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Розглянуто задачу уточнення результатів прогнозу споживання електроенергії енергооб’єднання на 
поточний місяць, виконаного за допомогою програмного комплексу середньострокового прогнозування. У 
результаті проведеного дослідження розроблено методику, алгоритм та розрахункову програму уточ-
нення прогнозу місячного споживання електроенергії енергооб’єднання поточного місяця. Алгоритм вра-
ховує значення фактичного добового електроспоживання енергооб’єднання, фактичні та прогнозні зна-
чення середньодобової температури повітря, електроспоживання енергоємними підприємствами, внут-
рішньо місячний тренд температури та тижневу циклічність добового споживання електроенергії ОЕС 
України. Проведені на реальних даних енергооб’єднання України багатоваріантні розрахунки підтверджу-
ють ефективність запропонованої методики уточнення прогнозу місячного споживання електроенергії. 

Ключові слова: енергооб’єднання, споживання електроенергії, середньострокове прогнозування, 
уточнення прогнозу, середньодобова температура. 

Вступ 
За середньострокового прогнозування помісячного споживання електроенергії (СЕ) особливо 

важливим є забезпечення максимальної точності прогнозу на поточний місяць, оскільки за очіку-
ваним сумарним споживанням електроенергії формуються план покриття по кожній електростан-
ції НЕК «Укренерго». Це в свою чергу визначає склад генерувального обладнання електростанцій, 
уточнює обсяги закупівель палива, терміни проведення поточних і профілактичних ремонтів осно-
вного обладнання. Уточнені значення місячного електроспоживання та план виробітку електрое-
нергії по кожній електростанції передаються в ДП «Енергоринок» та НКРЕ. 

Підвищення точності середньострокового прогнозування суттєво залежить від точності урахування 
зовнішніх факторів, таких як температура повітря, обсяг споживання електроенергії енергоємними 
підприємствами. Оскільки отримати достовірні прогнози температури повітря на інтервал упереджен-
ня більше тижня на сьогоднішній день неможливо, то в задачах середньострокового прогнозування, як 
правило, використовуються її середні багаторічні значення. Останнім часом спостерігаються погодні 
умови із суттєвими відхиленнями метеорологічних факторів від характерних для кліматичної зони 
України середньобагаторічних значень (тепла осінь, пізня весна, спекотне літо). Це призводить до збі-
льшення похибки середньострокового прогнозування споживання електроенергії, математичні моделі 
яких не враховують такі відхилення. Додатково на похибку середньострокового прогнозування місяч-
ного електроспоживання впливають також і нестабільні значення електричного навантаження енерго-
ємних підприємств України, які залежать від кон’юнктури ринку їх продукції.  

Одним із засобів підвищення точності прогнозування місячного споживання електроенергії є 
постійне уточнення його розрахунку з початком певного місяця. Такий підхід потенційно дозволяє 
враховувати не лише фактичні дані добового електроспоживання за дні, що вже минули, а також і 
відомі прогнози зовнішніх факторів, що впливають на СЕ. Вирішити вказану задачу можливо ли-
ше з використанням комбінації методів і алгоритмів короткострокового та середньострокового 
прогнозування споживання електроенергії.  

Матеріали дослідження 
Розроблена методика і алгоритм уточнення прогнозу ґрунтується на математичній моделі та 

методі середньострокового прогнозування місячного СЕ енергооб’єднання на інтервал упере-
дження від одного місяця до двох років [1]. Для вирішення задачі уточнення прогнозу місячного 
СЕ використовується така інформація: 

— прогнозне значення місячного СЕ, отримане в результаті середньострокового прогнозування; 
— прогнозне значення середньомісячної температури повітря, задане користувачем під час се-



ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 

редньострокового прогнозування;  
— значення добового СЕ за минулий період місяця; 
— фактичні значення середньодобової температури повітря за минулий період місяця; 
— прогнозні значення середньодобової температури повітря цього місяця; 
— середньобагаторічні значення середньодобової температури повітря на поточний місяць; 
— фактичні значення добового споживання електроенергії енергоємними підприємствами за 

період передісторії, що використовувалась. 
Алгоритм уточнення прогнозу місячного споживання електроенергії ОЕС України складається 

з таких етапів [2]:  
1. Обчислення прогнозного значення місячного СЕ за заданим значенням середньомісячної те-

мператури повітря (середньостроковий прогноз);  
2. Розкладання заданого користувачем значення середньомісячної температури повітря на зна-

чення середньодобової температури для кожної доби поточного місяця із використанням серед-
ньобагаторічних (СБР) значень середньодобової температури;  

3. Розкладання прогнозу місячного СЕ на подобове споживання електроенергії на основі розра-
хункових значень середньодобової температури та типу доби (робочий день, суботній, недільний 
чи святковий);  

4. Коригування значень середньодобової температури повітря за період місяця, що залишився, 
за даними метеорологічного прогнозу;  

5. Обчислення значень добового СЕ за скоректованими даними середньодобової температури 
повітря;  

6. Обчислення уточненого значення місячного СЕ шляхом підсумовування фактичних значень 
добового СЕ за минулий період місяця і прогнозних значень добового СЕ за період місяця, що 
залишився. 

Прогноз місячного СЕ ОЕС додатково уточнюється за рахунок аналізу та прогнозування СЕ 
енергоємними підприємствами на поточний місяць [2]. 

На основі описаної методики розроблено програму уточнення попередньо виконаного прогнозу 
споживання електроенергії ОЕС України за поточний місяць, блок-схему якої наведено на рис. 1.  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму уточнення прогнозу місячного електроспоживання енергосистеми 
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Програму інтегровано в програмний комплекс «КОРАСП», який призначено для вирішення за-
дач аналізу та середньострокового прогнозування споживання електричної енергії та потужності 
енергооб’єднання України з інтервалом упередження від одного місяця до двох років.  

Проілюструємо ефективність застосування методики уточнення попередньо виконаних прогно-
зів місячного споживання електроенергії ОЕС України на конкретних прикладах. На рис. 2 наве-
дено графіки фактичних та прогнозних значення місячного СЕ ОЕС України за 2012 рік. 
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Рис. 2. Фактичне та прогнозне значення місячного споживання електроенергії ОЕС України за 2012 р. 

 

Відповідно до рисунка, найбільша похибка прогнозування спостерігалася в жовтні 2012 ро-
ку, на 928 ГВтг (6,23 %) перевищуючи фактичне споживання електроенергії, що становило 
14888 ГВтг. Зазначена похибка зумовлена, в першу чергу, аномально теплим жовтнем вказаного 
року із середньомісячної температурою повітря 11,5 °С, що майже на 2°С перевищує середньо 
багаторічну норму. На величину похибки прогнозування СЕ також впливає і недосконалість мате-
матичної моделі. Зокрема, внаслідок відсутності прогнозної інформації про технологічні фактори 
(режими роботи енергоємних підприємств), зі зростанням інтервалу упередження, як правило, 
зростає похибка базової та трендової компонент математичної моделі СЕ. Зі зменшенням інтервалу 
упередження (прогнозуванні на 4-й квартал 2012 року, див. відповідний графік на рис. 2) прогнозне 
значення місячного споживання електроенергії за жовтень становило 15661 ГВтг, що призвело до 
зниження похибки до 5,2 %. 

Розглянемо приклад, коли уточнення значення місячного СЕ проводиться 15 жовтня і задамо в 
якості прогнозних реальні значення середньодобової температури повітря. На рис. 3 наведені гра-
фіки добових значень температури повітря (фактичної, прогнозної та розрахункової), усередненої 
по території України, за жовтень 2012 року. 

 

 
Рис. 3. Графіки середньодобової температури повітря по Україні: 

1 — фактична температура за період з 1.10 2012 р. по 14.10 2012 р.;  2 — розрахункова температура за  
період з 1.10 2012 р. по 31.10 2012 р.;  3 — прогнозна температура на період з 15.10 2012 р. по 31.10 2012 р. 
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Уточнені значення добового СЕ Wday2 на кожну 
добу періоду, що залишився до кінця місяця, згідно з 
алгоритмом (рис. 1) обчислюються з використанням 
коефіцієнтів регресійної залежності впливу серед-
ньодобової температури повітря на добове СЕ, які 
залежать від сезону року та типу доби тижня. Метод 
розрахунку коефіцієнта регресійної залежності Kmeteo  
описаний у статті [1]. Розрахунок значення уточне-
ного місячного споживання електроенергії прово-
диться шляхом підсумовування значень реального 
добового СЕ за минулий період місяця і прогнозних 
значень добового СЕ за період місяця, що залишив-
ся. Результати розрахунку програми уточнення ви-
водяться у відповідному вікні в табличній і графіч-
ній формах (рис. 4). 

З рис. 4 випливає, уточнений прогноз місячного 
СЕ на жовтень 2012 року становить 14994,8 ГВтг. 
Похибка уточненого прогнозу, таким чином, не пе-
ревищує 107 ГВтг (0,7 %). Слід зазначити, що наве-
дені показники точності досягаються за умови вико-
ристання фактичних значень середньодобової тем-
ператури повітря у якості прогнозних на всьому 
інтервалі коригування (в цьому випадку — 17 діб).  

Програма уточнення місячного споживання еле-
ктроенергії впроваджена в промислову експлуата-
цію в НЕК «Укренерго». Проведені чисельні роз-
рахунки на реальних даних енергооб’єднання 
України підтверджують ефективність запропоно-
ваної методики уточнення прогнозу споживання 
електроенергії поточного місяця. 

Рис. 4. Приклад табличної форми результату уточнення 
місячного споживання електроенергії ОЕС України  

за жовтень 2012 р 

Висновки 

Оскільки для середньострокового прогнозування споживання електроенергії використовуються 
середні багаторічні показники метеорологічних факторів, необхідно періодично проводити кори-
гування прогнозного значення СЕ поточного місяця. 

Розроблено методику уточнення прогнозу місячного споживання електроенергії енерго-
об’єднання, що враховує значення фактичного добового СЕ ОЕС, фактичні та прогнозні значення 
середньодобової температури повітря, електроспоживання енергоємними підприємствами, внут-
рішньомісячний тренд температури та тижневу циклічність добового споживання електроенергії 
ОЕС України. 

Апробація програми на реальних даних об’єднаної електроенергетичної системи України пока-
зала, що розроблена методика уточнення дозволяє суттєво підвищити точність прогнозування 
споживання електроенергії поточного місяця. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ МЕСЯЧНОГО  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯ  

В ЗАДАЧЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
1Институт электродинамики НАН Украины, Киев 

Рассмотрена задача уточнения результатов прогноза потребления электроэнергии энергообъединения на 
текущий месяц, выполненного с помощью программного комплекса среднесрочного прогнозирования. В резуль-
тате проведенного исследования разработана методика, алгоритм и расчетная программа уточнения прогно-
за потреблении электроэнергии энергообъединения текущего месяца. Алгоритм учитывает значение факти-
ческого суточного электропотребления энергообъединения, фактические и прогнозные значения среднесуточ-
ной температуры воздуха, электропотребление энергоемкими предприятиями, внутримесячный тренд темпе-
ратуры и недельную цикличность суточного потребления электроэнергии ОЭС Украины. Проведенные на ре-
альных данных энергообъединения Украины многовариантные расчеты подтверждают эффективность пред-
ложенной методики уточнения прогноза потребления электроэнергии.  

Ключевые слова: энергообъединение, потребление электроэнергии, среднесрочное прогнозирование, уточне-
ние прогноза, среднесуточная температура. 
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