на-
приклад, OCP, GES, 
RPA, ASNOM, TS — 
термінальні символи 
(інформаційні датчи-
ки), NTS — не термі-
нальні символи (стани 
автомата SyntA, P — 
правила зв'язків TS, 
NTS. Задіється поло-
ження теорії автомати-
ного керування, що 
інерційну систему 
можна представити 
системою, в якій вико-
нується поділ рухів. 
Наприклад, рух тільки 
за нульовою частотної 
складової. Розгляда-
ється розділення двох 
типів: за частотами і за 
змістом. Так, поділ 
рухів за частотами для 
ОСР, проілюстровано 
на рис. 12 поруч із час-
тотними контурами у 
формі НІХ-фільтра 
(НІХ — нескінченна 
імпульсна характери-
тика). Згідно із частот-
но-часовою відповід-
ністю схема представ-
лена в часовій області 
цифровим НІХ-фільт-
ром (рис. 13), що вклю-
чає КІХ-фільтр (кінце-
ва імпульсна характер-
ристика). Опис пропо-
нується як спосіб роз-
ділення рухів за зміс-
том. Розвиток SI-мето-
ду привів до появи 
двох теорем, що дозво-
ляють викласти повто-
рюваний матеріал [37]. 

 
 

Рис. 11. Узагальнена схема GESRPA. Відзначені спрямована 
A4- та ненаправлена G4-структури  
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Теорема 1 «Щодо можливості формування смислового сигналу в системі RPA». 
Нехай є система RPA, яка керує OCP виконавчим органом EU  тільки за збуренням. 
Тоді систему RPA за збуренням можна перетворити в систему управління за 
відхиленням за смислових інформаційних складових (рис. 3), в якій управління OCP 
визначається наявністю смислового сигналу S(t). 

Теорема показує можливості опису OCP через елементарні інформаційні 
складові (рис. 7, 8). При цьому побудова схем орієнтується щодо сигналу S(t), 
граматик G (1) і ситуацій SN. Поняття передавальної функції W замінюється на 
більш ємне для узагальненого опису інформаційних потоків (рис. 14). Під W 
розуміється сукупність дій, необхідних для перетворення вхідних SN з метою 
отримання вихідної SN [10, 15, 27–28]. 

Використовується класифікація ситуацій SN в OCP з урахуванням їх структурно-
смислового аналізу (див. Табл. 1 на рис. 15). Розглядається інформаційна структура 
однією з SN описаної до елементарного елемента (рис. 8). Виділяється мінімальна, 
змінювана і контрольована інформація. Розвиваючи такий підхід до аналізу ділянки 
схеми OCP, проводяться аналіз і синтез пристроїв RPA у просторі смислових 
ситуацій, а не сигналів. Образ ситуації SN з'являється як збурення в рівноважному 
стані, що характеризує SN «NM». Доведено що, по-перше, сигнал S(t) існує (рис. 7–

Рис. 14. Розширення 
поняття про передатну 

функцію W 
 Рис. 15. Таблиця 1 систематизації ситуацій SN. Частина 
передатної функції  WTABL=TSN/SN. Приклад заповнення 

 Рис. 12. Структурно-операторна модель 
OCP у формі НІХ-фільтра. Спосіб 

розділення рухів за частотами 
 

 

Рис. 13. Структурна модель OCP у 
формі НІХ-фільтра (IIR). Спосіб 

розділення рухів за змістом. Виділено 
КІХ-фільтр (FIR) 
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8), по-друге на рис. 11 максимальне значення S(t) відповідає 1 чи Мах[S(t)]→1 на 
рис. 9. В інший мінімальній точці значення кореневого символу РЅ→0 відповідає 
сигналу S(t), тобто результат відсутній, однак ця точка відповідає ще й відсутності 
сигналів у системі RPA при несправності або відключеному стані (рис. 8, 9). Для 
вирішення цього збігу на практиці виконується періодичний контроль системи (рис. 
4), що є підтвердженням доказу. Теорема дозволяє задіяти додаткову інформацію 
про OCP в єдиному S-детекторі для побудови пристроїв системи ASNOM (рис. 10). 
Використання мінімальної інформації знадобиться під час вирішення завдань 
удосконалення та моделювання. 

Теорема 2 «Про єдність структурного опису пристроїв RPA». Нехай є 
структурна схема узагальненого пристрою RPA або багатокритеріального 
терміналу RPA (рис. 4). Тоді цю структурну схему можна замінити узагальненою 
еквівалентною структурною (GES) схемою (рис. 16), що складається з узагальнених 
фільтра «S-filter» і порогового елемента ρN. Додатково. Схему GES пристроїв RPA 
можна замінити більш детальною схемою (рис. 17), що складається з послідовного 
з'єднання елемента порівняння вхідних сигналів, фільтра і порогового елемента. 
Схеми одновхідних пристроїв RPA є спрощенням схеми GES при заміні одного із 
входів нульовою або одиничною константою. 

Узагальнений доказ теорем. Для визначення умов необхідності і достатності 
згідно SI-методу отримаємо три ієрархічні частини і ще дві частини: розгляд 
порогового елемента ρN і ієрархічний аналіз пристроїв RPA. 

 1. Єдність морфології структурних схем пристроїв RPA. Вважається, що 
збурення, наприклад, IT на рис. 10 є ситуацією SN. Перетворюється структура 
системи ASNOM щодо збурення IT відомими правилами теорії автоматичного 
керування (рис. 19). По відношенню до ситуації SN виділяється в OCP дві частини: 
інформаційна iOCP і керуюча dOCP (рис. 8). Розглядається випадок, коли блок EU 
на рис. 19 поки не видає сигнал і вихідний сигнал частини dOCP відсутній SρN(t)=0 
(рис. 20–21). Розглядаються інформаційні потоки від сигналу SN(t), що несе 
інформацію про SN в OCP, до сигналу SSMART-E(t), SEFFIC(t). Таким чином, отримаємо 
рис. 22. При досить великому (але обмеженому) числі елементів дерева TS, NTS, Р 
(рис. 8, 22) виявляється докладний опис структури iOCP з деревом, зворотним S-
детектору, тобто від кореневих правил РS1OCP, РB1OCP до TS. З рис. 8, 21–22 стає 
зрозуміло, що під ситуацією SN слід розуміти динамічну зміну ∆ виходу ∆ЅОСР(t) як 

 
Рис. 16. Схема узагальненої 

еквівалентної структури GESRPA 

  

 
 
 

 
     

      – name structure,   Z – GESRPA, 
PΣ,  KΣ, KEFF,  K∑EFF,  критерии оптимизации
     PΣ=max,  KΣ=max,  KEFF=1,  K∑EFF=max  

 

Рис. 18. Таблиця 2. Систематизація 
-структур GESRPA 

 
Рис. 17. Узагальнена схема детектора 
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реакцію структурної схеми OCP на появу зміни ∆ у певній координаті OCP (вхідною 
або внутрішньою). 

Перетворимо дерево SyntA (рис. 11) у відому структуру КІХ-фільтра. Структура 
складається з суматора виходів динамічної послідовності елементів, масштабованих 
ваговими коефіцієнтами. У результаті в структурі пристрою RPA (рис. 11, 22, Табл. 
2 на рис. 18) виділяються інформаційні складові TS граматики G (4). TS утворюють 
автомат MorphA, виступають сполучною ланкою входу UIN і КІХ-фільтра, отже, є 
частиною схеми GES (рис. 16). Можливість виділення MorphA у схемах пристроїв 
виступає доказом теореми за цим пунктом. 

2. Єдність синтаксису. Структурні схеми пристроїв здебільшого побудовано на 
основі детектора. Представлено порівняння відомих описів детектора 
(тригонометричне і логічне) з його описом SI-методом з метою зіставлення автомата 
SyntA з рис. 16. Додатково ці описи підтверджують справедливість рис. 14–17 та 
теореми. Вхідні впливу U1, U2 (рис. 17) представлено в узагальненому вигляді 

 
         U1=Asin(),  U2=Bcos(),  де, наприклад,  =ωt,   =ωt+φ.        (2) 

 
Згідно з правилами тригонометрії порівняння U1, U2 можна виконувати будь-яким з 
математичних дій «–,×» 
 

US= U1 ×U2=KAB[sin(–)+sin(+)] при φ=0о  чи   
               US=U1 –U2=KAB[sin(–)/2×cos(+)/2] при φ=–90о.         (3) 

 
Коефіцієнт K в (3) залежить від цих дій. Коливальна складова c (α+β) не містить 
інформації про результат порівняння і усувається фільтром перед блоком ρ (рис. 17). 
Опис схеми D-тригера, що містить RS-тригер і тотожностей під час t наступне 

 
Рис. 19. Перетворення узагальненої еквівалентної структурної схеми GES системи 

ASNOM щодо ситуації SN(t) або збурення IT 
 

 Рис. 20. Структурна схема пристроїв RPA 

 

Рис. 21. Формування функції 
W=SSMART(t)/SN(t) 
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US1(t)=D(t)C(t), US2(t)= ( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t tD C C D C , де D=U1, C=U2. Формування виходу тригера US1 
можна порівняти з дією «×», а пам'ять тригера — з фільтром подій. 

Із цих описів випливає структура GES на рис. 17 із узагальненням її до рис. 16. 
Згідно з SI-методом уявімо дерево розпізнавання SyntA пристроїв RPA з рис. 21 у 
вигляді S-детектора (рис. 10) з КІХ-фільтром. Застосовуючи відомі з теорії 
управління правила структурних перетворень перенесемо елементи TS, NTS за 
різницевий елемент і об'єднаємо в блоці «S-filter». Отриманий результат наведено на 
структурній схемі рис. 21–22, з якого випливає опис схеми GES (рис. 16). Параметри 
WFILTER можна розрахувати виходячи з рис. 17. Передатна функція W=SSMART/SN 
описує формування TSN при появі ситуації SN. Параметри WTABL задаються 
таблицею відповідності (рис. 15), відомої з технічної діагностики. Наприклад, WTABL 
зіставляє складові граматики GRPA (4), кількість порогів ρN і їх значення, 
коефіцієнти KSN, KSB фільтрів, кількість розпізнаваних SN при відомих TS і ін. Так, 
пропонується вирішувати задачі аналізу і синтезу пристроїв, а також систем їх 
самоконтролю і часткової діагностики. 

Опис ПП в ОСР смисловими ситуаціями SN. З рис. 22 можна зробити 
висновок, що під ситуацією SN, можна розуміти статичний стан SyntA дерева 
формування OCP з активованими кореневими символами РS1OCP→TS, РB1OCP→TS. 
Тобто відбувається спрацьовування визначених для цієї SN елементів (рис. 8). 
Цьому може відповідати весь ПП в ОСР. Ситуація SN модулює сигнали промислової 
частоти на виході OCP. Це дозволяє теоретично описувати структуру OCP 

(граматику GOCP) 
структурою RPA 
(граматикою GRPA), 
тобто GOCP≈ΣGRPA з 
урахуванням впливу 

викривлення 
STRANSFORMATION(t). 

Так, розпізнання 
граматикою GRPA 
ситуації SN успішно 
тим більш, чим 
більші числа N, M в 
GRPA (4). Для різних 
пристроїв елементи 
NTS, Р у SyntA 
збігаються частково 
або повністю, пра-
вила Р формуються 
обмеженим рядом 
дій (f+, f-, f×, f&, f1, f∫, 
fD, ft), отже пристрої 
мають єдиний мате-
матичний опис GRPA. 

 Рис. 22. Схеми GESOCP і GESRPA у формі КІХ-фільтра 
при однонаправленому потоці інформації. 

Ілюстрація поділу руху за змістом 
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Дерева розпізнавання SyntA пристроїв зводяться до -структур (див. Табл. 2 на рис. 
18), отже, є частиною узагальненого дерева розпізнавання SyntA (див. перехід від рис. 
11 рис. 22, 20 і до рис. 16), який є частиною GESRPA. Математичні тригонометричний і 
логічний опис синхронних детекторів пристроїв також збігаються з рис. 17, а значить 
зі схемою GESRPA (рис. 16). Теорему за цим пунктом доведено. 

3. Єдність семантики. У структурних схемах пристроїв групу «Against» часто 
обмежують фільтром (рис. 16–17), фільтром подій в експертній системі ExS (рис. 
10). Дерево розпізнавання S-детектора на рис. 22, 10 подібно до дерева iOCP (рис. 8, 
22), відображає ситуації SN в OCP, тобто S-детектор є розпізнавачем сенсу ПП. 
Тому КІХ-фільтр (рис. 22) і блок «S-filter» (рис. 20, 16) можна вважати смисловим 
фільтром, S-детектор — синхронним детектором сенсу, тобто S-фільтром з 
пороговим елементом ρN. В результаті, з огляду на можливості розділення правил Р 
у SyntA на групи «For» та «Against», пристрої мають єдину структурну схему S-
фільтра (рис. 10), взаємно сумісні за завданнями, отже, відповідають схемі GESRPA 
(рис. 16). Теорему за цим пунктом доведено. 

4. Єдність результатів. Згідно з SH-етапом можливо побудувати систему 
ASNOM (управління за змістом) на основі необхідної кількості пристроїв (рис. 10). 
Сукупність результатів, які видаються пристроями, описується елементом ρN (рис. 
19–20, 22). Зважаючи на ці можливості в системі ASNOM (див. перехід від рис. 22, 
20 до рис. 19 і до рис. 10), випливає, що пристрої сумісні з вирішуваним завданням, 
передбачуваним результатам і відповідають схемі GESRPA, оскільки з рис. 20 
випливає рис. 16. Теорему за цим пунктом доведено. 

5. Єдність «У великому». Нехай є схема GESRPA (рис. 11). Тоді схемний опис 
будь-якого пристрою можна співвіднести з описом однієї з -структур (=А, В...). 
Заповнюється Табл. 2 -структур RPA на рис. 18, вираховується коефіцієнт 
ефективності КEFF, сумарний ваговий коефіцієнт KΣ=ΣK, кількість правил РΣ кожної 
-структури. Для наочності на рис. 11 наведено значення КSN, КВМ і спосіб їх 
обліку (виділені елементи не спрямованого струмового алгоритму «Відсічка-
максимальний струмовий захист»). Згідно з SH-етапом виділяється ієрархічна лінія 
розвитку структурних схем пристроїв від «простого» до «досконалого» (A<<Z в 
Табл. 2). При цьому структурні схеми «досконалих» пристроїв логічно випливають з 
більш «простих» (є частиною GES, див. перехід від Табл. 2 на рис. 11, 22, 20 і до 
рис. 16). Отже, пристрої сумісні між собою за завданнями, передбачуваними 
результатами. Єдність «У великому» підтверджує доказ теореми. 

Загальний доказ теореми. Якщо теорему за пунктами 1–5 доведено, отже, теорему 
доведено в цілому. 

Третій розділ «Розробка нового структурно-інформаційного SI-методу». 
Теоретичні положення SI-методу складаються з положень попереднього розділу і 
доказів теорем. Включає: структурно-операторний (SO); -лінгвістичний (SL); -
ієрархічний (SH) етапи. Наводиться підсумковий перелік етапів SI-методу [36]: 1. 
Структурно-операторний SO. Формування первинної інформації у вигляді MorphA 
із множини інформаційних датчиків з пороговими виходами TS; 2. Структурно-
лінгвістичний SL. Розкладання сигналів вхідних координат на складові; 3. Побудова 
узагальненого дерева пристроїв GES; 4. Структурно-ієрархічний SH. Детектування 
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сенсу; 5. Побудова оптимального дерева розпізнавання. Перевірка роботи дерева 
розпізнавання під час моделювання [3, 11, 13, 16, 29]. Пояснюється, що робота над 
завданнями в електроенергетиці SI-методом дає розуміння необхідності переходу до 
побудови мереж смарт-грид [10, 12, 22, 28, 35]. Зазначено, що SI-метод породжує 
ланцюжок логіко-графічних пояснень, аналогічно математичним викладкам. 

Наводяться приклади SO-опису обладнання OCP, пристроїв RPA, які зводяться 
до загального вигляду (рис. 12), а саме — вихідні інформаційні потоки 
повертаються на внутрішній суматор структурної схеми [3, 31]. До такого опису 
зводяться всі інерційні схеми. Схему GESОСР представлено в канонічному вигляді 
цифрового НІХ-фільтра (рис. 13). Для SI-методу ця інформація є вихідною. Таким 
чином, виділяються універсальні схеми GESОСР, GESRPA, GESASNOM. Форма запису 
правил PN→fm(А,В), де N – число правил P, як А, В, можуть бути TS, NTS, m – дія 
функцій f. Так, описується автомат SyntA, який видає відповіді РSN (кореневі 
символи) про наявність ланцюгів TS, NTS у потоці вхідної інформації, якщо ланцюг 
відомий дереву розпізнавання у блоці SyntA. Перелік (TS, NTS, Р, РЅ) формує 
математичний опис — граматику GRPA схеми GESRPA (1) пристроїв RPA. Згідно з SH-
етапом (рис. 10–11) на виході автомату SemA формується сигнал SSMART(t) (5), що 
відображає зміни смислової інформації в ПП системи ASNOM 

 
 SSMART(t)=Fix[×f(ΣКSN(t)–ΣКBМ(t))],              (5) 

 
де N=1, 2,...; M=1, 2, ...; Σ — сума всіх коефіцієнтів КSN або КВМ, — загально 
масштабувальний коефіцієнт. Функція Fix описує роботу блоку фіксації на рис. 10, в 
якому при розвитку ПП запам'ятовуються активовані правила РЅ, РВ на певний час 
для накопичення значення SSMART(t). Функція Fix аналогічна роботі аварійного 
реєстратора і діє при появі «активуючого» TS, задається в налаштуваннях пристрою 
RPA. Такий TS здебільшого відомий для ОСР. 

Виконавчими органами EU системи ASNOM залишаються виходи алгоритмів 
RPA, об'єднані блоком ExS. Згідно SH-етапу в ExS формуються кінцеві смислові 
висновки, приймаються рішення про автоматичне усунення відхилень від уставки ρ1 
«NM». Вплив обмежень управління, пов'язані з наявністю двох станів «спрацювало – 
не спрацювало», зводиться до мінімуму проміжними станами елемента ρN, N=1, 2, ... 
(рис. 2–5) і дозволяє вирішувати більш ємні і складні завдання. Порівняння SSMART(t) 
(6) з порогами ρN 

 
  εSMART(t)=ρ1–SSMART(t),     SRE(t)=f(ρN<εSMART(t)<ρ(N+1)), N=2, 3…          (6) 

 
є вирішальною функцією розпізнавання. Дозволяє розпізнавати сенс ПП у складних 
завадових ситуаціях SN, коли відсутні або не правильно формуються TS і був би 
відсутній «звичайний» релейний сигнал виходу автомата SyntA. «Звичайний» 
релейний сигнал не використовується. Вибір граничних величин ρMAX, ρMIN (рис. 4–
5) може коригуватися з досвіду експлуатації. 

Наведено дві модифікації S-детектора. Перша «За–Проти» застосовується для 
завдань удосконалення алгоритмів пристроїв, друга «1–Проти» для оцінки 
ефективності роботи пристроїв, системи ASNOM, обладнання ОСР. Запропоновано 
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спосіб розрахунку автоматів MorphA, SyntA, SemA в S-детекторі, заснований на 
взаємній відповідності структур ОСР і пристроїв RPA. Складаються таблиці 
систематизації Ψ-структур RPA і ситуацій TS/SN (рис. 15, 18). Сигнал S(t) в (2) 
порівнюється з уставкою ρN (7). Автомат SemA формується за допомогою таблиці 
WTAB і діаграми зміни SN з визначенням значень порогів ρN (рис. 13). Схема GESRPA 
є основою змістового S-детектора. Під час роботи КІХ-фільтра кожна тимчасова 
точка залежить від попередньої і зумовлює наступну. Це дозволяє використовувати 
прогнозну поведінку сигналу S(t) і є важливою властивістю вимірювального 
елемента. Особливо для понадповільних контурів. 

Спосіб удосконалення базується на взаємному узгодженні схем GESOCP і GESRPA 
згідно параметрам їх граматик GOCP≈ΣGGES=ΣGRPA. Вирішуються Завдання смарт-
грид: №2 «Оптимізація режимів...»; №4 «Системи зв'язку...». Пропонуються спосіб 
оптимізації пристроїв RPA і на його основі спосіб передачі інформації між 
розробниками. Способи використовують шаблони — схеми GESRPA, GESOCP, 
GESASNOM роботи мережі [38–40] і додатково дві систематизувальні таблиці TS/SN 
(рис. 15) і Ψ-структур GESRPA (рис. 18). Схеми GES можуть складатися з окремих 
TS, правил Р у пристрої, ділянці ZN, всієї мережі, так і з їх сукупністю. Ці 
елементарні складові використовуються для порівняльних чисельних розрахунків. 
Під час удосконалення внесенні зміни будуть відзначатися на схемах GES і 
оптимізуватися по відношенню до формування сигналу S(t). Під час розробки, ця 
інформація стає базовою, при вдосконаленні дозволить передавати апріорну 
інформацію між розробниками через великі проміжки часу. На основі інформації 
можна формувати відомий «Журнал змін» для пристроїв. У підсумку специфіка 
супровідної інформації складається із вказівки шляху внесених змін у шаблонах. 

Складено критерії оптимізації S-детектора [38]. Для цього систему ASNOM 
розділено на оптимізовані частини: 1. Схема ОСР з граматикою GOCP. 2. 
Інформаційна частина S-детектора з GRPA і GESRPA. 3. Порогова частина з ρN й 
експертною системою ExS, уставкою порогу «Нормальний режим». 4. Система 
ASNOM для одного OCP. 5. Система ASNOM для багатьох OCP. 

Заповнюється Табл. 1 відповідності TS/SN (рис. 15). Взаємною відповідністю 
визначаються характеристики S-детектора, а також розраховується діаграма змін S(t) 
для кожної SN, стилізована під ПП в OCP [36, 40]. Встановлюються значення 
порогів ρN. Далі заповнюється Табл. 2 на рис. 18 порівняння Ψ-структур GESRPA за 
напрямами «Селективність–Блокування». Наприклад, якщо бере участь у 
формуванні правило PS15 з KS=25, то у формуванні кореневого PsSB1 бере участь 
два правила PsSB1=f&(PSS1,PSB1), де PSS1=PS15 з KS=25. Прийнято, що PsSB1 
враховується окремо для PS і PB частин схеми. Вираховуються сумарні вагові 
коефіцієнти KΣSB(Ψ)=KΣS(Ψ)+KΣB(Ψ), де KΣS(Ψ)=ΣКSN(Ψ), KΣB(Ψ)=ΣКBМ(Ψ), 
результуючий коефіцієнт ефективності KEFF(Ψ)=KΣSB(Ψ)/KΣSB(Z). Лінію розвитку 
A<<Z від «простого» до «досконалого» можна інтерпретувати  як напрямок 
вдосконалення конструкції. Табл. 1 і 2 мають прогнозні властивості. Алгоритми 
RPA зводяться до наявності однієї Z-структури. Аналіз Табл. 2 показує зміщення 
алгоритмів у бік селективності і потрібне додавання правил РВ. Наприклад, автори 
алгоритмів залишають за собою право не виконувати оптимізацію до Z-структури. 
Тоді коефіцієнт KEFF(Ψ) чисельно покаже оптимальність Ψ-структури. 
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Критерій №1 «Відповідність числа SN і TS». Виконається, коли встановиться 
відповідність значущості SN↔ρN↔ΣTSSN для кожної SN та її відмінність від інших 
S1<S2<...<SN. Призначаються методом експертної оцінки: 1) значимість QSN 
ситуації SN. Величина QSN=SN/SNMAX показує, наскільки значна SN для опису OCP 
або наскільки відрізняється SN від S1 «NM»; 2) значущість TS. Кожному 
селективному TSS призначається ваговий коефіцієнт KSN засвідчує значущість цього 
TSS у сигналі S(t), згідно KS1<KS2<…<KSN (рис. 23). Додаток δ для KSN=δKSN-1 може 
змінюватися нелінійно, встановлюючи віконну вагову функцію WK для розрахунку 
S-фільтра. Вікно WK може бути «трикутне, наростаюче» 

 
WK(n)=2n/(N–1), n=0…N–1  у згортку H(z)=Σh(n)WK(n)z–n, де  z–1=(n–1)T.      (7) 

 
Крок N визначає поточний інтервал T між появами нетермінальних символів NTS в 
схемі GESRPA. Застосування параметрів задаються для вікна WK(n) і його базового 
коефіцієнта KMIN в SyntA схеми GESRPA дозволяє виконати чисельний розрахунок S-
детектора. Вихід S-фільтра (рис. 20, 22) 
 

SSMART=H(z)UIN,  H(z)=ΣKnz–n,                                              (8) 
 

де H(z) це передатна функція КІХ-фільтра, коефіцієнти KSN, KBM з N, M=1, 2... 
Можна співвіднести SOCP≈H(z)SN для OCP при елементарному випадку. При 
переході в часову область z=e–pT вихід SOCP(t)=WOCP(D)SN(t), D=d/dt=j. Для 
сигналу S-фільтра maxS(t)=×ΣK×TSSN=1, де  — масштабний коефіцієнт, що 
встановлює рівність maxS(t)=1; 3) визначення порогів ρN. Призначаються пороги 
ρ1<ρ2<...<ρN, визначають зони відхилень Δρ між порогами ρN в яких може 
надаватися смисловий сигнал S(t); 4) порівняння граматик GΨ. Оцінюються складові 
кількість і значимість для складових граматики GΨ кожної відомої Ψ-структури, 
Ψ=А, В…Z. 

Критерій №2 «Відповідність селективності і блокування Ψ-структурі RPA». У 
таблиці Ψ-структур величини складових мають бути співставні KΣS≈KΣB або 
S(t)=«For–Against»→0 і менше зони відхилень Δρ1 «NM» (рис. 18) [16, 37]. 

Критерій №3 «Мінімум відмінності Ψ-структури RPA від схеми GESOCP». За 
коефіцієнтами KS, KB згідно з ΨOCP≈ΨRPA=ΨOПT=Z–Ψ=KΣS(Z)–KΣS(Ψ)=KΣB(Z)–KΣB(Ψ) 
встановлюється відхилення ΔΨOПT→0 або ΔΨOПT→min (рис. 22). Тоді ефективніша 
Ψ-структура з KΣP→max, KEFF→1, KΣSB→max, Ψ→Z. 

Критерій №4 «Сумарний коефіцієнт KΣEFF 
ефективності Ψ-структури RPA». Розрахо-
вується KΣEFF=[0.5(K2

ΣP+K2
ΣSB/KMIN)]1/2 для 

кожної Ψ-структури (рис. 11). Чим більше 
P, TS, NTS, тим якісніше (з більшою 
точністю) розрізняються ситуації SN між 
собою. Виходячи зі схеми GESRPA і KΣP, не 
можна ввести критерій ефективності 
KΣP→min, тобто пристрій не може 
складатися з одного правила Р. 

 

 

WK(n)=KMIN +2n/(N–1),  n=0…N–1, 
 
H(z)=Σh(n)WK(n)z-n,   z-1=(n–1)T 
 

Рис. 23. Спосіб розрахунку 
коефіцієнтів K для S-фільтра, 
де вікно WK(n) і базовий KMIN 
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Критерій №5 «Відповідність популярності РР й ефективності KPEFF правил P» 
або «Відповідність ефективності KPEFF та витратності K$ реалізації правил P». 
KPEFF(P)=K(P)/K(PSSB), де PSSB — кореневе правило P у GES. Популярністю РР=ΣРΨ 
названо перевагу застосування правила PSN, PBM авторами пристроїв RPA. Під 
витратностю K$ будемо розуміти ціну реалізації правила P щодо інших правил P. 
Будуються діаграми відповідності РР/KPEFF, KPEFF/K$ й усуваються надмірні 
відхилення від середнього показника. У разі формування новим блоком більш 
вагомого правила Р проявляється загальна ефективність пристрою. 

Четвертий розділ «Застосування SI-методу для розв'язання задач смарт-
грид». Розглядається можливість уніфікації побудови електроенергетичних 
розподільних мереж і однакового вирішення завдань смарт-грид [3, 37]. Рішення 
засновані на застосуванні шаблонів GESRPA, GESОСР, GESASNOM і критеріїв 
оптимізації з контролем якості результатів за сигналом S(t) (рис. 11). Способи 
вирішення узагальнені за кінцевими цілями, у вигляді двох типів смислових завдань 
— «Живучість» і «Ефективність» [30, 33–34, 40]. В основі завдань лежать 
алгоритми RPA та діагностики «під напругою». Під «Живучістю» або «Survivability» 
розуміється — забезпечення безперебійності живлення споживачів Х 
електроенергією прийнятної якості при різних режимах експлуатації, при 
можливості купівлі–продажу електроенергії. Під «Ефективністю» або «Efficiency» 
розуміється досягнення наявними засобами кінцевого смислового результату — 
повернення SN «NM» при різних відхиленнях за найменший час. Тобто стійкості 
роботи при відмовах устаткування, пошкодженнях ізоляції та ін. Пропонується 
спосіб вирішення завдань — запровадження в кожний пристрій S-детектора [26, 31, 
33]. Об'єднання S-детекторів виконується за допомогою сигналу S(t). Побудоване 
ієрархічно підпорядковане дерево S-детекторів від швидких високочастотних 
складових HFC для пристроїв реєстратора ВЦР, реле СП, ЦСП, терміналу, до 
повільних super-LFC для АСУ технологічних процесів. Так, S-детектор «Dispatcher» 
(LFC) і «Живучість» (infra-LFC) підпорядковані S-детектору «Ефективність» 
(super-LFC) і далі S-детектору «АСУ». 

Серед алгоритмів забезпечення «Живучості» виділяються завдання управління 
генерацією та стабілізація траєкторії руху сигналів U, I на навантаженні Х. Це 
завдання смарт-грид: №1 «Управління генерацією...»; №5 «Аналіз...»; а також №2 
«Оптимізація...» по відношенню до алгоритмів синхронізаторів генераторів G, 
активного навантаження X [37] і в частині первинних ПП в ОСР «КНПМ». Алгоритм 
стабілізації траєкторії руху відносно середнього значення відбувається за рахунок 
обміну енергією мережі і накопичувача в часи перевищення–зниження (рис. 24). Для 

  
Рис. 24. Спосіб автоматичної диспетчеризації в мережі. Автомат-диспетчер, 

 вбудований у пристрої споживання Х. «НЧС-живучість» мережі 
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різних коливальних контурів ОСР задіються різні ресурси накопичення енергії. Так, 
в діапазоні infra-НЧС — реалізуються за рахунок батарей; в НЧС — за рахунок 
стабілізаторів U, I, а так само джерел безперебійного живлення високо 
відповідальних навантажень Х; у СЧС, ВЧС — за рахунок накопичувачів пасивних 
або активних фільтрів. Активні фільтри сприяють стабілізації та виживання в 
мережі СЧС і НЧС-контурах або по промисловій частоті мережі. Вирішується для 
режиму «NM», передаварійного режимів роботи мережі. 

Наведено структуру S-фільтра Dispatch (GESRPA, GDISPATCHER, ρN) для вирішення 
завдання управління ланцюгом «Генерація–Накопичення–Споживання» [30]. 
Діапазон зміни сигналу 0%<SDISPATCHER(t)<100% відраховується щодо середнього 
значення, представляється на інтервалі «добового циклу» (TDC) 0–24 год (рис. 24) 
на рис. 9 [30, 33]. До групи «For» S-фільтра включаються NTS, наприклад: «Напруга 
UВУЗОЛ»; «Вартість $N електроенергії»; «Зона максимуму навантаження 
МахТDC»; «Потужність навантаження Р», в групу «Against»: «Зона мінімуму 
МinТDC»; «Собівартість $M»; «Ступінь зменшення ресурсів енергії»; «Тимчасові 
зони добового циклу ТDC». Тоді кожний пристрій навантаження Х визначає момент і 
інтервал підключення до мережі і моменти, коли підключення виконувати не можна 
через перевантаження мережі. Забезпечується оптимальність автоматичної роботи 
ланцюжка в ділянці мережі ZN згідно з критеріями оптимальності [30, 38]. Критерій 
можна виразити як «Мінімум вартості при максимумі якості електроенергії». Його 
модифікації — «Найменша ціна за електроенергію в даний момент часу» або «Теж 
з відстрочкою споживання на прийнятний час». Останній критерій задіється, якщо 
навантаження Х дозволяє працювати в режимі імпульсного споживання або 
зниження потужності Р. 

Для вирішення другої задачі «Живучості» на рис. 11 замінено сигнал 
SDISPATCHER(t) на ЅЖИВУЧ(t), а G (1) граматикою GЖИВУЧ. Група «For» S-фільтра 
замінюється константою «1», а в групу «Against» включаються NTS, наприклад: 
«Пороги За-Проти-Ефективність»; «Ступінь ручного управління»; «Ступінь 
профілактики обладнання»; «Зони мін/макс навантаження Міп/МахТDC». Діапазон 
зміни 0%<ЅЖИВУЧ(t)<100% відраховується щодо значення 100% (рис. 10). 

Завдання підвищення «Ефективності» роботи мережі та обладнання в межах 
системи ASNOM [33, 39–40] містить завдання смарт-грид №3 «Моніторинг...». 
Вирішується для режимів роботи ОСР «NM», «Передаварійний» і для інфра-
повільних контурів ОСР. Також №2 «Оптимізація режимів роботи мережі» в 
частині роботи пристроїв RPA. Параметри ОСР контролюються за тимчасовим, 
амплітудним і структурним складовим. Для цього сигнал SDISPATCHER(t) на рис. 9 
замінено на SSMART-EFF(t) (рис. 25), граматика G (1) у блоці S-фільтр на GEFFIC. 
Наведено структуру S-фільтра EFFIC (GESRPA, GRPA, ρN) [36]. Група «For» 
замінюється «1», у групу «Against» включаються NTS, наприклад: «Ступінь 
погіршення U, I, P, Q»; «Ступінь відмови обладнання»; «Ненормована робота 
обладнання»; «Рух в інфра-НЧС-ВЧС»; «Тривалість порушень»; «Зони 
Міп/МахТDC». Діапазон 0%<SSMART-EFF(t)<100% відраховується щодо 100%. 

 Завдання 4 смарт-грид «Передача даних...». Розв'язуються задачі 
інформаційного «Горла» в мережі смарт-грид на рис. 1, зберігання і швидкості 
обробки динамічної інформації з використанням властивості високого коефіцієнта 
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стиснення сигналу S(t). За необхідності можна відновлювати в АСУ технологічних 
процесів параметричні, огинаючі сигнали по «несучій» з частотою мережі. 

Завдання 5 смарт-грид «Удосконалення пристроїв...». Вирішується для 
передаварійного і аварійного режимів роботи мережі. Реалізується наочне 
відображення сигналів SRPA(t) (рис. 9). Наведено структуру S-фільтра RPA (GESRPA, 
GRPA, ρN). Діапазон зміни 0%<SRPA(t)<100% відраховується щодо 0%. 

SI-метод має універсальний характер, виходячи з універсальності поняття 
інформація. Це дозволяє будувати узгоджені з технічними також і економічні 
моделі. До економічних відносяться способи обліку вартості генерації споживання 
електроенергії під час взаємодії різних джерел енергії в мережі [30]. Так, у системі 
ASNOM (рис. 10) граничне значення «NM» відповідає «Прибуток», ОСР — модель 
вартісно–потужнісних потоків, вихід ОСР — поточна прибутку і т. д. Споживач Х 
встановлює ціни, за які він міг би купувати–продавати електроенергію в конкретній 
тимчасовій зоні добового циклу ТDC (рис. 24). У системі вихідний смисловий 
сигнал ОСР «Поточне значення прибутку» відстежується сигналом S$(t) і 
порівнюється зі встановленим граничним значенням «Прибуток». Відхилення 
сигналу помилки ε$(t) контролюється блоком ρN. Спрацьовування порогів ρN 
оцінюється експертною системою ExS і видається сигнал SDISPATCHER(t) на управління 
відповідним органом EU до усунення відхилення виходу ОСР від уставки «NM». 

Наводиться ієрархічно структуроване підпорядковане дерево завдань побудови 
розподільних мереж, вирішення яких представлено далі в дисертації. Дерево 
ілюструє застосування SI-методу до самої дисертації як до послідовного потоку 
інформації. Виділено 5 типів завдань: а) розвиток теорії розпізнавання динамічних 
інформаційних потоків; б) єдине рішення завдань смарт-грид; в) єдиний спосіб 
порівняльного аналізу пристроїв і алгоритмів; г) удосконалення способів синтезу 
уніфікованих пристроїв і алгоритмів RPA; д) автоматичний самоконтроль і 
діагностика під напругою. Вказується, що введені узагальнення та шаблони є 
засобами отримання прогнозних рішень, що є важливим для розвитку теорії SI-методу. 

П'ятий розділ «Застосування SI-методу». Далі йде прикладна частина роботи 
— удосконалення систем управління розподільними мережами смарт-грид. 
Розглядаються способи безперервного вдосконалення пристроїв з поділом на 
ієрархічні етапи «Аналіз»→«Синтез»→«Конструктив». Наводяться приклади 
побудови пристроїв RPA системи ASNOM «КНПС» [1–14, 17–22, 32–33, 36–38], 

  
 

 

Рис. 25. Ілюстрація зміни сигналу SEFFIC(t) S-детектора й індикатор контролю 
 рівня сигналу SSMART(t) для дисплеїв пристроїв RPA 
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алгоритму «Відсічка-максимальний струмовий захист», але отримані результати 
повною мірою відносяться і до інших пристроїв RPA. Розглянуто ієрархічний рівень 
обробки інформації в ланцюгу пристроїв Реле–Централізоване реле–Термінал–
АСУ–Способи відображення інформації. Для кожної групи складено схеми GES, 
граматики G, таблиці порівняльного аналізу Ψ-структур і TS/SN [10–14, 16–17, 20, 
37]. Таблиці дозволяють оцінити досяжну ефективність відомих, нових алгоритмів 
RPA і формувачів TS. 

Важливе практичне значення всієї роботи — автоматичне вирішення конфліктів 
у роботі алгоритмів RPA, відсутність вирішення яких призводили до зниження 
надійності експлуатації OCP і не були вирішені іншими методами. Раніше у 
вирішенні конфліктів покладалися на методи техніко-економічної оптимізації, які 
важко застосовуються для практичного усунення сумнівів у правильності обраного 
способу боротьби з розвитком пошкоджень в мережі. Пропонуються способи їх 
вирішення в реальному часі на основі SI-методу. 

Етап 1 вдосконалення «Аналіз». Пропонуються рішення відомих конфліктів: а) 
необхідність початку вдосконалення пристроїв та недостатність доказової бази для 
початку; б) реалізація алгоритмів в єдиному терміналі та різноплановість опису 
алгоритмів. 

Для вирішення конфлікту «а. Про початок вдосконалення» розроблено способи 
чисельного аналізу і систематизації відомих пристроїв RPA для побудови системи 
ASNOM. Наприклад, у розподільних мережах у задачі захисту від замикань на 
землю ОСР наявність більше двадцяти відомих конкуруючих селективних реле не 
призвело до появи стійко працюючого пристрою [10–11, 34, 39]. Виявлено 20 Ψ-
структур, з яких 10 різних пристроїв релейного захисту, 8 автокомпенсаторів АРК, 8 
селективних реле для ОСР «КНПМ», 3 синхронізатори, 3 детектори загального 
застосування. Розраховано, що селективні реле мають середню ефективність роботи 
(КEFF=0.5–0.7 щодо узагальненої Z-структури) для побудови системи ASNOM 
«КНПМ». Наприклад, програмні алгоритми терміналів фірм «SIEMENS», «AREVA», 
«ABB», «SCHNEIDER ELECTRIC» відносяться до A4-структурі GES (див. мітки ^ — 
для ТЅ, NТS, / — для РЅ на рис. 11) і досягають KEFF=0.61. 

Розглянуто пристрої відносної дії, що об'єднують інформацію ділянок ZN 
сигналами S(t) для збільшення глибини розпізнавання. Це централізований 
селективний пошук (ЦСП) [16]. Традиційна реалізація на основі передачі 
параметричних сигналів була громіздкою і не дозволила пристроям широко 
поширитися. Для пристроїв ЦСП складено схему GESRPA, граматику GCSP. Виявлено 
10 Ψ-структур пристроїв ЦСП. Вони мають низьку ефективність роботи (КEFF=0.11–
0.55) у задачі побудови системи ASNOM «КНПМ». 

Розглянуто відомі термінали з реєстратором і досяжна ними глибина 
розпізнавання [16, 20]. У кожному терміналі виділяється GESRPA структура для 
формування сигналу S(t) яким би він був для вирішення завдань контролю КНПМ. 
Виявлено 12 Ψ-структур. Коефіцієнт ефективності КEFF=0.2 пояснюється малою 
глибиною розпізнавання декількох критеріїв, достатньої для роботи в умовах 
відносно простих випадків OPG. Складено схему GESRPA сканер-аналізаторів і 
виявлено 10 Ψ-структур. КEFF=0.9 пояснюється тим, що пристрої RPA побудовано за 
схемою реєстраторів сигналів. Розрахунок показує, що якість формування сигналу 
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S(t) відповідає якості відключення приєднання мережі. Складено схему GESRPA 
пристроїв SCADA у задачі ASNOM «КНПМ». Виявлено 10 Ψ-структур SCADA, 
побудованих на основі терміналів RPA, показано їх ієрархічну систематизацію. 
КEFF=0.8 пояснюється узагальненістю задач, розв'язуваних SCADA. Формування 
сигналу S(t) є інструментом контролю якості роботи пристроїв. 

Для вирішення конфлікту «б. Про описі алгоритмів» виконано аналогічно 
вирішення конфлікту «а» [12, 35]. Під час реалізації завдання управління ОСР 
«КНПМ» наявними пристроями сигнал S(t) формується грубо і не може розділити 
всі ситуації SN, тобто глибина розпізнавання не достатня. Робиться висновок, що 
для досягнення необхідної якості S(t) слід організувати комплект пристроїв або 
вдосконалювати алгоритми відомих терміналів RPA. Одним із практичних 
результатів дисертації є систематизація та узагальнення алгоритмів RPA для 
формування схем GES. 

Етап 2 удосконалення «Синтез». Конфлікти: а) тимчасовий, коли відключення 
пристроєм релейного захисту при катастрофічному ПП має бути мінімальним, а при 
пристроях автоматичного управління (автокомпенсатор ємнісних струмів, повторне 
вмикання, введення резерву) має бути максимальним або відсутнім; б) блокування 
алгоритмів пристроїв від перешкод і обов'язковість селективної роботи реле; в) збіг 
відсутності вихідних сигналів пристроїв за нормального режиму роботи OCP і при 
відмовах; г) вибір між простими і досконалими алгоритмами пристроїв; д) побудова 
алгоритмів у САПР реального часу для моделювання спільної роботи пристроїв і 
мереж та тривалий час розрахунку при нестійкості розрахунку. 

Розглянуто вирішення конфліктів під час вирішення Завдання 2 смарт-грид 
«Оптимізація режимів роботи нейтралі мережі». Так, для конфлікту «а. Про час 
відключення» запропоновано спосіб зміни часу tВІДКЛ спрацьовування реле залежно 
від величини сигналу SVCR(t). Зміна tВІДКЛ не забороняється і може знаходитися в 
межах 0.1+Δt, де Δt=0.5 с–4 години. Формувач SVCR(t) може розташовуватися в 
реєстраторі VCR (теж ВЦР) або пристрої СП. Таким чином, спосіб дозволяє 
виконати вдосконалення реєстраторів ПП в ОСР, наприклад, реалізацією додаткових 
алгоритмів розпізнавання. 

Удосконалення селективних алгоритмів. Уперше запропоновано заміну 
критеріїв спрацьовування реле на алгоритм селективного пошуку (СП або ЅР). 
Може застосовуватися для вдосконалення різних пристроїв RPA, наприклад, для 
розв'язання конфлікту «б. Про блокування і селективності...». Алгоритм СП 
заснований на «вікнах можливостей» для спрацьовування правил селективності PS. 
Правила PS формуються за допомогою синхронного детектування згідно зі схемою 
GESRPA (рис. 10–11). До алгоритму СП входить низка критеріїв розпізнавання, серед 
яких критерії відносної дії (тимчасові, амплітудні, логічні), побудова черги 
приєднань ОСР на відключення. Селективними критеріями можуть бути відомі [4, 
15, 35]. Наприклад, критерій порівняння перших півхвиль розрядних ВЧС 
координати i0 може працювати в малому часовому інтервалі наростання НЧС 
координати u0 в ОСР «КНПМ». Перевага віддається критеріям, які не використовують 
розрахунки порогів чутливості, критеріям з внутрішньою корекцією чутливості і 
стійкості формування сигналу TS, контурів ОСР з великими сигналами в зонах 
спотворень вимірювальних трансформаторів, завадових ситуацій у мережі. 
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Формування «вікон» виконують правила блокування РВ в автоматі SyntA. 
«Вікна» аналогічні шаблонам SN. Є розділювальними функціями, наприклад, 
рамками в алфавіті для відповідних букв. Конструктивно реалізуються у вигляді 
тимчасових формувачів, строб-імпульсів і т. д. «Вікна» відкриваються і 
закриваються послідовно згідно з розвитком ПП в ОСР. Кожній SN відповідає свій 
хід відкриття, обумовлений послідовністю появи елементів TS, NTS, РЅ, РВ у дереві 
розпізнавання GESRPA (рис. 11). Це аналогічно появі букв у словах. Кількість SN та 
елементів граматики GRPA обмежено. 

При традиційному способі вдосконалення блокуючої частини не приділялося 
належної уваги (Табл. 1). Здебільшого обмежувалася час-імпульсним критерієм з 
ефектом забування. Критерій визначає допустиму структуру SN для відключення. 
Моделювання свідчить, що ефективність роботи такого критерію висока. Але при 
складних SN або коли інформації недостатньо, можливе неспрацьовування реле. SN 
будуть втрачені для аналізу, хоча інформація вже отримана пристроєм і оброблена. 
Реле змушено залишається розблокованим. 

Запропоновано два способи вдосконалення блокуючої частини. Один для 
розпізнавання сторонніх ПП в ОСР. Контролюється формування S(t) при SN 
«Процеси, не пов'язані з КЗ». У таких випадках відключення не виконується. Другий 
— виявлення не розпізнаваних ПП у мережі. У цьому випадку «вікна» не збігаються 
з правильною послідовністю, тобто відсутня селективність сигналів. Пристрої СП з 
S-детекторами блокуються, маючи велику глибину розпізнавання, і формують 
повідомлення про появу SN «Невизначувана». 

Алгоритм СП виконується для всіх контурів ОСР. У разі невідповідності 
розвитку ПП правилам SyntA «вікна» відкриватися не будуть, тобто у вікнах не 
будуть з'являтися TS, NTS. Потім це не призведе до появи кореневого символу S 
згідно з GESRPA, тобто величина сигналу S(t) виявиться недостатньою для 
спрацювання. Для алгоритму СП за абсолютним критерієм контролюється величина 
S(t), за відносним — відсутність збігів S(t) пристроїв СП. 

Завершується СП правилами розблокування РРОЗБЛ пристроїв зі зменшення S(t) 
до порога ρN «NM». РРОЗБЛ враховує час після, якого сигнали визначаються як новий 
ПП, відстежують роботу керуючої частини dOCP і синтезуються виходячи із цієї 
частини ОСР. Наприклад, для цього в завершальному «вікні» бере участь 
контрольна витримка часу розблокування. Відсутність РРОЗБЛ призводить за 
традиційної побудови до помилкових спрацьовувань після розблокування і 
продовження ПП в ОСР. Це критично для спрямованих алгоритмів. 

Достатність селективної і блокуючої інформації про розвиток ПП контролюється 
за величиною сигналу S(t). У випадках припинення ПП або при розпізнаванні SN 
активовані елементи все одно формують відповідний рівень сигналу S(t), який 
можна оцінювати при продовженні алгоритму СП. Цей сигнал використовується для 
видачі низки проміжних вихідних сигналів між станами спрацювало–не 
спрацювало, які традиційно використовуються в системах RPA [15]. Можливість S(t) 
відокремити ситуації SN між собою контролюється під час вдосконалення за 
схемами GESRPA, GESОСР, GESASNOM і таблиць Ψ-структур RPA, відповідності SN/TS. 
Наведено перелік правил Р граматики GSP, внесено зміни у схему GESRPA, структурну 
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схему пристроїв СП [11, 18]. Для алгоритму СП за абсолютним критерієм 
контролюється величина S(t), за відносним — відсутність збігів S(t) пристроїв СП. 

Кожному змінюваному стану у структурі SN має відповідати елемент у схемі 
GES. Для області накладення SN має бути власний TS. Чим якісніше визначення SN, 
тим має бути більше TS. Це дозволить змінити або налаштувати алгоритм 
розпізнавання. За традиційного підходу побудова пристроїв RPA на одному 
елементі реалізовувалися кілька функцій, налаштувати, змінити частину алгоритму 
було практично неможливо. 

Для розв'язання конфлікту «в. Про збіг виходів» запропоновано ще один спосіб 
СП, але тепер несправностей в обладнанні, пристроях RPA та через пристрої 
несправностей ОСР. Автомат SyntA послідовно контролює кожну структурну 
частину по структурних деревах GESRPA, GESОСР, GESASNOM відповідно до 
розв'язуваної задачі. Вхідними впливами є ситуації SN у мережі. Використовуються 
критерії активного і пасивного СП з контролем природних і штучних ПП в ОСР, 
рознесеними в часі [35, 39–40]. Наприклад, до активного відносяться 
розсиметрування напруги фаз мережі з резонансно-налаштованою або шунтування 
фази на землю в мережі з ізольованою нейтралями. Використовуються природні 
робочі режими обладнання мережі в допустимих межах зміни їх параметрів, 
наприклад, напруги, фази, частоти. 

Уперше запропоновано алгоритм дорозпізнавання для алгоритму СП. У 
випадках накладення SN, при SN «Поміхова», SN «Невизначена», SN 
«Самоліквідація», SN «Поодинокі клювки», коли обсягу інформації не достатньо для 
правильного відключення споживача Х (рис. 12), триває розпізнавання протягом 
часу tВІДКЛ. Правила PS, PB замінюються на додаткові РДОП. Так, при SN 
«Невизначена», величина сигналу S(t) не долає поріг ρN «Невизначена». Робота 
пристроїв СП не блокується остаточно, як це відбувалося б при традиційній 
побудові реле. У такому разі ОСР продовжує працювати. 

Можливість формування правила РДОП (рис. 26) виходить зі структурного опису 
ОСР (рис. 7, 20). Зміна ситуацій SN відбувається в будь-якому порядку. До правил 
РДОП відносяться накопичувальні критерії з тим же критерієм селективності або 
менш селективними критеріями, критерії для інших частотних контурів ОСР [21, 24, 
29]. РДОП поділяють близькі ділянки ZN при розвитку ПП за величиною сигналу S(t). 
РДОП виявляють рідкісні SN, які не виявляються іншими реле. Виправлення SN 
«Невизначена» на розпізнавану проводиться після виникнення трьох поспіль 

додаткових селективних SN 
протягом часу tВІДКЛ. Так 
формується NTS «Додатковий». 
До кожного S(t) додається 
додаток з невеликим відповід-
ним ваговим коефіцієнтом KДОП. 
Змінюється рівень S(t) і 
пристрій СП видає сигнал на 
відключення. Алгоритм 
дорозпізнавання працює і при 
якісному ПП, підтверджуючи 

 
Рис. 26. Перетворення ділянки схеми GESASNOM 

щодо розпізнавання ситуацій SN(t) для 
формування правил РДОП автоматом SyntA 
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правильність роботи СП. Алгоритм мінімізує кількість випадків відключення 
приєднань мережі і кількість розладів резонансу в КНПМ під час OPG, отже, краще 
реалізуються, оптимізуються показники роботи нейтралі мережі (більший відсоток 
самоліквідації OPG, менші перенапруги фаз мережі і руйнування місця OPG). 

Синтезовані в САПР низка правил РДОП: 1. Підраховуються площі кожного 
імпульсу струму СЧС вхідної координати пристроїв 3i0 в ПП при OPG. Це 
аналогічно визначенню температур нагріву шунтів на виходах трансформаторів 3i0 
кожного з приєднань мережі. Накопичені площі від кожного пристрою СП 
порівнюються мажоритарним клапаном за часом і величиною. До сигналу S(t) з 
більшою площею додається додаток NTS «ДобЅСЧС3І0». Критерій має відносно 
високу селективність. 2. Підрахунок ВЧС, клювків OPG по короткочасних змінах 
S(t) за тривалий контрольний час, наприклад, tКОНТР=1 год. 3. Порівняння 
мажоритарними клапанами за часом і амплітудою S(t) ділянок мережі ZN в режимі 
ЦСП. 4. Побудова черги фаворитів на відключення, тобто послідовності приєднань 
мережі. Відключення фаворитів може виконуватися автоматично через час tВІДКЛ. 
Після відключення, контролюється відсутність S(t) протягом tРОЗБЛОК=0.7 с. У разі 
неправильного відключення виконується відключення другого фаворита. 5. 
Відображення зміни S(t) за лінією сканер-аналізатора, що рухається   графічним 
екраном терміналу. У разі неможливості автоматичного визначення поточної 
ситуації SN видається повідомлення «Невизначена». Оперативний персонал приймає 
рішення про необхідність відключення ділянки ОСР або перенесення відключення, 
або переконфігурації мережі для локалізації пошкодження. 

Взаємозв'язок S-детекторів RPA, «Живучості», «Ефективності» формують 
загальний алгоритм СП в системі ASNOM, який відбувається у такому порядку (рис. 
27). У режимі SN «NM» роботи виконується СП несправності. Контролюється 
керуюча частина dOCP і в підсумку виявляється підготовленою до появи 
пошкодження в мережі. Далі виконується СП пошкодження. 

Використовуваний спосіб удосконалення. Підсумовуючи викладене вище, слід 
зазначити низку загальних уніфікованих положень удосконалення пристроїв, що 
включаються в SI-метод. Положення, що розвивають теорію управління мережами 
смарт-грид: 1. Реструктуризація загальної задачі на елементарні інформаційні 
складові з подальшим виділенням необхідних складових для вирішення в динаміці 
змін. 2. Формування «вікон можливостей» для селективних та блокуючих правил. 3. 

  Рис. 27. Спосіб пошуку несправності в мережі тестуванням ситуаціями SN. i – 
інформаційна частина, d – керуюча. Початковий стан системи ситуація S1 «NM», 

пошуковий сигнал F=0. Кожна SN тестує частину OCP 
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Контроль якості роботи правил «За–Проти» за якістю формування сигналу S(t). 4. 
Заміна алгоритмів традиційного реле і самоконтролю на СП. 5. Виконання 
чисельного контролю за схемами GES, таблиць систематизації Ψ-структур і 
ситуацій SN; 6. Вибір значень багатопорогового виходу ρN для розпізнавання SN, 
формування діагностичних повідомлень. 7. Зміна часу tВІДКЛ  в нормованих межах   
залежно від величини S(t). 8. Видача відповідного діагностичного повідомлення і 
аварійного файлу з S(t) для обґрунтування правильності роботи пристрою. 

Удосконалення пристроїв RPA виконується послідовно для всіх коливальних 
контурів ОСР (рис. 11, 12). Більш повільні і швидкі контури є блокуючими [37–40]. 
Щоб з'явилася інформація у самому повільному контурі, має відбутися низка подій в 
ПП і накопичитися достатній обсяг інформації. Але завданням RPA є мінімізація 
розвитку ПП. Унаслідок цього рух в понадповільних контурах виникає порівняно 
рідко, поява інформації може перериватися. Це призводить до конфліктів «а» – «в». 

Продемонстровано реалізацію в САПР ще одного способу вирішення конфлікту 
«в. Про збіг сигналів». Заснований на отриманні додаткової інформації про 
структурні взаємозв'язки в OCP на основі активного та пасивного СП несправностей 
(рис. 6, 27) [2, 8, 39]. Сканер-аналізатор перетворює статичну інформацію про ОСР в 
динамічну для поповнення нестачі інформації. Виконується сканування статичної 
характеристики, чутливої до втручання у роботу OCP з контролем її пороговими 
«вікнами можливостей». Задіються відомі амплітудні, частотні, фазові, 
параметричні, розрахункові характеристики. У разі виходу характеристики за 
«вікно», формуються TS. Ці TS беруть участь у зміні S(t) S-детектора ЭФРН 
(EFFIC), формування діагностичних повідомлень. Наприклад, розраховується 
добротність резонансного контуру ОСР «КНПМ» в кожній точці резонансної 
характеристики. До перекручувань форми резонансної характеристики можуть 
призводити сторонні ПП, відмови супутнього високовольтного обладнання та 
дугогасного реактора ДГР. Для сканування виконується допустимий вплив F=∆φ від 
ДГР на ОСР. Це приклад активного СП несправностей. При пасивному СП 
використовуються природні зміни в ОСР (розладу резонансу). 

Розробка програмних засобів удосконалення пристроїв РЗА. Вирішується 
конфлікт «д. Про моделювання…» в САПР. Розглядається два типи завдань 
наскрізного моделювання — робота систем реального часу і симуляція роботи 
мереж смарт-грид. До нестійкості моделювання призводить велика кількість вхідної, 
проміжної і представницької інформації [37–40]. Наприклад, розрахунок пристроїв 
RPA з тактовою частотою 100 кГц у порівнянні зі зміною сенсу подій у мережі від 
0.1 с до 1 доби, 1 тижня, місяця [24–26, 29]. 

Уперше запропоновано спосіб скорочення часу розрахунку при збереженні 
стійкості моделювання. Заснований на ієрархічному розподілі, реструктуризації та 
сканування інформаційного потоку згідно з SI-методом. Проект поділяється на 
підлеглі обчислювальні частини: №1 «Розрахунок ОСР»; №2 «MorphA»; №3 
«SyntA»; №4 «SemA»; №5 «ASNOM». Працюють на різних внутрішніх частотах. У 
підсумку повільні процеси не очікують більш швидкі і не займають обчислювальні 
ресурси. Мінімум одночасно розраховуваних елементів дозволяє зберегти стійкість 
розрахунку. Частини розраховуються окремо на інтервалі загального часу 
розрахунку tCALCUL. Розраховані проміжні сигнали зберігаються в іменованих файлах 
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сигналів TS, NTS. Для цього використовуються наявні в САПР джерела сигналів. 
Забезпечується мінімум переданої інформації між цими частинами. У подальших 
обчисленнях сигнали задіються згідно зі структурами GESRPA, GESOCP, GESASNOM у 
разі необхідності [17–19]. Дослідження проводилися в САПР Orcad, програмах 
Matlab, Mathcad [6–8, 29–40]. Кожний САПР має свою специфіку і сферу 
застосування під час удосконалення пристроїв RPA. 

Запропоновано новий спосіб розрахунку S-детектора EFFIC на основі імітації 
формування TS в САПР з використанням навчальної та тестової таблиці TS/SN (рис. 
28) [21, 39–40]. Для цього подання сигналів SEFFIC(t) стилізовано під ПП в ОСР (див. 
оптимізацію в розділі 3). Перелік SN отримано на практиці під час впровадження 
пристроїв СП та АРК в різних мережах з резонансним налаштуванням КНПМ. 
Визначається відповідність коефіцієнтів KN, KM, значень порогів EFFIC і ситуацій 
SN. Виконано вдосконалення системи самоконтролю КНПМ. 

Для прикладу виконано моделювання спільної роботи (рис. 29) мережі смарт-
грид ОСР «КНПМ» з автоматично керованої котушкою Петерсена (рис. 6). Видно, 
що під час роботи S-детектора EFFIC сигнали SEFFIC(t)=1–«Against» досить якісно 
відображають ПП всіх частотних контурів OCP та інформація не зникає (не 
фільтрується), а фіксується (рис. 9). Під час частотно-часової фільтрації причина 
події була б відфільтрована і втрачена для подальшого аналізу. Запропоновано  шляхи 
вдосконалення та оптимізації цифрової фільтрації для TS [39–40]. Загальна стійкость 
алгоритму RPA досягається структурною фільтрацією сигналів ПП автоматом 
SyntA, перевіркою виправлення помилок кожним наступним автоматом А, додатком 
відсутньої інформації, розташованої в єдиному інформаційному полі, контроль 
кінцевого результату по сигналу S(t) у автоматі SemA [17–19]. Робиться висновок, що 
«складність» пристроїв RPA має відповідати складності розв'язуваної ними задачі. 

В обчислювальній частині No. 5 «Розрахунок системи ASNOM» розраховані 
сигнали групуються в блоки згідно з шаблоном GESASNOM (рис. 10) [24–26, 29–40]. 
Наприклад, формується аварійний файл (рис. 29) [21, 32, 36, 39–40]. Моделюються 
способи подання інтуїтивно зрозумілою смислової інформації про працездатність 
мережі — віджет терміналу КНПМ для графічних екранів терміналів, комп'ютерів 
АСУ, мобільних додатків господарюючих суб'єктів [37–40]. Відомо, що оперативний 

контроль в мережах від-
бувається за непрямими 
ознаками і за простими 
індикаторами. Це одна з 
проблем, коли роботу 
реле оцінюють менш се-
лективними пристроями 
(з меншою глибиною 
розпізнавання). Для 
усунення непевності в 
правильній невидачі 
сигналу пристроями СП, 
для дистанційного 
контролю обладнання 

  Рис. 28. Модель S-детектора EFFIC в САПР,  
TS пристроїв і підсистем RPA системи ASNOM, 

розрахунок параметрів SN при спрацьовуванні TS 
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OCP і всієї мережі смарт-грид формуються пояснювальні діагностичні повідомлення та 
індикатори, які заповнюються з структурних складових дерева розпізнавання. Так, при 
спрацьовуванні важливих TS, NTS, S відбувається їх індикація в режимі «блінкер». 

Наведено підсумкові результати моделювання: а) час одиничного розрахунку 
скорочено до годин і навіть хвилин (якщо розраховується частина проекту) з 
початкового часу — доба; б) час розрахунку всього проекту — №1 – 12 год, №2 – 
4.2 год., №3 – 3.4 год., №4 – 4.3 год. Моделювання 4 ділянок мережі ZN проводилося 
для часу сканування tCALCUL=44 с; в) коефіцієнт стиснення параметричної інформації 
сигналом S(t) склав 11812. Для порівняння коефіцієнт стиснення архіватором досяг 
4. Це пояснюється низькою заповнюваністю сигналів, великим діапазоном 
можливих змін амплітуд сигналів, зміною більш високочастотних складових у 
невеликих відрізках часу тощо [23, 38, 39]. 

Приклад удосконалення систем захисту від OPG. Вирішується Задача 4 
смарт-грид «Удосконалення пристроїв...» для однієї з інтелектуально ємних завдань 
— самоліквідація OPG у розподільній мережі [12, 20–24, 33, 40]. Показана реалізація 
автоматичної роботи розподільної мережі з котушкою Петерсена в мережі смарт-
грид 6–35 кВ на тривалих інтервалах часу експлуатації [14, 20, 31–32]. 

Знайдено шляхи для автоматичного усунення відомих конфліктів управління для 

 

Рис. 29. Моделювання роботи системи ASNOM реального часу в САПР для 4 
ділянок ZN на ситуаціях SN «OPG». Ємнісний струм IC=100 A кожної ділянки ZN. 

Показано абсолютні і відносні зміни сигналів SEFFIC(t). Тимчасові точки — t1– 
автоматичне налаштування ARC резонансу в мережі; t2, t4 – ситуація SN «NM»; t3 – 

SN «MetalOPG» на ділянці Z1; t5 – процеси в ОСР; t6 – SN «ДуговеOPG» або 
«ArcingOPG» на ділянці Z2; t7 – правильне формування сигналу S(t) на ділянці Z1 

менше від порога ρ5 «AM»; t8 – правильне формування сигналу S(t) на ділянках Z2, 
Z3; t12 – SN «СамоліквідаціяДуговогоOPG» на ділянці Z3; t9, t10, t11 – підключення 

приєднання до мережі і розлад резонансу, потім налаштування 
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ОСР «КНПМ»: а) вимога швидкого відключення ушкодженої ділянки OCP і 
реалізація здатності ізоляції мережі до самовідновлення; б) можливість 
пошкодження ослабленого місця ізоляції високовольтного обладнання від 
підвищення напруги на здорових фазах у випадках неправильної роботи захисного 
обладнання і реєстрована ефективність резонансного налаштування нейтралі мережі; 
в) автоматизація алгоритмів керування технологічними процесами і вимушене 
розмикання (переклад на сигналізацію) виходу нестійко працюючого селективного 
захисту; г) традиція повного контролю над роботою мережі і відсутність контролю 
над довгостроковою ефективністю і правильністю функціонування захисного 
обладнання мережі та пристроїв, що реалізують обраний тип заземлення нейтралі. 

Для комплексного вирішення конфліктів застосовуються алгоритми СП 
пошкодження і несправності [5–9, 11–12, 14, 16–22, 32, 38–40]. В САПР виконано 
вдосконалення роботи синхронних детекторів (рис. 11) всіх коливальних контурів 
ОСР «КНПМ» (рис. 1–30). Для областей накладення SN введені TS. Виконано синтез 
фільтрів для TS кожного контуру ОСР (рис. 12) зі своїми тактовими частотами, 
правила PS, PB, РДОП, РРОЗБЛ, для Z-структури GESRPA пошкодженої і неушкодженої 
ділянок. Встановлено межі їх застосовності. Показано, що для реалізації кожного 
TS, NTS, Р необхідні власні елементи. Запропоновано способи вдосконалення 
блокуючої частини — розпізнавання ПП сторонніх і нерозпізнаваних [18–22, 24, 29–
40]. Для СП несправності використовуються функції автокомпенсатора АРК 
ємнісних струмів щодо усунення розладу резонансу, можуть організовуватися зміни 
інших непрямих амплітудно-фазо-частотних параметрів КНПМ. 

Для вирішення конфлікту «г. Про контроль» розроблено в САПР структурні 
схеми, алгоритми пристроїв СП для НЧС-, СЧС-контурів OCP, що враховують 
вищенаведені способи [17–22, 32–33]. Пристрої СП з високочастотним цифровим 
реєстратором «У-ВЦР-СП» або «U-VCR-SP» (рис. 3, 5, 7) [31, 36, 40]. 

Подальше вдосконалення пристроїв СП стосується пошуку критеріїв алгоритму 
виправлення, оптимізації, глибини розпізнавання, адаптації для деяких випадків 
експлуатації, скорочення випадків появи SN «Невизначена», пошуку алгоритмів 
спільної роботи пристроїв ділянок ZN. 

Приклад вдосконалення систем захисту від короткого замикання. Під час 
традиційної побудови реле більше уваги приділяється розробці автомату МорфА з 
підвищенням його чутливості [5–6] (рис. 4–5). На шляху реалізації відносних 
алгоритмів RPA стоять «простота реалізації і наочність статичного розрахунку 
параметрів абсолютного алгоритму [3–5]. Введення коефіцієнтів запасу в 
розрахунку можна розглядати як правила блокування від SN «Перешкоди», 
«Невизначена». Здебільшого реле має один–три селективних критерії, що аналогічно 
оперуванню кількома знаками для розпізнавання тексту [32, 39]. У таблиці 2 
наведено модифікації G-структур RPA з одним інформаційним входом (PS1, PS2). 
Повторення елементів у алгоритмі максимального струмового захисту другого, 
третього ступенів вказується множником. 

Виходячи зі схеми GESRPA (рис. 6), алгоритм максимального струмового захисту 
має структурні обмеження за селективністю (відсутній опорний сигнал) і блокуванню 
(задіється тільки інерційний і тимчасовий фільтр, а також крайній мінімум блокуючої 
частини). Очевидно, це пов'язано з необхідністю відключення при катастрофічних 
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відмовах в OCP для мінімізації наслідків руйнування. Розв'язання задачі «простими» 
способами призводить до помилок спрацьовування, неповноти дії. 

Для вдосконалення алгоритму максимального струмового захисту пропонується 
реалізувати всю схему GESRPA для всіх коливальних контурів OCP, задіяти сигнал 
S(t) для реалізації критеріїв відносного порівняння РДОП. Так в алгоритм вводиться 
формувач S(t), три S-детектори для RPA, «Живучість», «Ефективність». 
Виконується порівняння S(t) різних ділянок ZN мережі (рис. 1, 3). Реалізуються 
описані вище способи усунення конфліктів у роботі алгоритмів RPA. 

Етап 3 вдосконалення «Конструювання». Наведено рішення відомих 
конфліктів: а) регулярна зміна елементної бази в умовах безперервного 
вдосконалення вимог до алгоритмів RPA; б) відсутність терміналу камери 
розподільного пристрою «Трансформатор напруги» або «Щита контролю ізоляції» 
при наявності терміналів інших камер розподільного пристрою; в) заміна 
вдосконалення пристроїв розробкою за нестачі апріорної інформації щодо вибору 
параметрів і структури алгоритмів; г) обґрунтування заміни ручного або 
напівавтоматичного способу оперативної роботи на автоматичну роботу мережі, 
мобільне обслуговування. 

Вирішення конфліктів підпорядковане трирівневій обробці інформації в 
автоматах MorphA–SemA на робочому місці в САПР (рис. 10–11, 15, 20, 22, 27–29). 
Тоді в кожному ядрі або модулі пристрою RPA не буде очікування обробки повільно 
змінною інформацією [25, 39–40]. Конфлікт «а. Про безперервність удосконалення» 
вирішується наскрізним удосконаленням у САПР. Так, до робочого місця додається 
фізичне робоче місце, у якому джерелом сигналів є програвач сигналів реальних 
аварійних файлів тестової вибірки (рис. 7–8, 20, 22). 

Для вирішення конфлікту «б. О терміналі камери трансформатора напруги» 
пропонується новий тип терміналу RPA камери розподільного пристрою 
трансформатора напруги «Т-КНПМ-АРК» або «Т-LZSC-ARC» (рис. 2) [3, 12]. Камера 
залишалася без терміналу за малою інформативністю наявних пристроїв. Термінал 
реалізує систему ASNOM «КНПМ», щит контролю ізоляції [12, 17–22, 32–33, 36]. 
Має функції управління додатковими засобами профілактики і запобігання розвитку 
OPG для різних типів заземлення нейтралі мережі (рис. 7). Реєстратор із 
формувачами TS загального призначення і функцією арбітражу роботи алгоритмів 
релейного захисту і автоматики може застосовуватися  як  фіксатор подій комірки, 
типового фіксатора ПП. Робота пристроїв контролюється через віджет терміналу «В-
КНПМ» або «W-LZSC» [6–8, 39–40]. 

Застосування SI-методу для інших завдань побудови розподільних мереж. 
Для вирішення конфлікту «в. Про наявність апріорної інформації» показується, що 
чим різноманітніше формується первинна інформація, тим досяжніша велика 
глибина розпізнавання ситуації, стійкість роботи пристроїв RPA та мережі. Для 
вирішення конфлікту «г. Про автоматизацію» під час реалізації концепцій смарт-
грид і цифрової підстанції виділено спосіб організації служб RPA і контролю 
ізоляції, впроваджувальних підприємств як аутсорсингового підприємства (рис. 30) 
[3–4, 39]. Це випливає з SH-етапу SI-методу. Перераховано функції, що 
виконуються таким підприємством на основі дистанційного контролю сигналів S(t) 
через вузол KNOT відповідно рис. 1, 27, 28, 9, 10, 30, 11, 25. 
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У разі складних нерозпізнаваних SN запитується параметричний аварійний файл 
з пам'яті пристроїв RPA в нереальному часі для подальшого аналізу в САПР [22, 33, 
38], діагностики «під напругою» [4, 10, 12, 21, 17, 39–40], автоматичного 
відновлення сенсу аварійних файлів у стаціонарних, мобільних, аутсорсингових 
робочих місцях [17, 33]. Відповідно до сигналів аварійних файлів, фіксується 
високочастотним реєстратором, налаштовуються параметри моделі всіх ВЧС–НЧС 
контурів для кожної мережі або виділень ділянки мережі. Це дозволяє контролювати 
зміни в конкретній мережі на великих інтервалах часу експлуатації для супроводу 
впроваджуваних технологій, розбирати складні ситуації і аварійні ПП. Кінцевий 
смисловий результат — контроль зміни рівня сигналу S(t) на кожній ділянці мережі 
(рис. 25) виконує S-детектор EFFIC системи ASNOM (рис. 10, 28). 

Подальше вдосконалення пристроїв системи ASNOM, аутсорсингового робочого 
місця служб RPA стосується оптимізації алгоритмів обробки аварійних файлів, 
глибини розпізнавання на тривалих інтервалах часу, формування презентабельних 
вибірок сигналів ПП, автоматичного ведення протоколів для аналізу аварійних 
ситуацій, симуляції роботи пристроїв на сигналах аварійних файлів, скорочення 
випадків появи нерозпізнаваних ситуацій. 

Додатки: а) характеристики OCP «КНПМ» з резонансним заземленням нейтралі; 
б) контроль ефективності роботи систем автокомпенсації і селективного захисту; в) 
смислові ситуації в системі ASNOM «КНПМ»; д) вимоги до пристроїв RPA на 
основі SI-методу; е) дерева визначення існуючих пристроїв RPA; ж) технічне 
завдання на розробку пристроїв системи ASNOM «КНПМ»; з) опис підсистем 
терміналу «Т-КНПМ»; і) складові економічного ефекту; к) діагностичні 
повідомлення системи ASNOM; л) конструкторські реалізації пристроїв системи 
ASNOM; м) рекомендації електротехнічним підприємствам; н) акти впровадження. 

 
ВИСНОВКИ 

У роботі запропоновано вирішення важливої науково-технічної проблеми — 
підвищення ефективності функціонування розподільних мереж смарт-грид 
напругою 6–35 кВ на основі розвитку теорії і методів їх захисту та управління. 

1. Розроблено теорію однакового вирішення смислових завдань інформаційного 
управління в електроенергетичних мережах смарт-грид. Розроблено структурно-
інформаційний SI-метод. Метод дозволяє розпізнавати, систематизувати смислові 
ситуації в динамічних потоках інформації. Розвиває теорію оптимізації і 

 Рис. 30. Спосіб організації служб RPA і контролю ізоляції електромереж під час їх 
реалізації на аутсорсинговому підприємстві. Формується і контролюється S(t) 
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розпізнавання. Суть SI-методу розкривають дві теореми «Про можливість 
формування смислового сигналу в системах РЗА», «Про єдність структурного 
опису пристроїв РЗА». 

2. Запропоновано способи однакового вирішення завдань інформаційного 
управління в електроенергетичних мережах смарт-грид, засновані на якісних 
характеристиках смислового сигналу. Доведено, що відомі пристрої і термінали 
можливо замінити узагальненою еквівалентною структурною схемою GES. 
Запропоновано алгоритми пристроїв релейного захисту і автоматики та їх схемні 
рішення для побудови електроенергетичних смарт-грид і традиційних мереж — 
структурна схема мережі, система ASNOM, S-детектор або S-вимірювач сенсу. 
Пристрої демодулюють смислові ситуації в мережі, формують і контролюють 
смисловий сигнал розробленим смисловим детектором. Наведено спосіб розрахунку 
параметрів смислового детектора. Схемні рішення здатні стати уніфікованими в 
галузі. Запропоновано 14 способів побудови пристроїв. 

3. Забезпечується стійкість моделювання в САПР пристроїв у мережі за 
мінімуму часу розрахунку для великих проектів спільної роботи ОСР і пристроїв 
реального часу і подання смислових результатів. 

4. Розроблено способи автоматичного вирішення конфліктних ситуацій, що 
виникають під час роботи мережі для реалізації завдань подальшої автоматизації, 
вимог нормативних вказівок. Вирішення конфліктів 13 управління під час роботи 
пристроїв і 4 конфліктів для контуру нульової послідовності мережі. 

5. Організація служб релейного захисту й автоматики, контролю ізоляції  
впроваджувальних підприємств розглядається як аутсорсингові підприємства. 
Узагальнюються завданнями ефективності і живучості роботи розподільної мережі 
6–35 кВ на тривалих інтервалах часу експлуатації. Запропоновано будувати 
структурні схеми пристроїв і систем РЗА виходячи, насамперед, із ситуації 
«Невизначена». Критерії роботи замінено на два алгоритми селективного пошуку — 
пошкодження в мережах і несправності в обладнанні. Під час обміну інформацією 
пристроїв локальної інформаційної мережі з'являється можливість визначити 
пошкоджену ділянку мережі при низькій вірогідності вхідної інформації, розривах її 
проходження, сторонніх ПП, перешкодах та ін. 

6. Методичне, регулярне вдосконалення засноване на розроблених схемах GES, 
таблицях систематизації Ψ-структур пристроїв і смислових ситуацій SN/TS. 
Виконано порівняльний чисельний аналіз 72 Ψ-структур з 11 варіантами 
одновхідних ненаправлених і 12 багатовхідних спрямованих алгоритмів. Як  
шаблони схеми GES дозволяють розрахувати варіанти змін, не залишити без уваги 
необхідну й апріорну інформацію для майбутніх удосконалень. Дотримується 
погодження схем GES мережі і пристроїв. 

7. Надано рекомендації щодо вдосконалення алгоритмів «Автоматичний 
регулятор компенсації ємнісних струмів», «Захист від однофазного замикання на 
землю», «Відсічка–максимальний струмовий захист» та їх якісних характеристик на 
основі формувача смислового сигналу S(t). Пропонується реалізувати три S-
детектори — алгоритму пристрою, «Живучості», «Ефективності». Результати 
роботи дозволяють реалізувати концепцію цифрової підстанції. 
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АНОТАЦІЇ 
Нікіфоров А.П. Розвиток  теорії  та  методів  захисту  і  управління  

розподільних  мереж смарт-грид. — Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 — Електричні станції, мережі і системи. — ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет», Покровськ, 2017. 

Вирішено важливу науково-технічну проблему — підвищення ефективності 
функціонування розподільних мереж смарт-грид напругою 6–35 кВ на основі 
розвитку теорії і методів їх захисту та управління. Результати підтверджуються 
двома теоремами, способами розрахунку і реалізації рішень. Запропоновано 
структурно-інформаційний SI-метод розпізнавання сенсу в динамічних потоках 
інформації. Метод дозволяє розташувати на єдиному інформаційному полі потоки 
інформації в об'єкті управління і пристроях релейного захисту і автоматики. 
Введено універсальний вимірювальний інструмент S-детектор сенсу. У S-детекторі 
формується смисловий сигнал, що дозволяє послідовно вирішувати завдання 
побудови мереж, удосконалення алгоритмів за узагальненими схемами елементів 
системи автоматичної стабілізації нормального режиму роботи мережі. 
Запропоновано використання двох типів селективного пошуку для визначення 
пошкодження ізоляції і несправностей обладнання мережі. Це дозволить 
забезпечити декларовану функціональну стійкість роботи пристроїв. Запропоновано 
спосіб спільного моделювання в САПР мереж смарт-грид і пристроїв захисту і 
автоматики реального часу згідно з SI-методом для забезпечення стійкості 
моделювання при мінімальному часі одиничного розрахунку для завдань 
регулярного вдосконалення, симуляції роботи і розбирання аварійних ситуацій, 
аутсорсингової побудови служб мереж. Розроблено способи автоматичного 
вирішення конфліктних ситуацій, що виникають під час роботи мережі для 
реалізації завдань подальшої автоматизації, вимог нормативних вказівок. Наведено 
приклади вдосконалення пристроїв для об'єкта управління і захисту «Контур 
нульової послідовності мережі». 

Ключові слова: смарт-грид, релейний захист і автоматика, котушка Петерсена, 
компенсація ємнісних струмів, структурно-лінгвістичний метод, розпізнавання 
образів, селективний захист, моделювання в САПР 

 

Nikiforov, A. P. Development of theory and methods for protection and control 
for distribution networks’ smart-grid. Pokrovsk. Manuscript.  

Thesis for Doctor of Technical Science in speciality 05.14.02 — Electric stations, 
networks and systems. Donetsk National Technical University, 2016. 

This study resolves the important scientific and technical problem of efficiency of 
distribution networks smart-grid 6–35 kV, based on the development of the theory and 
methods of their protection and management. The results confirm the two theorems, 
calculation methods and implementation of solutions. The proposed information SI-method 
recognizes the point in the dynamic flow of information, and can place the information 
flows in the OCP and devices of relay protection and automation in a single information field. 

The universal S-detector measuring instrument justifies the method of calculation of 
parameters of the S-detector, namely the coefficients of the semantic filter and the values 
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of the multi-threshold element. The measurement in the S-detector is formed by a semantic 
signal, allowing the building of systems of automatic recognition of signals from transient 
processes in the network. It is shown that with the known device and the terminals of relay 
protection and control, it is possible to replace the equivalent of the generalized structural 
scheme. Replacement helps manage the streams of information in a variety of related 
objects, controlling and protecting the smart-grid and traditional network builds. Methods 
are developed for automatic determination of the meaning of the behaviour of objects 
signals of emergency files to improve devices of relay protection and automation. 

A method is proposed for the improvement and optimization of algorithms of relay 
protection and automatics on the basis of the structural-operational, -linguistic, -
hierarchical stages of the SI-method. The method allows the implementation of a 
numerical comparative analysis of the efficiency of algorithms based on systematization of 
the structures of devices and algorithms of semantic network situations, restructuring and 
generalization. This will ensure the declared functional stability of the work of devices of 
relay protection and automation, as well as regular improvements through the planned 
changes in generalized diagrams of the devices, subject to the control and protection of the 
entire system of automatic stabilization of normal operation of the network. 

The objectives of the smart-grid are summarized in two types of task — resilience and 
the efficiency of the network. Uniformity in the solutions of the generalized task is 
achieved through the implementation of the S-detector devices of relay protection and 
automation at different levels of the hierarchy of signal processing of transient processes 
in networks — that is, in the hierarchical chain from the device to the centralized device, 
then to the terminal, and then to the automatic control system. Preference is given to a 
relative poverty of information processing in relation to the absolute. Methods are 
developed to automatically solve generalized tasks to ensure network health for long 
periods of use, including in the implementation of mobile and outsourcing options for 
evaluating and recording results. The use of two types of selective search is suggested to 
determine whether the insulation is damaged or if there is a malfunction in the network 
equipment. The first type of selective search is based on ‘windows of opportunity’ at the 
S-detector, with additional criteria hipping after blocking the search from noise. The first 
type is based on ‘windows of opportunity’ at the S-detector, with additional criteria 
additional definitions after blocking the search from noise. The second type is based on 
active or passive control of the response of an input semantic situation for the 
implementation of ‘not under stress’ self-monitoring and by the additional information 
gleaned from a dynamic scan sensing the characteristics of the object. The general 
algorithm for a selective search consists of a troubleshooting sequence during normal 
operation of the network and damage when it appears. 

The proposed method combines modelling of the network smart-grid and protection 
devices and automation of a real-time computer-aided design. The method allows solving 
a problem through regular improvement, simulation and analysis of emergency situations 
and outsourcing of building services networks in complex, unstable and emergency modes 
of the network and equipment. Restructuring of the computing part of the project was 
carried out according to the SI-method to ensure the stability of the simulation for the 
minimum time unit of calculation. 
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The proposed methods automatically resolve conflict situations arising in the work of 
the electricity distribution network for the realization of the automation requirements of 
regulatory guidance. Examples of improvement of control and protection for object control 
include the ‘circuit zero sequence network’. Causes of instability in the operation of 
known devices of relay protection and management are determined, implementing 
performance modes for neutral grounding of 6–35 kV distribution networks. The SI- 
method develops ways to increase the stability of the work of devices of protection and 
automatics, while selective devices search the damaged section of the network with 
automatic detection of the faulty element, the devices of protection and automatics 
scanning the static characteristics of the control object for built-in expert systems. 

Key words: smart-grid, relay protection and automation, Petersen’s coil, 
compensation capacitive currents, structural-linguistic method, pattern recognition, 
selective protection, modelling in CAD 

 

Никифоров А.П. Развитие  теории  и  методов  защиты  и  управления 
распределительных  сетей  смарт-грид. — Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.14.02  — Электрические  станции,  сети  и  системы. — ГВУЗ 
«Донецкий национальный технический университет», Покровск, 2016. 

Решена важная научно-техническая проблема — повышение эффективности 
функционирования распределительных сетей смарт-грид напряжением 6–35 кВ на 
основе развития теории и методов их защиты и управления. Результаты 
подтверждаются двумя теоремами, способами расчета и реализации решений. 
Предложен структурно-информационный SI-метод распознавания смысла в 
динамических потоках информации. Метод позволяет расположить на едином 
информационном поле потоки информации в объекте управления и устройствах 
релейной защиты и автоматики. Введен универсальный измерительный инструмент 
S-детектор смысла. В S-детекторе формируется смысловой сигнал, позволяющий 
единообразно решать задачи построения сетей, совершенствования алгоритмов по 
обобщенным схемам элементов системы автоматической стабилизации нормального 
режима работы сети. Предложено использование двух типов селективного поиска 
для определения повреждения изоляции и неисправностей оборудования сети. Это 
позволит обеспечить декларируемую функциональную устойчивость работы 
устройств.Предложен способ совместного моделирования в САПР сетей смарт-грид 
и устройств защиты и автоматики реального времени согласно SI-методу для 
обеспечения устойчивости моделирования при минимальном времени единичного 
расчета для задач регулярного совершенствования, симуляции работы и разбора 
аварийных ситуаций, аутсорсингового построения служб сетей. Разработаны 
способы автоматического разрешения  конфликтных ситуаций в работе сети для 
реализации задач дальнейшей автоматизации, требований нормативных указаний. 
Приведены примеры совершенствования устройств для объекта управления и 
защиты «Контур нулевой последовательности сети».  

Ключевые слова: смарт-грид, релейная защита и автоматика, катушка 
Петерсена, компенсация емкостных токов, селективная защита, структурно-
лингвистический метод, распознавание образов, моделирование в САПР  
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