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КРИТЕРІЇ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ БАЗИ ПРОФЕСІЙНИХ  
КОНЦЕПТІВ КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ 

 

Статтю присвячено проблемі розробки критеріїв оперативного моніторингу й оціню-
вання ефективності інтелектуальної системи підтримки рішень для протиаварійного керу-
вання режимами енергосистем на основі використання професійних концептів і спеціалізова-
них тезаурусів. Запропоновано критерії розрахунку оперативності використання професійних 
концептів тезауруса знань про автоматизацію ліквідації аварій в енергосистемі.  

Наукова новизна полягає в розробці та застосуванні коефіцієнтів ефективності тезау-
руса професійної лексики, що ґрунтуються на поданні професійних концептів знань про лікві-
дацію аварій в енергосистемі. Отримані показники дають можливість оцінювати ступінь 
професійності й ефективності лінгвістичного корпусу і будувати продуктивні бази знань. На 
відміну від існуючих підходів до побудови баз знань, запропонований підхід дає змогу уніфіку-
вати проектування систем підтримки прийняття рішень та скоротити час їх реалізації.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в оцінюванні ефективності викорис-
тання професійних знань для побудови уніфікованих інтелектуальних систем підтримки рі-
шень в галузі протиаварійного керування енергосистемами. Результати роботи полягають 
у забезпеченні оперативного моніторингу ефективності використання бази знань професійних 
концептів термінів і сленгу. Запропонована модель оцінювання ефективності професійного 
тезауруса базується на відношенні інтенсивностей зростання загального та спеціалізованого 
професійного тезаурусів.  

Результати досліджень доводять зростання ефективності професійних тезаурусів при 
переході до більш специфічних спеціалізованих науково-технічних галузей. 

Ключові слова: диспетчерське керування, онтологія, тезаурус, колокація, семантика, 
абревіатура. 

 

Вступ. При розгляді аварійних ситуацій 
у складних промислових системах необхідно 
завжди враховувати так званий «людський 
фактор», який відіграє значну роль у виник-
ненні та формуванні збитків. Керуючий пер-
сонал відчуває великий психофізіологічний 
тиск і не завжди може адекватно реагувати на 
аварійну ситуацію [1-3]. 

Сучасна енергосистема (ЕС) є великим 
комплексним ієрархічним об’єктом керуван-
ня, що характеризується одночасністю проце-
сів вироблення, розподілу і споживання енер-
гії. У зв’язку з цим особливої актуальності 
набуває комп’ютерна інтелектуальна підтрим-
ка прийняття рішень оперативного диспетчер-
ського персоналу (ОДП). Системи підтримки 
прийняття рішень (СППР) інтегруються 
в оперативні інформаційно-керуючі комплек-
си (ОІКК) автоматизованої системи диспет-
черського керування (АСДК) енергосистеми – 
SCADA [4]. 

Продуктивність СППР значною мірою 
обумовлена ефективністю використання про-
фесійного тезауруса. Тому є актуальною про-
блема дослідження і розробки критеріїв опе-
ративного моніторингу ефективності викорис-
тання бази концептів професійної лексики 
в СППР для протиаварійного керування ре-
жимами енергосистем. З огляду на специфіку 
професійної галузі, як одну з форм подання 
знань було обрано форму фактуальних коло-
кацій, а як джерело професійної лексики – 
лінгвістичний корпус ліквідації аварій та за-
побігання їм в енергосистемі [5]. 

Аналіз останніх джерел досліджень 
і публікацій. Багато вітчизняних і зарубіжних 
вчених накопичили значний досвід в галузі 
розробки теоретичних моделей і практичної 
реалізації форм подання баз знань (БЗ). Від-
значимо деяких із них: Башликов А. А., Ва-
гін В. М., Венделін А. Г., Геловані В. А., Ев-
ланова Л. Г., Кретов В. С., Ларічев О. І., Лю-
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барський Ю. Я., Лорьер Ж. Л., Люггер Дж. Ф., 
Поспєлов Д. А., Самойлов В. Д., Таунсенд К., 
Терелянський П. В., Ульман Дж., Уотер-
мен Д., Фішберн П. К., Форсайт Ф., Чаплин-
ський Ю. П.  

В галузі інтелектуалізації управління 
режимами ЕС варто зазначити роботи Барка-
лова С. А., Баркан Я. Д., Бартоломея П. І., 
Башликова А. А., Бердникова Р. Н., Буткеви-
ча А. Ф., Глазунової А. М., Гришанова С. О., 
Любарського Ю. Я., Місріханова М. Ш., Па-
насецького Д. А., Поспєлова Г. Є., Чеба-
на В. М. та інших [6-12]. 

Однією з головних задач при побудові 
та впровадженні СППР є розробка адаптивної 
моделі подання професійної лексики [13, 14]. 
Як уніфікована модель подання професійних 
знань може служити апарат онтологій [15]. 
Платформою побудови онтологій є професій-
ний тезаурус. 

Згідно з [16-18] оцінювання оперативної 
ефективності проводиться на основі декількох 
підходів. Їх можна розділити на дві групи: 
1) група методів оцінювання економічної 
ефективності і 2) група методів оцінювання 
оперативної (технічної) ефективності [19]. 

На основі аналізу можна зробити висно-
вок про відсутність єдиних уніфікованих рі-
шень в галузі подання професійних знань 
і оцінювання ефективності баз професійних 
тезаурусів концептів. Проведений аналіз дос-
ліджень і публікацій підтверджує актуальність 
проблеми розробки критеріїв оперативного 
моніторингу бази професійних концептів. 

Мета та задачі дослідження. Метою 
дослідження є розробка критеріїв оперативно-
го моніторингу використання бази професій-
них концептів комплексу автоматизації керу-
вання енергосистеми. На основі розроблених 
критеріїв можна показати, що використання 
специфічних професійних тезаурусів є ефек-
тивним для скорочення обсягів БЗ і підви-
щення швидкості роботи СППР. 

Відповідно до мети дослідження постав-
лено такі завдання: 

– розробити формально-логічну модель 
онтології фактуальних колокацій; 

– побудувати БЗ на основі підмножини 
лінгвістичного корпусу ліквідації аварій та 
запобігання їм в енергосистемі; 

– побудувати загальний тезаурус про-
фесійної лексики; 

– побудувати спеціалізований тезаурус 
професійних термінів і сленгу; 

– провести статистичну обробку вихід-
ної лексичної вибірки та професійних тезау-
русів; 

– розробити критерії оперативного мо-
ніторингу застосування тезауруса фактуаль-
них колокацій професійного лінгвістичного 
корпусу ліквідації аварій в енергосистемі; 

– показати практичну цінність і значи-
мість розроблених моделей і критеріїв оці-
нювання ефективності бази професійних 
концептів. 

Постановка розрахункових експери-
ментів та отримання результатів дослі-
дження. Узагальнюючи висновки з [18], 
приймемо, що під оперативною ефективністю 
інтелектуальної системи можна розуміти ефек-
тивність обробки структур знань в БЗ, різно-
манітність методів, спрощення та скорочення 
часу процедур доступу до знань, що, в кінце-
вому підсумку, забезпечує підвищення гнуч-
кості і швидкості обробки знань. Таким чи-
ном, оперативна ефективність обумовлюється 
двома факторами – ефективністю подання БЗ 
і ефективністю обробки структур знань у БЗ. 
Причому, основним фактором, що впливає на 
загальну оперативну ефективність СППР, 
є оперативна ефективність подання БЗ. З цієї 
точки зору, зробимо оцінювання оперативної 
ефективності БЗ, побудованої на інкорпорації 
професійних онтологій. 

Багаторівнева інкорпорація форм знань, 
представлених на базі єдиного підходу ево-
люції тезаурусів, забезпечує високу оператив-
ну ефективність використання БЗ. Головним 
фактором є єдиний механізм обробки знань 
усіх онтологічних рівнів. 

Тому розглянемо задачу оцінювання 
ефективності тезауруса концептів і тезауруса 
фактуальних колокацій професійного лінгвіс-
тичного корпусу ліквідації аварій в енергосис-
темі. При розгляді вищих рівнів ієрархії БЗ 
оперативний ефект використання розробленої 
еволюції онтологій буде тільки наростати. 
Для вирішення цього завдання можна засто-
сувати розроблені математичні моделі профе-
сійного тезауруса фактуальних колокацій. Роз-
робимо критерії оцінювання його ефективності 
в рамках моделі онтології. На основі розроб-
лених критеріїв можна показати, що викорис-
тання специфічних професійних тезаурусів 
є ефективним для скорочення обсягів БЗ і під-
вищення швидкості роботи СППР. 

Як правило колокації структури елемен-
тарного факту приймемо, що елементарний 
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факт – це триплет атомарних висловлювань 
(лексем спеціалізованого тезауруса), що роз-
глядається як ізольований орграф. При інтер-
претації фактів кожен із елементів триплета 
розглядається як одна лінгвістична константа 
або значення лінгвістичної змінної. Як основу 
для репрезентації фактів використовують фор-
мальні моделі атомарних висловлювань, які 
утворюють активний тезаурус і не мають зв’яз-
ків між собою. Для колокації фактів утворю-
ються трійки пов’язаних атомарних висловлю-
вань як атомарних лексем триплетів фактів.  

Специфіка професійної галузі – управ-
ління режимами енергосистем – полягає 
в глибокій структурованості та ієрархічності 
лінгвістичних блоків і концептів. Як вихід-
ний експертний лінгвістичний корпус вико-
ристовуємо інструктивний диспетчерський 
матеріал: «12. Дії оперативного персоналу 
при втраті власних потреб на ПС» [20]. 
У зазначеній професійній галузі зробимо ви-
бірку елементарних концептів. Введемо 
множини висловлювань, які умовно відно-
сяться до одного контексту c0. Короткий 
фрагментарний приклад тезауруса наведено 
нижче: S1

C0 = «відключення»; S2
C0 = «робочий 

трансформатор»; S2
C0 = «власні потреби»; 

S3
C0 = «відновлення напруги»; S4

C0 = «секція»; 
S5

C0 = «в результаті дії АВР»; S6
C0 = «0,4 кВ»; 

S7
C0 = «черговий персонал»; S8

C0 = «включити 
резервний трансформатор»; S9

C0 = «подати 
напругу»; S10

C0 = «вступний автомат»; 
S11

C0 = «секційний вимикач»; S12
C0 = «віднов-

лення напруги»; S13
C0 = «по блінкеру визначи-

ти»; S14
C0 = «відключився трансформатор»; 

S15
C0 = «вимірювання опору ізоляції». 

Подібним чином побудована структур-
но-лінгвістична модель уніфікованої профе-
сійної онтології елементарних фактів. Факти 
формувалися на основі усталених лінгвістич-
них форм професійної галузі. На основі отри-
маних колокацій побудований загальний теза-
урус лексичного корпусу. 

В свою чергу, на основі загального те-
зауруса виділено тезаурус спеціальних профе-
сійних термінів і сленгу. Обсяг цього фрагмен-
та фактуальної бази знань – 63 факти. 

На основі фактичних даних наведемо 
графічну інтерпретацію вибірки концептів 
тезауруса по наростаючій, яка показана на 
рисунку 1. 

З рисунка 1 видно, що зростання обсягу 
лексем фактуальної БЗ значно випереджає 
зростання тезауруса. Цей ефект значною мі-

рою обумовлений професійною специфікою 
проблемної галузі та масовим використанням 
у текстах специфічного сталого сленгу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка вибірки  
лексем і тезауруса БЗ по наростаючій 

 
При побудові автоматизованих систем 

обробки професійних текстів і в БЗ інтелекту-
альних систем більший інтерес становлять 
виміри вибірки в деяких кодах, символах чи 
байтах. На рисунку 2 показано результати аб-
солютної вибірки в символах (буквах) по на-
ростаючій фактів БЗ загального і спеціального 
професійного тезаурусів. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динаміка абсолютної вибірки  
БЗ і тезаурусів по наростаючій 

 
Рисунок 2 свідчить, що специфічний 

професійний тезаурус сленгу й абревіатур має 
ще меншу інтенсивність зростання, що свід-
чить про його підвищену ефективність та не-
обхідність використання. Виходячи з отрима-
них даних, в роботі було запропоновано показ-
ник оцінювання ступеня професійності БЗ (Dp) 
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де N+
FWTA – кількість лексем сленгу й абревіа-

тур по наростаючій, слів; N+
FW – загальна кіль-

кість лексем по наростаючій, слів. 
Особливістю цього показника є враху-

вання структури фактів і специфіки семантич-
ного навантаження кожного з трьох концептів 
факту. На рисунку 3 показано динаміку зміни 
показника ступеня професійності БЗ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Показник ступеня професійності БЗ 
по наростаючій 

 
Як видно, показник Dр швидко стабілі-

зується щодо середнього значення. Показник 
характеризує вміст у структурованих формах 
представлення знань специфічної професійної 
лексики і сленгу. Інтерпретація графіка на 
рисунку 3 полягає в тому, що у специфічній 
лексиці інструктивних матеріалів по ліквідації 
аварій і запобіганню їм в енергосистемах, 
структурованій у формі фактів, відсоток спе-
цифічного сленгу й абревіатур становить по-
над 55 %. 

У роботі пропонується кілька варіантів 
показників ефективності тезаурусів. Перший 
показник оцінює абсолютну ефективність, 
виражену кількісно в символах (або байтах), 
як надмірність, ліквідовану використанням 
загального (Eabs

FT) або спеціального (Eabs
FTA) 

тезаурусів 
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де V+
F – обсяг фактів по наростаючій, символ; 

V+
FT – обсяг загального тезауруса фактів по 

наростаючій, символ; V+
FTA – обсяг тезауруса 

сленгу й абревіатур по наростаючій, символ. 
Абсолютні величини ефективності те-

заурусів показують стійке зростання надмір-
ності лінгвістичного корпусу по відношенню 
до словників. Ілюстрація абсолютної ефек-
тивності тезаурусів наведена на рисунку 4. 

 
 

Рисунок 4 – Динаміка зростання абсолютної 
ефективності тезаурусів 

 

Однак тезауруси також зростають в об-
сягах. Тому становить інтерес відношення 
абсолютної ефективності до обсягу бази фак-
тів по наростаючій. З цією метою в роботі за-
пропоновано другий показник ефективності 
тезаурусів – показник відносної ефективності 
загального (Erel

FT) або спеціального (Erel
FTA) 
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Всі компоненти формул (3) аналогічні 
компонентам формул (2). 

Ілюстрація динаміки відносної ефектив-
ності тезаурусів наведена на рисунку 5. 

 

 
 

Рисунок 5 − Динаміка зростання  
відносної ефективності тезаурусів 

 

Як видно, графіки мають дві явно вира-
жені зони – зону відносного випереджаючого 
накопичення тезаурусів і зону відносного про-
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порційного зростання тезаурусів. Причому, 
ефективність спеціального тезауруса абревіа-
тур і сленгу вища ефективності загального те-
зауруса. Зона відносного випереджаючого на-
копичення тезаурусів характеризується нако-
пиченням бази фактів в єдиному термінологіч-
ному і семантичному блоці, коли тезаурус фор-
мується швидко і практично не зростає. Зона 
відносного пропорційного зростання тезауру-
сів характерна для збільшення обсягу лінгвіс-
тичного корпусу, коли накопичуються нові 
термінологічні та семантичні блоки. При цьо-
му тезаурус знову починає зростати в обсязі. 

Показники відносної ефективності про-
фесійних тезаурусів є інформативними і адек-
ватно відображають семантичний і кількісний 
характер бази фактів лінгвістичного корпусу 
ліквідації аварій в енергосистемі. Однак ці 
показники змінюються при накопиченні БЗ 
і при об’єднанні кількох специфічних галузей. 
Тому виникає необхідність у стійкому інтег-
ральному показнику ефективності тезаурусів. 
З цією метою в роботі запропоновано третій 
показник – інтегральний коефіцієнт ефектив-
ності тезаурусів. Його розрахунок ґрунтується 
на апроксимації показників абсолютної ефек-
тивності тезаурусів.  

Графічні результати апроксимації і по-
яснення до розрахунків наведені на рисунку 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Розрахунок інтегральних  
коефіцієнтів ефективності тезаурусів 

 

Фізичний сенс інтегрального коефіцієн-
та ефективності тезауруса полягає у відно-
шенні кута нахилу апроксимуючої прямої 
швидкості зростання тезауруса до кута нахилу 
апроксимуючої прямої швидкості зростання 
вихідної бази. Оскільки обсяги вибірки дані 
по осях в однакових одиницях і масштабах, то 
кути нахилів апроксимуючих прямих будуть 
стабілізуватися. 

Вирази для розрахунків інтегральних 
коефіцієнтів ефективності тезауруса, відповід-
но, загальної та професійної абревіатур і слен-
гу наведені у вигляді наступних формул: 
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де KET – коефіцієнт ефективності загального 
тезауруса; KETA – коефіцієнт ефективності те-
зауруса абревіатур і сленгу; αT – кут нахилу 
апроксимуючої прямої для загального тезау-
руса; αTA – кут нахилу апроксимуючої прямої 
для тезауруса абревіатур і сленгу; αB – кут на-
хилу апроксимуючої прямої для бази фактів; 
aT – коефіцієнт при VKB у рівнянні прямої для 
загального тезауруса; aTA – коефіцієнт при VKB 
у рівнянні прямої для тезауруса абревіатур 
і сленгу; aB – коефіцієнт при VKB у рівнянні 
прямої для бази фактів. 

Підстановка розрахункових значень дає 
наступні результати: 
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Таким чином, ефективність загального 
тезауруса становить 65,82 %, а ефективність 
тезауруса абревіатур і сленгу – 81,81 %. Отже, 
оперативна ефективність використання бази 
знань, побудованої на інкорпорації професій-
них онтологій, буде тим вищою, чим більш 
спеціалізованою буде професійна галузь 
СППР. Професійна галузь протиаварійного 
керування режимами енергосистем є вузько-
спеціалізованою і тому побудова для неї спе-
ціалізованих тезаурусів є доцільною. 

Оцінимо практичний вплив підвищення 
оперативної ефективності багаторівневої он-
тологічної БЗ на ефективність роботи ОДП. 
Для цієї мети проведено програмну апробацію 
методики на фактичних даних оперативного 
управління нештатною ситуацією електричної 
мережі енергосистеми. Використано інструк-
тивні і практичні дані диспетчерських трену-
вань. Розглянуто аварійне управління переті-
канням потужності в перетині Південноукра-
їнська АЕС – Вінниця. Напрямок перетікан-
ня – на Захід. В рамках єдиної БЗ побудовано 
онтології концептів, фактів, продукцій. 

Програмний комплекс контролює пере-
тікання по перетину для поточного стану схе-
ми мережі. При виході значення за нормовані 
межі система генерує величини керуючих 
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впливів на основі матриць чутливості. Потім 
використовуються продукції з бази правил 
для формування рад диспетчеру у напрямку 
дій, ступеня регулювання режиму або зміни 
схеми енергосистеми. 

Отримане технічне рішення застосоване 
до тестових протиаварійних тренувань (ПАТ) 
диспетчерського персоналу. Як об’єкт управ-
ління використано розрахункові режимні мо-
делі електричної мережі ОЕС України. Було 
оброблено результати тренування двох одна-
кових груп диспетчерського персоналу з од-
наковими кваліфікацією та досвідом роботи: 
1-а група (зміна – 2 людини) без використання 
СППР; 2-а група (зміна – 2 людини) з викорис-
танням СППР в оперативному режимі. 

Згідно з протоколом тренувань оціню-
вання дій диспетчерів здійснювалося групою 
експертів за 5-бальною системою відповідно 
до методики, запропонованої в [21]. 

Вихідні умови тренування: 
– контрольований об’єкт – перетин 

ПУАЕС – Вінниця. Перетин включає такі лі-
нії: ПЛ-750 кВ ПУАЕС – Вінниця, ВЛ-330 кВ 
Конотоп – Ніжин. ВЛ-330 кВ КремГЕС – Чер-
каси, ВЛ-330 кВ ПУАЕС – Побужжя, ВЛ-
330 кВ Трихати – Аджалик, ВЛ-330 кВ Го-
мель – Чернігів, ВЛ-330 кВ Мозир – ЧАЕС; 

– схема роботи мережі – нормальна; 
– режим роботи з ОЕС країн Східної 

Європи – паралельний; 
– величина перетікання по ВЛ 750 кB 

ПУАЕС – Вінниця – 1300 МВт; 
– допустиме перетікання в перерізі для 

заданих умов – 3600 МВт; 
– зафіксоване перетікання по міжсистем-

ному транзиту (перетину) – 3640 МВт; 
– зафіксоване перевищення міжсистем-

ного перетікання – 40 МВт; 
– зафіксована часткова відмова в роботі 

або недостатня ефективність дії протиаварій-
ної автоматики (ПА); 

– відбулося порушення синхронної робо-
ти ОЕС України і ОЕС країн Східної Європи. 

Завдання тренування – згідно з інструк-
цією ліквідувати перевищення міжсистемного 
перетікання протягом 1-2 хв. В іншому випад-
ку диспетчер енергосистеми зобов’язаний роз-
ділити несинхронно працюючі частини енер-
госистеми. 

Стратегія тренування – виконати за-
вдання і зробити формування наступних 
оцінних параметрів діяльності диспетчерів 
[21, 22]: q1 – правильно, своєчасно виконані 

дії; q2 – невиконані дії; q3 – неправильні дії; 
q4 – дії, виконані з запізненням; q5 – дії, вико-
нані раніше необхідного; q6 – зайві дії; q7  – 
неоптимальні дії. 

В ході тренування на основі бази знань 
і матриць чутливості СППР визначила необ-
хідні регулюючі дії: 

– загальний регулюючий вплив – 
12,5 МВт; 

– регулюючий вплив Дністровської 
ГЕС – 11,36 МВт; 

– регулюючий вплив Канівської ГЕС – 
1,14 МВт. 

Після проведення незалежних протиава-
рійних тренувань (без використання СППР і з 
використанням СППР) і отримання парамет-
рів q1 – q7 були обчислені такі експертні про-
фесійно-психологічні характеристики диспет-

черських змін:  – професіоналізм;  – надій-

ність роботи;  – рівень підготовки;  − пси-

хологічна стійкість у роботі;  − оператив-

ність і чіткість у роботі;  − інтенсивність за-
кономірних відмов диспетчерських змін; Y − 
оцінювання умовних збитків від недовідпуску 
електроенергії та зниження її якості. 

Професійні та психологічні характерис-
тики ОДП, що обчислюються на основі про-
токолу дій учасника тренувань: 
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оперативність і чіткість у роботі –  
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Результати проведених тренувань наве-
дено в таблиці 1. Як видно з таблиці, викори-
стання інтелектуальних засобів системи під-
тримки рішень позитивно і цілком визначено 
впливає на результати тестових протиаварій-
них тренувань ОДП. Показники професіона-
лізму, надійності, рівня підготовки, психоло-
гічної стійкості, чіткості в роботі зросли. Ін-
тенсивність закономірних відмов знизилася. 

 
Таблиця 1 – Результати тестових  

протиаварійних тренувань ОДП 
 

Показники  
без використання 

СППР 

Показники  
з використанням 

СППР 

q1 = 4,80 
q2 = 1,00 
q3 = 0,50 
q4 = 2,20 
q5 = 0,20 
q6 = 0,20 
q7 = 1,80 

q1 = 4,96 
q2 = 1,00 
q3 = 0,34 
q4 = 1,24 
q5 = 0,14 
q6 = 0,12 
q7 = 0,55 

=4,8/10,7=0,4486 
 =1–4,1/10,7=0,6168 
 =1–2,7/10,7=0,7477 
=1−0,4/10,7=0,9626 
=1–4,0/10,7=0,6262 

=4,96/8,35=0,5940 
=1–2,84/8,35=0,6599 
=1–1,58/8,35=0,8108 
=1−0,26/8,35=0,9689 
=1–1,79/8,35=0,7856 

=0,048, відмов/міс. =0,037, відмов/міс. 
Y=c1P12,8 Y=c2P20,92 

 
На основі проведених досліджень, роз-

робки математичних моделей і практичного 
тестування програмного забезпечення СППР 
можна сформулювати такі результати дослі-
дження: 

– розроблено формально-логічну мо-
дель колокацій професійних концептів; 

– побудовано базу знань на основі під-
множини лінгвістичного корпусу ліквідації 
аварій та запобігання їм в енергосистемі; 

– побудовано загальний тезаурус про-
фесійної лексики; 

– побудовано спеціалізований тезаурус 
професійних термінів і сленгу; 

– проведено статистичну обробку вихід-
ної лексичної вибірки та професійних тезау-
русів; 

– розроблено критерії оперативного мо-
ніторингу застосування тезауруса бази знань 
професійного лінгвістичного корпусу ліквіда-
ції аварій в енергосистемі; 

– показано практичну цінність і значи-
мість розроблених моделей і критеріїв оці-
нювання ефективності бази професійних 
концептів. 

Обговорення результатів досліджен-
ня. Практична корисність отриманих резуль-
татів передбачає наступне. Обсяг тезауруса 
значно менший за початковий мовний корпус, 
тому створення, подання, сприйняття й інтер-
претація фактів за допомогою тезауруса ста-
ють набагато простішими. Застосування теза-
уруса систематизує побудову та використання 
баз знань у розумних системах. Розроблений 
підхід дає можливість побудувати уніфіковані 
системи підтримки прийняття рішень для різ-
них професійних сфер та скоротити час, необ-
хідний для розробки систем підтримки прий-
няття рішень, що робить їх більш дешевими. 
Застосування моделі онтології до професійної 
галузі доцільне через специфічну структуру 
професійної лексики. Отримані залежності 
показують, що збільшений обсяг професійної 
лексики збільшує надмірність тексту швидше, 
ніж обсяг тезауруса, що пояснюється підви-
щеною ефективністю останнього. Очевидно, 
що для загального словника ефективність он-
тологічних моделей знизиться через необхід-
ність використання більшого тезауруса. Ось 
чому моделі онтології доцільно використову-
вати в конкретних професійних галузях, відо-
мих широким колом професійних термінів 
(професійний сленг та абревіатури). Отримані 
результати дослідження сприятимуть ство-
ренню онтологічних моделей для різних форм 
представлення знань. 

Запропоновані в статті рішення спрямо-
вані на автоматизацію оперативного моніто-
рингу аварійних ситуацій в енергосистемах. 
Розроблені показники ефективності профе-
сійних тезаурусів дають змогу програмно ре-
алізувати систему підтримки рішень для 
управління аварійним режимом енергосисте-
ми. Результатом циклу роботи протиаварійної 
системи є рекомендації на базі диспетчерсь-
ких нормативно-інструктивних матеріалів, 
а також значення корегувальних впливів. Піс-
ля розробки СППР вона може бути впрова-
джена в комплекс апаратно-програмних засо-
бів діючої АСДУ енергосистеми. Переважни-
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ми точками впровадження протиаварійної 
СППР є блок автоматизованих робочих місць, 
блок технологічної мережі обміну даними, 
блок збору даних і телеуправління. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Узагальнення результатів трену-
вань ОДП дає можливість зробити наступні 
висновки про доцільність і оперативну ефек-
тивність застосування інкорпорації професій-
них онтологій у практиці диспетчерського 
керування ЕЕС в аварійних ситуаціях, а саме: 

– оперативні характеристики ОДП, що 
працює разом з СППР, підвищилися на 
20,29 %; 

– інтенсивність відмов диспетчерських 
змін скоротилася на 22,92 %; 

– умовний збиток від недовідпуску 
електроенергії скоротився на 67,14 %. 

Таким чином, підтверджено практичний 
позитивний ефект застосування багаторівне-
вої онтологічної БЗ на підвищення оператив-
ної ефективності роботи ОДП. 

Як перспективу подальших досліджень 
можна відзначити напрям оперативного моні-
торингу використання баз знань, побудованих 
на основі колокацій семантичних мереж 
і продукцій. 
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CRITERIA FOR OPERATIONAL MONITORING OF PROFESSIONAL CONCEPTS 
BASE OF THE COMPLEX OF POWER SYSTEM CONTROL AUTOMATION 

 
The article is devoted to the problem of developing criteria for operational monitoring and 

evaluating the effectiveness of an intelligent decision support system for emergency control of power 
systems modes based on the use of professional concepts and specialized thesaures. Criteria for calcu-
lating the efficiency of using professional concepts of the thesaurus of knowledge on the automation of 
emergency response in the power system are proposed. 

Scientific novelty lies in the development and application of efficiency coefficients of the thesau-
rus of professional vocabulary, based on the presentation of professional concepts of knowledge about 
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the elimination of accidents in the power system. The obtained indicators allow us to assess the degree 
of professionalism and effectiveness of the linguistic corpus and build productive knowledge bases. In 
contrast to the existing approaches to building knowledge bases, the proposed approach makes it pos-
sible to unify the design of decision support systems and reduce the time of their implementation.  

Practical significance of the results obtained is in assessing the effectiveness of using profes-
sional knowledge to build unified intelligent decision support systems in the field of emergency man-
agement of power systems. The results of the work consist in ensuring operational monitoring of the 
effectiveness of using the knowledge base of professional concepts of terms and slang. The model for 
assessing the effectiveness of a professional thesaurus, based on the ratio of growth rates of general 
and specialized professional thesaurus is proposed. 

Research results prove that professional thesauruses are becoming more effective as they move 
to more specific specialized scientific and technical fields. 

Keywords: dispatch control, ontology, thesaurus, colocation, semantics, abbreviation. 
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