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Abstract. The research is mainly focused of using of possibility to col-
lect the historical information about the behavior of the control system. 
The main focus is to illustrate using of the Case Base Predictive Con-
trol, which optimizes the way of choosing the optimal way of control of 
the system in respect of taking the decisions according to the historical 
experience about system behavior and fast changing outdoor parame-
ters. The paper described forming of cases which describing different 
system situations and the appropriate way of choosing of the right way 
of system control. The proposed research represented the possibility to 
aplly Case Base Reasoning (CBR), based on the previous knowledge 
about system behavior and possible system disturbances caused from 
different environment changes (climatic and economic ones). The re-
search propose the way of optimizing the control of energetic control 
system based on previous known cases.

1. Увод
През последните години в климатичните условия на-

стъпват все повече промени – липса на дъждове, силни 
бури, градушки, високи или ниски температури, което от 
своя страна довежда до промяна на икономическите усло-
вия заради поскъпване на енергийните ресурси. Това води 
до договорка между страните в Европейският съюз (ЕС) за 
увеличение на използването на възобновяеми енергийни из-
точници (ВЕИ) в следващите 12 години до 32% [1] с цел 
опазване на околната среда. Използването на такъв вид ал-
тернативни енергийни източници (ветрогенератори, слънчеви 
енергийни плантации, биогазове за производство на енергия 
и други) се оказва сложна оптимизационна задача. При ре-
шаване на такъв вид комплексни задачи се използват алго-
ритми за моделиране на енергийната мрежа и се прилагат 
интелигентни подходи за управление, разпределени системи 
(DCS, SCADA) [9,11], мониторинг в реално време и други. 
Голяма част от съвременните начини за управление като мо-
делно предсказващо управление (МПУ), съвременна система 
за предсказващо управление (Advanced System Predictive 
Control – APC) се опитват да дадат решение на проблема, 
търсейки оптимално съотношение между икономически и 
екологични показатели [1,8].

2. Предпоставки
Тази разработка разглежда алгоритъм за управление 

на енергийни мрежи посредством предходен опит, бази-

ран на исторически данни [2,3,4,6]. Прилагането на та-
къв подход се основава на информация за състоянието на 
енергийната мрежа, климатичните и екологичните условия 
и промените на икономическите показатели. Tова дава въз-
можност за формиране на база от знание въз основа на 
вече познати случаи. Случаите могат да се дефинират като 
база от информация за определен подобен род предходни 
ситуации [5,6,9,12]. Дефинирането на група от възможни 
случаи е предпоставка за дефиниране на епизодично пове-
дение в системата. Разработен е алгоритъм за предсказва-
не на бъдещото състояние на системата, базирано на вече 
познати сутуации. Предимството на този вид ситуационно 
предсказващо управление (СПУ) е фактът, че даден случай 
описва текущо настъпилата ситуация на базата на вече 
известни технологични данни – натоварване на системата, 
околни фактори (промяна в климатичните условия, износ-
ване на обурудване, замърсяване на суровини – използ-
ване на различен вид газ, въглища и други) с допълнение 
от информация за реакцията на пресонала, базирана на 
експертно мнение [10,11]. Това дава възможност освен 
историческата информация да се сформират случаи, осно-
вани на база знание от исторически данни, съхранявани в 
архивите на системата за управление [12,13].

Разработен е алгоритъм за управление на енергийни 
мрежи, използвайки натрупана информация, базирана на 
предходни подобни случаи [4,5].

3. Ситуационно предсказващо 
управление

За разлика от моделно предсказващото управление 
(МПУ), което изисква математичен модел, ситуационното 
предсказващо управление (СПУ) изисква определяне на 
структура на дефиниран случай, базиран на текущата ситу-
ация, идентифицирана от системата за управление. 

Ситуационно предсказващата система за управле-
ние се опитва да реши сложна комбинаторна задача за 
управление, която да отчита следните фактори: оптимална 
реакция на системата при налични или внезапно възник-
нали промени, породени от икономически, екологични или 
климатични промени, което е представено схематично на 
фиг. 1. Обобщената функция (Hi) (1) характеризира  си-
туация (Si), която отчита различни фактори: промяна на 
околната температура (to); сила на вятъра (α); количество 
валежи (w). Като обобщен процес трябва да се отчетат и 
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редица други показатели, влияещи върху функционирането 
на системата ef (2):

(1) Hi=f(to,a,w,ef);

(2) ef=f(BC,SC,TS),

където BC са бизнес изисквания, SC – системни
ограничения, TS – технологично състояние на системата, 
които могат да се обобщят с фактори като износване на 
оборудване, използване на различно качество на матери-
алите и други.

Фиг. 1

Системата за управление трябва също да отчете и 
реакцията на системата в зависимост от преминаването от 
една ситуация в друга:

(3) S(Hi)= S1→S2→Si→Sn.

Всяка ситуация (Si), възникнала в системата, се ха-
рактеризира от различни случаи (3)

(4) S(Ωi) = f(S(Hi)).

Преходът от една ситуация в друга, oписана графично 
от (4), е показана на фиг. 2, която демонстрира възможни-
те преходи на енергийната система за управление от едно 
състояние в друго. S(Ωi) e функция, която определя различ-
ните възможни състояния на системата. S(Ω1) е нормално 
състояние, S(Ω2) е опасно състояние на системата, S(Ω3) 
е опасно. Начинът на определяне на текущата ситуация и 
изборът на управление са представени на фиг. 3.

4. Алгоритъм за ситуационно 
предсказващо управление

СПУ приема, че е необходимо бъдещо планиране на 
заданията за енергийните блокове – такива като плани-
рано пускане или спиране на част от тях. Промяната на 
изискванията за висока мощност при конвенционалните 
енергийни централи е вследствие от информацията за те-
кущото производство на ВЕИ. Като цяло единната работа 
на супервайзорните системи и интеграцията на елементи 
от енергийната интелигентна мрежа довеждат до по-добра 
енергийна ефективност вследствие от поддържане на оп-
ределена мощност, ниско ниво на вредни емисии (компен-

сирани от ползването на зелена енергия (ВЕИ), както и от 
печалба от пазара на енергия.

Фиг. 2

При наличие на съотношение на модулите, съставля-
ващи част от супервайзорната система, за разлика от зна-
чението на промяната на знанието в ситуационната мрежа 
за управление, това се отразява и при подновяването на 
знанието в системните данни, базирани на текущото зна-
ние и наличното такова в системата за управление. При-
чината за състоянието на системата е, че промяната на 
знанието може да повлияе на общото поведение на систе-
мата [12,13]. Причината за това е, че знанието, налично в 
системата, е с променлив характер, зависещ от текущите 
и бъдещите метеорологични условия в енергийната мре-
жа, които все още се определят трудно. Поради факта, че 
прогнозирането на промяната на климатичните промени, 
влияещи и на потреблението на енергия, е на базата на 
скъпо платени модели, следейки влиянието на различни 
метеорологични фронтове. Това довежда до внасяне на не-
определена липса на точност, породена от спорадичния си 
(временен) характер на основата на състоянието на сис-
темата. Предимството от наличието на такава информация 
е възможността да се адаптира текущо наличният преце-
дент (случай) [6,9,12] на базата на алгоритъм, включващ 
допълнителна информация за състоянието на енергийната 
система с цел търсене на оптимално управление, базирано 
на икономическите показатели, разгледани в [1]. 

Получаването на информация за корекция от елемен-
ти на интелигентната енергийна мрежа, базирана от пре-
дходен опит, довежда до промяна на механизма на CBR, 
както и до възможност за взмане на решение въз основа 
на прецеденти. Фиг. 3 представя алгоритъма за определяне 
на нови случаи в системата за управление, като отчита 
текущите настъпили промени в околната среда. Информа-
цията за промените в текущото състояние на системата 
са предоставени от дистанционен мониторинг, показан в 
[1,12,14].

Преминаването от една ситуация към друга може да 
бъде предизвикано от промяната на текущите условия за 
управление – такива като климатични промени (снеговале-
жи, прекомерно застудяване или затопляне, сила на вятъра 
и други). Такива изменения могат да доведат до промяна на 
начина на управление на енергийната мрежа и прехода от 
едно състояние в друго (фиг. 3), като възможната реакция 
на системата е представена на фиг. 4.
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Фиг. 3

5. Симулационни резултати
За съжаление наличието на пик на потребление на 

енергия води до необходимост от производство на по-го-
ляма енергийна мощност. Такава ситуация може да е под-
веждаща заради временно състояние на системата, кое-
то не отговаря на общите икономически изисквания за 
енергийна ефективност. Отчитат се текущите състояния на 
системата при съвместна работа на елементите от интели-
гентната енергийна мрежа, както и използването на пре-
дходна информация за подобна работа на системата. CBR 
eлементите понякога могат да не отчитат промяната на за-
данието за управление, като го определят за непoдходящо 
(базирано на липса на предходен опит) и управлението да 
продължи на базата на предходно вече известно такова 
задание. Така се пренебрегва информацията за състоянието 
на енергийната мрежа, определящи я като лоша стратегия 
за управление, в противоречие на ситуационния модел, оп-
ределен от предходни данни за състоянието на системата. 
При направените изследвания системата се базира на дан-
ни от предходни подобни ситуации (посредством използ-
ването на вече известни случаи или прогнозирани такива 
на базата на бизнес анализ на текущото икономическо 
състояние). При определени условия [5,12,13] елементите 
на базата на информация, получена от интелигентните еле-
менти на енергийната мрежа, могат да доведат до решение 
за промяна на състоянието за работа на системата, бази-
рано на предходен опит за работа на системата. Такъв вид 
показатели са подобни икономически и метеорологични 
състояния, които характеризират поведението на енергий-
ната мрежа. Представените симулации демонстрират пе-
чалбите от предсказването на поведението на системата на 
базата на предходни ситуации въз основа на решенията на 

супервайзорните елементи. Това е вследствие на локализи-
ране на пик от погрешна или необоснователна (временна) 
ситуация, която може да доведе до загуби в енергийната 
мрежа, отчитайки редица икономически показатели [1]. 

Фиг. 4

Общата схема (фиг. 5) на областта на управление, 
представена като област от нормална зона на поведение 
на енергийната мрежа, както и зоните, в които системата 
изпада в опасно състояние (различни предпоставки – си-
лен вятър, снеговалеж, облачност и други), които могат 
да доведат енергийната система до натоварване. Опасната 
зона се описва от възможни предполагаеми ситуации на 
управление, които могат да доведат до необходимост от 
спешна реакция (такива възможни ситуации са повреди в 
обурудването, отпадане на захранване, неочаквано спира-
не на част от елементите на енергийната мрежа на упра-
вление вследствие на редица технически неизправности).

Реакцията на системата в подобни случаи е предста-
вена на фиг. 6. Проявените анормални пикове на система-
та за управление се идентифицират (или почти съвпадат) 
с вече известни подобни ситуаци (Similarity Situations Case 
Base Reasoning) (2, 3).

Симулационните резултати, демонстриращи ситуа-
ционното предсказващо управление, са показани на фиг. 6. 
Описанията на известните свойства на системата за упра-
вление е представена на фиг. 3, където декларативно се 
описват преходните функции на системата за управле-
ние (sp1, sp2 …) и използваната информация, базирана 
на знанието за предходни подобни ситуации (фиг. 5). 
Неопределените ситуации като внезапно спиране на раз-
лични ветрогенератори, отпадане на солари или други еле-
менти от електрическата мрежа са описани в (1, 2, 3, 4). 
Част от софтуерната реализация е показана частично на 
фиг. 8. Демонстрираният код цели да покаже абстрактното 
описание на системата за ситуационно управление.

При определени условия промяната на потреблението 
в енергийната мрежа се отразява като наличие на пикове 
на консумация на енергия за определен период от време. 
Наличието на такъв пик води до повишаване на мощността, 
използвана от енергийната система. Отчитайки печалбите 
от продажба на енергия за сметка на платените неустойки 
(зарди редица екологични норми и изисквания, заложени в 
ЕД) [1], може да доведе до повишаване на вредните еми-
сии, изпуснати в атмосферата, което налага допълнителни 
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глоби. При проведените стимулационни изследвания при 
наличие на подобен пик на потребление се налага промяна 
на заданието за управление на системата в определена 
степен с цел компенсация на външните влияния за пости-
гане на оптимално управление (фиг. 7). 

Фиг. 6 илюстрира поведението на системата за енер-
гийно управление, което може да дефинира даден слуай 
(S (Hi) (3)). Преходите от един случай в друг се изменят от 
текущото състояние на системата за енергийно управление. 

Получаването на коригираща информация от еле-
ментите на интелигентната енергийна мрежа довеждат до 
промяна на механизма на АСО, както и на начина за адап-
тиране на подпомагащите  вземането на решение за упра-
вление прецеденти, което е въпрос на бъдещи разработки.

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Предходно известните поредици от предишни случаи 
са запазени в системата като поредица от вече познати слу-
чай [4,5,6,7]. Епизодичното поведение е представено в (5).

Част от софтуерната реализация е показана на фиг. 
8, която демонстрира декларативното описание на възмож-
ните въздействия в системата за енергийно управление. 
Част от програмната реаализация е представена на фиг. 9.

 Ei1 (Ci1, Ci3, Ci6)
 Ei2 (Ci3, Ci1, Ci2)
(5) Eii (Ci2, Cii, Ci7)
 ..........................
 Ein (Cii, Ci9, Cin)

Част от софтуерната реализация на системата е пред-
ставена на фиг. 10 и дава представа за начина на де-
финиране на различните софтуерни компоненти, тяхната 
регистрация в средата за управление, както и дефиниране 
на протокола, използван за комуникация [10,11,12] между 
различните елементи в системата за ситуационно пред-
сказващо управление.

Фиг. 8

Разработеният софтуер използва библиотека, която 
дава възможност за дефиниране на определена информа-
ция като вече известно знание (фиг. 9) [xxxl], предварител-
но зададено в системната онтология, базирана на предход-
ни изследвания [11,12,13].

Фиг. 9

Фиг. 6

Фиг. 8
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Тази разработка не разглежда начина за адаптация и 
промяна на информацията, съдържаща се в дефинирането 
на определен случай или епизод от такива.

Фиг. 10

Заключение
Разработен е алгоритъм за вземане на рещение за 

текущо управление на базата на предходен опит за пове-
дението на системата. Разработката цели да покаже въз-
можността за управление на енергийни системи на базата 
на прогнозите от поведението на подобен вид системи за 
управление, независещо от конкретния модел на системата 
за управление. Отчитането на сложните комбинации от еко-
логични и икономически причини е основна предпоставка 
за разработване на такъв вид системи за управление на 
базата на вече придобит предходен опит, като отчита вре-
менното състояние на системата. Разработката представя 
алгоритъм за използване на предсказващо управление, ба-
зирано на предходен опит. Това е предпоставка за опреде-
ляне на ситуационен модел с предварително предпологаем 
план, базиран на историческата информация  вследствие 
на прилагане на съответните режими на управление. Цел-
та е да покаже възможност за ефективно управление на 
енергийните системи. Прилагането на експертно базирано 
мнение дава възможност за формиране на база от знание 
въз основа на предишен опит (различни, вече известни 
ситуации), а не на субективни причини.
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