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Властивості часових рядів 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 В сучаснiй статистичнiй теорiї iснує багато рiзноманiтних методiв 

прогнозування iнформацiї. Значна їх частина вiдноситься до прогнозування 

часових рядiв. Особливiстю прогнозування часових рядiв є те, що 

аналiзуються лише данi спостережень без додаткової iнформацiї, без аналiзу 

впливу зовнiшнiх сил. Звичайно, такий аналiз виглядає досить неповним, але 

доволi часто прогнози часових рядiв є бiльш точними. Нехай z1, z2,..., zT – 

значення спостережень за деяким процесом протягом Т перiодiв. Ця 

послiдовнiсть є числовими значеннями, кожне з яких має вiдповiдний iндекс, 

який залежить вiд номера перiоду, в який вiн спостерiгався. Така 

послiдовнiсть, записана у порядку зростання iндексу, називається часовим 

рядом. Часовий ряд (англ. time series) — це ряд точок даних, проіндексованих 

(або перелічених, або відкладених на графіку) в хронологічному порядку. 

Найчастіше часовий ряд є послідовністю, взятою на рівновіддалених точках в 

часі, які йдуть одна за одною. Таким чином, він є послідовністю даних 

дискретного часу. 

 Часові ряди дуже часто представляють за допомогою лінійних діаграм. 

Часові ряди використовуються в статистиці, обробці сигналів, розпізнаванні 

образів, економетриці, фінансовій математиці, прогнозуванні погоди, 

розумному транспорті та передбаченні траєкторій, передбаченні землетрусів, 

електроенцефалографії, автоматичному керуванні, астрономії, технологіях 

зв'язку, а також значною мірою в будь-якій області прикладної науки та 

інженерії, яка включає часові вимірювання. 

 Аналіз часових рядів (англ. time series analysis) включає методи аналізу 

даних часових рядів з метою витягування значимих статистик та інших 

характетистик даних. Прогнозування часових рядів (англ. time series 

forecasting) — це застосування моделі для передбачування майбутніх значень 

на основі значень попередньо спостережених. І хоча регресійний аналіз часто 

застосовують для перевірки теорій про те, що поточні значення одного чи 

більше незалежних часових рядів впливають на поточне значення іншого 

часового ряду, цей тип аналізу часових рядів не називають «аналізом часових 

рядів», який натомість зосереджується на порівнянні значень одного 

часового ряду або багатьох залежних часових рядів у різні моменти часу. 

 Дані часових рядів мають природний часовий порядок. Це робить 

аналіз часових рядів відмінним від поперечних досліджень, у яких не існує 

природного порядку спостережень (наприклад, пояснення заробітної платні 



людей через посилання на їхні рівні освіти, де дані осіб можуть вводитися у 

будь-якому порядку). Аналіз часових рядів відрізняється також і від аналізу 

просторових даних, де спостереження зазвичай відносяться до географічних 

розташувань (наприклад, підрахунок цін на будинки за розташуванням, а 

також за власними характеристиками цих будинків). Стохастична модель 

часового ряду, як правило, відображатиме той факт, що спостереження, які 

знаходяться близько в часі, будуть пов'язані тісніше, ніж спостереження, які 

знаходяться далі одне від одного. Крім того, моделі часових рядів часто 

застосовують природне односпрямоване впорядкування часу, так, що 

значення для заданого періоду виражено як похідні від минулих значень, а не 

від майбутніх. 

 Аналіз часових рядів може застосовуватися до дійснозначних 

неперервних даних, дискретних числових даних, та дискретних символьних 

даних (наприклад, послідовностей символів, таких як літери та слова 

української мови). 

 Нагадаємо, що часовий ряд — це сукупність значень випадкового 

процесу, взятих через рівні проміжки часу t. Позначимо цю сукупність 

символом zt. Фактично zt — це є дискретний у часі випадковий процес. 

Задача прогнозу полягає в тому, що, знаючи значення процесу у момент t, 

необхідно спрогнозувати його значення в момент t + l, де l — час 

упередження. Щоб відрізняти прогнозне значення процесу від дійсного, 

дійсне значення часового ряду у момент t + l позначають символом zt+l, а 

прогнозне значення — символом zt(l). 

 Зрозуміло, що точно спрогнозувати значення випадкового процесу, 

яким є часовий ряд, неможливо в принципі, а тому прогноз здійснюють, 

домагаючись мінімуму якогось критерію адекватності прогнозної моделі. 

 Якщо значення t є малим (1, 2 кроки), то одним із таких критеріїв може 

бути дисперсія відхилення zt(l) від zt+l, яка повинна бути для оптимальної 

моделі прогнозу мінімальною, тобто 

   
де E — символ операції математичного очікування. 

 Для стаціонарного часового ряду характерною є рівновага його 

значень zt біля середнього значення mz, яке є константою. Для 

нестаціонарного часового ряду ковзне середнє значення mz(t) процесу є 

функцією часу t. 

 Динаміка темпів інфляції, курсів акцій, валют або темпів зростання 

ВВП є предметом детального вивчення економістів. Основною задачею 

таких досліджень постає прогнозування з метою прийняття економічних 



рішень, вживання заходів економічної політики, що спрямована на 

антикризове (антициклічне) регулювання тощо. Для складання прогнозів 

зазвичай використовують економетричні моделі динаміки, які дозволяють 

дослідити тенденцію процесу, періодичність його коливань та можливі 

непередбачувані впливи екзогенних факторів. Динамічні процеси, що 

відбуваються в економічних системах, найчастіше проявляються у вигляді 

ряду послідовно розташованих у хронологічному порядку значень того чи 

іншого показника, який у своїх змінах відображає хід розвитку 

досліджуваного явища в економіці. Ці значення, зокрема, можуть служити 

для обгрунтування (або заперечення) різних моделей соціально-економічних 

систем. Вони служать також основою для розробки прикладних моделей 

особливого виду, званих трендовими моделями. 

 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЧАСОВОГО РЯДУ  

 Економетричну модель можна побудувати, використавши два типи 

вихідних даних: дані, що характеризують сукупність різних об’єктів у певний 

момент (період) часу; дані, що характеризують один об’єкт за ряд 

послідовних моментів (періодів) часу. Моделі, побудовані за даними першого 

типу, називаються просторовими моделями. Моделі, побудовані за даними 

другого типу, називають моделями часових рядів. Часовим рядом називають 

послідовність значень статистичного показника (ознаки), впорядковану у 

хронологічному порядку. Застосовують також терміни "ряд динаміки", 

"динамічний ряд".  В англомовній літературі використовують термін "time 

series". Окремі спостереження часового ряду називають його рівнями, або 

елементами. Кожний рівень ряду відповідає певному моменту часу. Рівні 

ряду можуть набувати як детермінованих, так і випадкових значень. Порядок 

розташування рівнів є істотною характеристикою ряду і не може змінюватися 

довільно. Іноді кожному моменту часу приводять у відповідність декілька 

значень різних показників досліджуваного об’єкта. Тоді отримують 

багатовимірний часовий ряд. 

 Основними завданнями дослідження часових рядів є: 

- відокремлення та опис основних характерних особливостей ряду; підбір 

статистичної моделі, що найкращим у певному розумінні способом 

відображає ряд; 

- прогнозування майбутніх значень показників, що утворюють ряд, за 

попередніми спостереженнями; 

- підготовка рекомендацій з управління процесом, що породжує 

досліджуваний часовий ряд. 



 Аналіз часових рядів, як правило, передбачає проведення таких 

основних етапів: 

- графічне подання й попередній аналіз поведінки часового ряду;  

- відокремлення і видалення закономірних складових ряду (тренду, 

сезонних та циклічних компонент); 

- відокремлення і видалення низько- та високочастотних складових 

(фільтрація); 

- дослідження випадкової складової часового ряду, що залишилася після 

видалення вищезазначених компонент; 

- побудова і перевірка адекватності моделі випадкової складової; 

- побудова загальної моделі досліджуваного ряду; 

- дослідження отриманої моделі і прогнозування майбутньої поведінки 

об’єкта що вивчається;  

- вивчення взаємодії між різними часовими рядами, що характеризують 

певну систему або процес. 

 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ 

 При дослідженні часових рядів застосовують основні методи: 

1) Кореляційний аналіз, який дає змогу виявляти істотні періодичні 

залежності та їх лаги (затримки) всередині певного процесу (автокореляція) 

або між декількома процесами (кроскореляція). 

2) Спектральний аналіз, що застосовують для визначення періодичних та 

квазіперіодичних компонент часового ряду. 

3) Методи згладжування та фільтрації, призначені для перетворення 

часових рядів з метою видалення з них високочастотних та сезонних 

коливань. 

4) Методи авторегресії та ковзних середніх, які використовують для 

опису і прогнозування процесів, що здійснюють випадкові коливання 

навколо певного середнього значення. 

5) Методи прогнозування, що дають можливість на основі обраної моделі 

часового ряду оцінювати його найбільш імовірні значення в майбутньому. 

 Залежно від характеру часового параметра розрізняють моментні та 

інтервальні часові ряди. У моментних рядах рівні характеризують значення 

показника станом на певний момент часу. Їм відповідають змінні типу запасу 

(stock variables). Зокрема, моментними є ряди цін на різноманітні товари 

станом на певні моменти часу, курсів валют, кількості населення, маси 

об'єкта, електричного напруження у мережі, температури хворого тощо. 

 В інтервальних рядах рівні характеризують значення показника за 

певні періоди (інтервали) часу. Їм відповідають змінні типу потоку (flow 



variables). Прикладами є ряди динаміки виробництва продукції (річного, 

квартального, місячного, добового), міграції населення, прибутку 

підприємства, валового національного доходу, розсіюваної потужності, 

витрат реагентів у хімічному реакторі тощо.  

 Часовий ряд, сформований із перших різниць рівнів моментного ряду, є 

інтервальним. Часовий ряд, рівні якого отримані підсумовуванням 

наростаючим підсумком всіх рівнів інтервального ряду, починаючи з певного 

визначеного рівня, є моментним. Співвідношення між моментними та 

інтервальними часовими рядами аналогічно співвідношенню між функціями 

та їх похідними.  

 Розрізняють повні й неповні часові ряди. У неповних часових рядів 

відсутні рівні, що відповідають певним моментам часу. Рівні рядів динаміки 

можуть бути абсолютними, відносними або середніми значеннями певних 

показників. Якщо вони є не величинами, вимірюваними безпосередньо, а 

похідними від них – середніми, відносними й т.д., то відповідні ряди 

називають похідними. Зокрема, похідними є ряди середньодобового або 

середньомісячного виробництва певної продукції.  

 Особливістю інтервальних рядів є можливість підсумовування їх 

рівнів. Результатом цього є так звані нагромаджені підсумки, які є 

значеннями певного показника за відповідний період часу. Наприклад, 

підсумовуючи добові обсяги виробництва продукції протягом місяця, 

отримаємо загальний обсяг її виробництва за відповідний місяць. Суми рівнів 

моментного ряду не мають змісту. Зокрема, якщо ці рівні є значеннями 

середньодобової температури, то, підсумовуючи їх протягом певного 

періоду, ми не отримаємо величини, яка б мала фізичний зміст. Для цього 

нам потрібно поділити результат на кількість діб у досліджуваному періоді. 

Тоді ми отримаємо величину, що є середнім значенням температури за 

відповідний період часу. Різниця рівнів моментного ряду є зміною показника 

за відповідний період.  

 Часовим рядам притаманні такі властивості:  

- рівні часового ряду, як правило, не є статистично незалежними; 

- члени часового ряду зазвичай не є однаково розподіленими. 

 Успішність аналізу часового ряду істотно залежить від правильності 

вибору інтервалу між його сусідніми рівнями. Зручніше вибирати 

рівновіддалені рівні ряду, але це не завжди є можливим. Зокрема, офіційні 

курси валют і фондові індекси не визначаються у вихідні та святкові дні, 

тому рівні відповідних рядів не є рівновіддаленими. Вибір надмірно великого 

інтервалу може призвести до втрати інформації про суттєві особливості ряду. 

Крім того, кількість членів ряду при цьому може виявитися недостатньою 



для застосування деяких методів аналізу. З іншого боку, надмірно малі 

інтервали збільшують обсяг розрахунків і можуть затінювати особливості 

динаміки показника випадковими флуктуаціями. Важливою умовою аналізу є 

порівнянність рівнів ряду. Їх непорівнянність може бути зумовлена змінами 

законодавства та нормативної бази, методик розрахунку показників, меж 

адміністративнотериторіальних одиниць і держав, технологій виробництва, 

термінологій, природними, екологічними та техногенними катастрофами й 

іншими факторами. Інформація про ряд має бути достатньо повною. Зокрема, 

для рядів, що містять циклічну складову, залежно від застосовуваних методів 

математичної обробки, потрібна інформація щодо проміжку, який перевищує 

3–6 повних циклів. При побудові регресійних моделей необхідно мати ряди, 

довжина яких у кілька разів перевищує кількість параметрів, що 

визначаються. 

 Рівні часових рядів можуть включати аномальні значення (викиди). 

Причинами їх появи найчастіше є помилки під час збору та обробки 

інформації. Але викиди також можуть бути зумовлені реальними стрибками 

в динаміці досліджуваних показників. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ ЧАСОВОГО РЯДУ 

 Для аналізу соціально-економічних показників абсолютні рівні 

моментальних або інтервальних часових рядів, а також рівні середніх 

величин часто доводиться перетворювати на відносні величини. 

Найпоширеніші характеристики динаміки розвитку процесів:  

1) абсолютний приріст,  

2) коефіцієнт зростання, 

3) коефіцієнт приросту, 

4) темп зростання,  

5) темп приросту, 

6) середня арифметична, 

7) середня хронологічна, 

8) середній абсолютний приріст, 

9) середній темп зростання, 

10) середній темп приросту 

 Для визначення змін, що відбуваються з досліджуваним явищем, 

передусім обчислюють швидкість розвитку цього явища за часом. 

Показником швидкості слугує абсолютний приріст, який характеризує 

величину зміни показника за інтервал часу між порівнюваними періодами й 



обчислюється за формулою: 

  
де yt — і-й рівень часового ряду ( i =2, 3,..., n );  

k — індекс початкового рівня; k =1, 2,..., n 1 і може бути обраний будь-яким 

залежно від мети дослідження: за k =1 отримують ланцюгові показники, за 

k= i- 1 отримують базові показники із базовим початковим рівнем ряду тощо. 

Точніше, швидкість зміни показника характеризує приріст за одиницю часу; 

ця величина має назву середнього абсолютного приросту. Зокрема, середній 

абсолютний приріст за весь період спостереження для заданого часового 

ряду дорівнює: 

  
і характеризує середню швидкість зміни часового ряду, де n — індекс 

останнього спостереження. 

 Для визначення відносної швидкості зміни явища як одиницю часу 

використовують відносні показники: коефіцієнти зростання й приросту 

(якщо ці показники виражені у відсотках, їх називають відповідно темпами 

зростання й приросту). Зазначимо, що в усіх наступних формулах індекс 

початкового рівня, стосовно якого здійснюють порівняння, також визначають 

за допомогою індексу k, як і раніше для показника абсолютного приросту. 

 Для визначення відносної швидкості зміни економічного явища як 

одиницю часу використовують відносні показники: коефіцієнти зростання й 

приросту (якщо ці показники виражені у відсотках, їх називають відповідно 

темпами зростання й приросту). Зазначимо, що в усіх наступних формулах 

індекс початкового рівня, стосовно якого здійснюють порівняння, також 

визначають за допомогою індексу k, як і раніше для показника абсолютного 

приросту. 

 Коефіцієнт зростання для і-го періоду обчислюють за формулою: 

  
Ki(зp) >1, якщо рівень підвищується; Ki(зp) <1, якщо рівень зменшується; за 

Ki(зp) =1 рівень не змінюється. 

 

Випадкові процеси та часові ряди 

 

 Для аналізу часового ряду z1, z2,..., zT  порядок у послідовності 1, 2, … Т 

є суттєвим, тобто час виступає одним із визначальних чинників. Це відрізняє 

часовий ряд від звичайної випадкової вибірки, де індекси вводять лише для 



зручності ідентифікації. Принциповою відмінністю часового ряду від 

простих статистичних сукупностей є:  

- по-перше, рівні часового ряду не є незалежними. Інакше кажучи, якщо 

майбутні значення змінної можна визначити, то вони є функцією від минулих 

значень цієї змінної;  

- по-друге, рівні часового ряду неоднаково розподілені.  

 Закон розподілу ймовірностей цих випадкових величин і, зокрема, їхні 

математичні сподівання та дисперсії можуть залежати від часу. Отже, не 

можна поширювати властивості та правила статистичного аналізу 

випадкових вибіркових спостережень на часові ряди. Порушення умови 

незалежності між спостереженнями призводить до негативних наслідків 

застосування цих методів. Лише врахування часової структури даних про 

реальні процеси дають змогу адекватно відобразити їх в економіко-

математичних моделях. Усвідомлення цього факту зумовило перегляд 

багатьох макроекономічних теорій і побудов та бурхливий розвиток 

специфічних методів аналізу таких даних, що дістали назву аналіз часових 

рядів. Потужним математичним апаратом дослідження зміни показників у 

їхній динаміці нині є теорія випадкових (стохастичних) процесів. 

Випадковий процес описують деякою функцією від часу, значення якої в 

будь-які моменти часу є випадковими величинами.  

 Наведемо основні поняття та визначення теорії випадкових процесів, 

необхідні для подальшого аналізу часових рядів. Реалізацією випадкового 

процесу z називають послідовність n результатів спостережень z1, z2,..., zT 

певного економічного процесу в моменти часу 1, 2,… t...  

 Динамічним або часовим рядом (time series) будемо називати 

послідовність спостережень, отриманих у рівновіддалені моменти часу, а 

відповідну йому ймовірнісну модель — дискретним випадковим або 

однофакторним стохастичним процесом. Оскільки випадковий дискретний 

процес являє собою сукупність випадкових величин, то його найповнішою 

статистичною характеристикою є сумісна функція розподілу, або функція 

щільності розподілу. Щоб задати всі ймовірнісні властивості часового ряду, 

потрібна сукупність функцій розподілу, а саме одновимірна, двовимірна, 

тривимірна функції розподілу тощо: 

.  

 Індекси означають, що випадкові величини розглядаються в моменти 

часу t1 ,t2 ,..., і вони мають сумісну функцію розподілу. Якщо взяти інші 

моменти часу, то функція розподілу буде іншою. Така сукупність функцій 

розподілу цілковито характеризує випадковий процес.  



 Стаціонарні процеси. Економетричне моделювання відбувається, як 

правило, на підставі лише однієї реалізації випадкового процесу, тож ясно, 

що про оцінювання сукупності всіх функцій розподілу взагалі годі казати. 

Окрім того, якщо процес поводиться так, що його основні статистичні 

характеристики з часом змінюються, то за короткий проміжок часу 

спостережень про нього взагалі нічого не можна сказати. Проблема втрачає 

гостроту, якщо розглядати вужчий клас випадкових процесів, який дістав 

назву стаціонарних випадкових процесів. Під стаціонарністю розуміють такі 

випадкові процеси, деякі властивості яких не змінюються з часом. Однією з 

важливіших властивостей стаціонарного випадкового процесу є 

ергодичність. Вона полягає в тому, що кожна окрема реалізація випадкового 

процесу є так би мовити «повноважним» представником усієї сукупності 

можливих реалізацій. Звідси для ергодичних процесів основні 

характеристики можна приблизно розраховувати не за кількома реалізаціями, 

як це робиться в загальному випадку, а за будь-якою однією реалізацією за 

доволі тривалий проміжок часу. В практичних розрахунках розглядають 

стаціонарний процес у широкому сенсі. 

 Сукупність значень автоковаріацій за всіх можливих значень 

називають автоковаріаційною функцією випадкового процесу. 

Автоковаріаційна функція стаціонарного часового ряду залежить лише від 

різниць моментів часу (t2 - t1 =τ). Ця функція парна, і достатньо розглядати 

невід’ємні τ. Коефіцієнт автокореляції між зрушеними на рівнями часового 

ряду - це автоковаріація, розділена на корінь із добутку двох дисперсій, та 

оскільки дисперсія стала, отримуємо просто σ2 або  γ0. Розраховують 

коефіцієнт автокореляції за формулою:  Цей вираз визначає 

автокореляційну функцію (АКФ) часового ряду, яка показує наскільки 

статистично залежними є значення часового ряду для різних зрушень у часі 

(наприклад, для річних спостережень рік чи два роки тощо). Автокореляційна 

функція стаціонарного часового ряду залежить лише від різниці між двома 

моментами часу і є парною функцією, тобто . Графік 

автокореляційної функції називають корелограмою. За корелограмою можна 

визначити запізнення, із яким зміна показника zt  позначається на його 

наступних значеннях. У широкому сенсі оцінки наведених статистик є 

консистентними, тобто для них існує межа щодо ймовірності, яка збігається з 

їхніми справжніми значеннями для генеральної сукупності. Далі замість 

стаціонарності в широкому сенсі будемо просто говорити стаціонарність, 

оскільки інші різновиди стаціонарності не розглядатимуться. Інтуїтивно 

можна очікувати, що небагато (якщо взагалі знайдуться) часових рядів 



соціально-економічних показників будуть стаціонарними, оскільки зростаючі 

й спадні значення є головною рисою випадкових процесів.  

 Практика розроблення різноманітних прогнозів спирається на цілу 

систему методів, які стосуються оцінювання (прогнозування) величин, 

недоступних для безпосереднього спостереження в конкретний момент, і їх 

потрібно знайти за допомогою доступних для вимірювання (спостереження) 

супровідних величин. Завдання стохастичного прогнозування полягає в тому, 

щоб за відомою сукупністю спостережень за випадковими величинами 

побудувати таку функцію від цих величин, яку можна було б  використати 

для оцінювання прогнозованої величини. Цю функцію називають 

предиктором. Предиктор, який мінімізує похибку в заданому класі 

предикторів, називають оптимальним предиктором, або прогнозом.   



 

Прогнозування як спосіб підвищення надійності енергозабезпечення 
 

ПОТРЕБА В ПРОГНОЗУВАННІ ВДЕ 

Зростання частки вітрових та сонячних електростанцій у складі ЕЕС 

ускладнює можливості регулювання енергобалансу в силу випадкового 

характеру надходження вітрової та сонячної енергії. Одним з проблемних 

питань є зростання потреби у регулюючих потужностях, здатних 

компенсувати зміну виробітку електроенергії зазначеними ВДЕ. Так, за 

даними Міжнародної енергетичної агенції (ІЕА), в екстремальних погодних 

умовах зафіксовано стрибки потужності ВЕС зі швидкістю до 40% 

номінальної потужності за годину. Для надійного енергопостачання повинен 

утримуватися резерв, необхідний для заповнення втрати робочої потужності 

чи зростання споживання електроенергії. При зростанні частки ВДЕ 

збільшуються вимоги до резерву категорії від 15 хв. до 1 години (вторинного 

резерву). Такий резерв повинен компенсувати лише непрогнозовані зміни, 

адже рівень споживання може бути частково передбачений. Прогнозуванню 

підлягає і потужність ВДЕ. Як видно на рис. нижче, потреба в резерві зростає 

по мірі відхилення фактичного навантаження від передбаченого, тобто 

P0r(4)>P0r(2). Величина відхилення визначається кутом між прямими, тобто 

точністю прогнозу. Частота появи прогнозу також має значення – так,  

оновлення прогнозу на 3-й годині суттєво зменшує поточну потребу в резерві 

P3r(0,5). Передбачуваність означає, що існують електростанції з тривалішим 

часом запуску, які можуть бути ввімкнені завчасно. За наявними методиками 

величина мінімального резерву вторинного регулювання визначається 

залежно від максимуму навантаження в даній енергосистемі, за величиною 

встановленої потужності найбільшого енергоблоку та вузла найбільшого 

споживання електроенергії. 

 

 
Зміна потреби в резерві залежно від прогнозу навантаження 



 

Залежність потреби в додатковому резерві від точності прогнозу 

ПРОГНОЗУВАННЯ ВІТРУ  

Продуктивність вітрових станцій змінюється відповідно до швидкості 

вітру, тоді як енергосистема має утримувати баланс між генеруванням та 

споживанням енергії. Вплив змін потужності ВЕС на керованість та стійкість 

енергосистеми є важливим чинником. Так, крупна ВЕС може стати вагомим 

дестабілізуючим фактором,  що впливатиме навіть на сусідні енергосистеми 

за відсутності відповідного регулювання. Для прикладу, на ВЕС HornsRev у 

Данії відзначалися коливання потужності з періодом у десятки хвилин, 

градієнт яких сягав 15 МВт за хвилину, так що при номінальній потужності 

160 МВт зміна між нульовою та максимальною потужністю могла відбутися 

за 10-15 хвилин.  

Для утримання енергосистеми в стабільному стані виробники енергії 

повинні постійно пристосовуватися до змінного навантаження з боку 

споживачів, використовуючи також системи акумулювання. Однак для ВЕС 

характерними є додаткові коливання потужності внаслідок непостійності 

вітру. Якщо активна потужність ВЕУ може іноді бути знижена при  

зменшенні потреб у енергії, то збільшитись при зростанні потреб вона не 

може внаслідок обмеженої швидкості вітру. Тому чим більша частка вітрової 

енергії, тим важче утримувати баланс енергосистеми. 

Вітрова енергія змінюється в часі, головним чином, внаслідок 

флуктуацій метеорологічних факторів. Ці зміни можуть тривати від кількох 

секунд до років. Розуміння природи цієї мінливості та можливість 

передбачення, на думку фахівців Європейської вітроенергетичної асоціації 

[187], є пріоритетним питанням при інтегруванні вітроелектростанцій до 

енергомереж. Передбачуваність ВЕС – ключовий момент в уникненні 

істотних коливань потужності. Якщо значна кількість вітростанцій має більш 



стабільну середню потужність за рахунок взаємодоповнення, то 

передбачуваність кожної окремої станції залежить від можливості 

спрогнозувати швидкість вітру. Це необхідно в тому числі з економічних 

мотивів, для зменшення обсягу резервних потужностей. Часова протяжність 

надійного прогнозу визначається умовами енергоринку та технічною 

спроможністю енергосистеми до компенсації перепадів потужності.  

Для практичних потреб звичайно розглядаються методи 

короткотермінового (до двох діб) прогнозування змін поточної потужності 

ВЕС, спричинених непередбачуваним характером вітру. Прогнозування 

стосується як швидкості й напряму вітру, так і безпосередньо потужності 

ВЕС. Від якості прогнозу залежать можливості диспетчеризації 

енергосистеми, організації резервних потужностей, забезпечення 

стабільності енергозабезпечення в цілому. 

 Потреба у прогнозуванні продуктивності ВЕС залежить від рівня 

впровадження вітрової енергетики. Вважається, що при частці встановленої 

потужності ВЕС у загальному обсязі на рівні 5% потреба у точному 

прогнозуванні стає нагальною, а для рівня 10% і вище – критично 

необхідною. 

 Методи прогнозування вітрової енергії загалом можна розділити на 

фізичні та статистичні. Перші досліджують фізичні властивості атмосфери та 

її взаємодію з земною поверхнею, другі базуються на статистичних 

закономірностях. Фізичні моделі використовують різні фізичні фактори, як 

то характер місцевості, перешкоди, тиск і температуру повітря, щоб оцінити 

майбутню швидкість вітру. Іноді це тільки перший крок, який 

використовується як допоміжне джерело даних для інших статистичних 

моделей. Фізичний метод має переваги при тривалому прогнозуванні, тоді як 

статистичний добре працює при короткостроковому прогнозі. Окремо 

фізичний і статистичний методи передбачень використовуються рідко. 

Зазвичай, в типових методах застосовуються одночасно як фізичні, так і 

статистичні моделі. Для врахування місцевих умов використовуються дані 

метеорологічних служб (в Європі це моделі числового передбачення погоди 

– NWP-моделі) як вхідні змінні разом зі статистичними даними. Останнім 

часом розроблено також нові методи, засновані на штучному інтелекті, 

подібно до штучних нейронних мереж (ANN) і моделей нечіткої або 

приблизної логіки (fuzzy logic). Сучасні гібридні моделі мають меншу 

похибку.  

 



 
 Приклад карти вітрової обстановки 

 

Потужність вітрових турбін напряму залежить від швидкості вітру, 

тому прогнозування швидкості вітру і потужності ВЕС засноване на 

однакових принципах. Початковими даними при розробці прогнозу є 

фактичні дані про швидкість вітру і про поточну потужність ВЕС, а також 

прогнозовані дані щодо швидкості вітру від метеослужб. Прогнозується саме 

швидкість вітру, а не потужність ВЕС, адже цей показник є об`єктивним та 

унормованим, тоді як потужність ВЕС – істотно  нелінійна функція 

швидкості вітру, яка залежить від технічних можливостей конкретних ВЕУ 

(при цьому характеристика потужності сама по собі є стохастичною 

функцією і може бути визначена лише опосередковано, див. розділ 2). Тому в 

проекті поточні дані щодо роботи ВЕС конвертуються у швидкість вітру, і 

лише на останній стадії обчислювального алгоритму прогнозна швидкість 

вітру, супроводжувана оцінками точності та надійності прогнозу, 

перетворюється у очікувану потужність ВЕС. 

Модель NWP розроблено метеорологами для прогнозу погоди 

великомасштабного регіону, тому вона не забезпечує точних результатів при 

короткостроковому прогнозуванні. Для покращення результатів модель NWP 

використовує числові розв’язки рівнянь збереження (щодо маси, імпульсу, 

енергії) для даної місцевості. В той же час для представлення топографії 

застосовуються цифрові моделі висот (тривимірні моделі площадки). 

Нарешті, для зменшення остаточної похибки може бути використана модель 

вихідних статистик (MOS), яка виконує об’єктивну інтерпретацію числових 



даних щодо особливостей конкретної площадки. Так, автоматична система 

поточного прогнозу продуктивності вітростанції працює з використанням 

моделі NWP. Оскільки це стосується крупномасштабного моделювання, то 

для переходу до конкретної площадки застосовують окрему методику 

(наприклад, програмний пакет WAsP), яка враховує перешкоди, шорсткість 

поверхні. Потім застосовується програма типу PARK, що враховує 

взаємозатінюючий ефект турбін. Нарешті використовуються статистичні 

методи обробки результатів (MOS). Отримані результати порівнюються з 

моделлю постійності. Результати різних досліджень показують, що модель 

прогнозу дає кращий прогноз, ніж модель постійності, для періоду понад 6 

годин, і середня абсолютна погрішність моделі прогнозу складає близько 

15% від встановленої потужності. 

Загалом фізичні моделі розвиваються на основі погодних даних, беруть 

до уваги багато фізичних факторів. Ці моделі оперують прогнозом на термін 

від 0 до 48 годин вперед. Дослідники відзначають до десяти різних моделей, 

що включають NWP, зокрема модель HIRLAM, Prediktor, Casandra, UK 

MESO, Олденбурзьку модель, Meteologica. На площадках з великими 

середніми швидкостями вітру модель HIRLAM/WAsP, розроблена в Данії 

(національна лабораторія Різо) демонструє дуже хороші результати. Проте 

для терміну прогнозу 3-6 годин рекомендується використовувати модель 

постійності, яка добре працює на коротких часових інтервалах. 

Алгоритм роботи моделей передбачення потужності ВЕС у моделей 

Різо та Олденбурзької наступний: отримання даних передбачення погоди з 

використанням HIRLAM чи DM (прогноз на 48 годин з оновленням через 

кожні 6 годин, просторова дискретність 14х14 км у DM та 23х23 км у 

HIRLAM); горизонтальне приведення даних до умов місцевості (врахування 

шорсткості поверхні, орографії тощо); статистична обробка даних для 

усунення систематичних похибок (система Model Output Statistics або MOS); 

врахування технічних характеристик ВЕУ та ВЕС у цілому (крива 

потужності, взаємозатінення, інші втрати); розробка прогнозу виробництва 

електроенергії на наступні 48 годин. 

Для врахування впливу місцевих ефектів на ВЕС у моделі Різо 

використано програмний комплекс WАsP з застосуванням програми PARK. 

Як показують дослідження, точність передбачення продуктивності ВЕС 

за допомогою Олденбурзької моделі дещо краща, ніж моделі Різо. Так, для 

обраної групи з семи ВЕС середньоквадратична похибка (RMSE) при 

визначенні середньої потужності становила 75-100% (в залежності від 

горизонту прогнозування) проти 120-140% для моделі Різо. 



 
Блок-схема обчислювального методу в моделі Різо 

 Похибка в термінах RMSE є досить значною, проте вона стосується 

поточної потужності і особливо зростає для малих швидкостей вітру, коли 

база розрахунку мала. Якщо ж нормалізувати похибку відносно номінальної 

потужності ВЕС, то вона становить в середньому від 15% (горизонт 6 годин) 

до 25% (48 годин). При цьому дослідниками не застосовувалась статистична 

очистка даних (MOS), яка здатна приблизно на 15% покращити точність 

прогнозування. Загалом точність прогнозування вища для плоских територій, 

і погіршується за наявності нерівного рельєфу. 

 

СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ. АВТОРЕГРЕСІЯ 

Серед статистичних моделей прогнозування найпростішим варіантом є 

модель постійності, яка передбачає збереження поточного значення 

потужності. Всі інші, більш вдосконалені методи, використовують більший 

обсяг даних, більш трудомісткі, і спрямовані на визначення тренду змінної 

величини (швидкості вітру чи потужності ВЕС), представленої у вигляді 

часового ряду. Є різні модифікації методу часових рядів, серед яких важко 

виділити найкращі, оскільки деякі з них можуть мати перевагу в точності 

прогнозу лише за певних регіональних чи природних умов. Значення 

часового ряду можуть задаватися з певним постійним кроком (дискретні 

ряди) чи визначатися постійними параметрами (параметричні ряди). Прогноз 

може стосуватись однієї змінної (одноваріантна модель) або декількох 

(мультиваріантна). 

Традиційні статистичні моделі ідентичні прямим методам обробки  

випадкових величин. На базі множини накопичених даних, результатів 

ідентифікації виду залежності, оцінці параметрів, розроблюється 



математична модель проблеми. Розглядають наступні типи моделей: 

авторегресійну модель (AR), модель рухомого середнього (MA), 

авторегресійну модель з рухомим середнім (ARMA), авторегресійну 

інтегровану модель з рухомим середнім (ARIMA). Серії накопичених 

випадкових даних (часові ряди) можуть бути описані рівністю: 

 
 

 
n

i

m

j

jtjtitit xx
1 1

 ,  

де φi – параметр авторегресії; 

    θj – середній параметр руху; 

    αt – нормальний білий шум; 

    xt – значення прогнозованої випадкової величини в час t.  

Застосовується позначення ARIMA(n,d,m), де d – кількість кроків 

інтегрування (взяття різниць) часового ряду.  

При просторовій кореляції враховуються співвідношення швидкості 

вітру на різних площадках. Цей тип моделей більш трудомісткий, ніж 

традиційні моделі, оскільки потребує обробки великого масиву даних. 

Просторовим моделям приділяється значна увага останнім часом. 

Здебільшого беруть до уваги метеодані площадок в радіусі 30 км.  

Одна з моделей, що використовують просторову кореляцію – 

динамічно невизначена нейронна мережа з місцевим зворотнім зв’язком. В 

ній використовуються середні швидкості вітру довідкових станцій для 

розрахунку швидкості вітру цільових станцій. Похибка прогнозу знаходиться 

в межах від 14% до 5%. Зауважимо, що метод ANN, заснований на швидкості 

вітру довідкових станцій, може передбачити швидкість вітру цільових 

станцій без будь-яких топографічних деталей або інших метеорологічних 

даних (далі про це буде детальніше). 

Один зі способів застосування ANN базується на статистичній обробці 

попередніх даних щодо швидкості вітру чи потужності ВЕС, як в ARIMA: 

         



Моделі прогнозування здебільшого розраховані на часовий горизонт 48 

годин. Разом з тим, при кожному 6-годинному оновлені даних з метеостанцій 

має виконуватись новий, уточнений прогноз. Вони формують так званий 

ансамбль  сценаріїв, що стосується певної площадки чи регіону (рис.).  

 

 
Фактичні погодинні дані щодо потужності вітру та прогнозовані з 6-годинним  

оновленням прогнозу 

 

Розраховані для декількох площадок масиви сценаріїв не будуть 

повністю незалежними, оскільки на практиці погода в близько розташованих 

регіонах має подібний характер. Якщо окремі сценарії не будуть 

корельованими між собою, то сумарна похибка прогнозу для всього регіону 

буде наближатися до нуля, в той час як одні площадки будуть добре 

спрогнозовані, а інші – ні. 

Мультиваріантна форма дозволяє описати прогнозовані похибки для 

різних площадок, які корелювали б між собою. Так, для двох площадок 

модель ARMA(1,1) має вигляд: Xі(0)= 0; Zі(0)= 0; Xі(t)= αіXі (t-1)+ βіZі (t-

1)+Zі (t), де і = 1, 2. При цьому Z1(t)=c11Za(t)+c12Zb(t),  Z2(t)=c21Za(t)+c22Zb(t),  

σza
2= c11

2
+ c12

2, σzb
2= c21

2
+ c22

2, де Z1(t) та  Z2(t) – корельовані випадкові 

величини, а  Zа(t) та  Zb(t) – незалежні випадкові величини з девіаціями σza та 

σzb, рівними одиниці. Така модель може бути розширена для більшої 

кількості площадок, параметри моделі визначатимуться матрицями α, β, с. 

Матриця с визначається з умови мінімізації кореляції між відповідно 

прогнозованими та фактичними даними на різних площадках. Дана 

мультиваріантна модель передбачає, що ступінь кореляції не залежить від 

горизонту прогнозування. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ 



Порівняння різних розрахункових моделей виконано зокрема в проекті 

ANEMOS міжнародною групою дослідників. Дослідниками порівнюються 

результати прогнозування продуктивності ВЕС для різних площадок у 

чотирьох країнах з рельєфом від гладенького (включаючи офшорну ВЕС у 

Данії) до гористого (Іспанія), з застосуванням різних розрахункових моделей. 

У якості систем передбачення погоди використано данську модель HIRLAM 

та німецьку DM. Застосовано такі моделі прогнозування: фізичні, фізичні з 

статистичною обробкою даних, нейронні мережі, моделі нечіткої логіки, 

параметричні, комбіновані моделі часових рядів та інші. 

Нормалізована середня абсолютна похибка, віднесена до номінальної 

потужності, варіює від 5-10% для пласких територій (10-15% для офшорних) 

до 10-35% для гірської поверхні, при цьому зростає також дисперсія між 

різними моделями. Похибка зростає зі збільшенням горизонту прогнозування 

(рис.). 

 

Нормалізована похибка прогнозу (зліва) та кореляція (справа) для різних моделей  

Статистичний підхід дає кращий результат для перших 3-4 годин 

порівняно з фізичним, надалі точність прогнозу вирівнюється. Оскільки 

похибки різних моделей корелюють між собою, то очікується покращення 

точності внаслідок комбінування моделей. При цьому слід надавати перевагу 

конкретним моделям на певному горизонті передбачення, оскільки їхня 

точність змінюється залежно від протяжності прогнозу. 

Встановлено, що розрахункові просторові сітки з великою 

дискретністю дають незадовільний результат, особливо для складного 

рельєфу, а спроби покращити точність за рахунок деталізації сітки мають 

обмеження і є досить затратними. Оптимальний результат забезпечує 

комбінація статистичних та фізичних моделей, при цьому слід дотримуватись 

якомога менш затратного шляху. 



Таким чином, різні моделі прогнозування мають свої особливості, які 

дозволяють їм давати кращі результати залежно від ситуації. Моделі NWP 

ефективні при прогнозуванні швидкості вітру великого регіону в тривалому 

часовому інтервал. Часто вони використовуються як джерело вхідних даних 

для інших моделей, і допомагають їм отримати кращі результати. Моделі 

постійності розглядаються як найпростіші. Вони можуть перевершити інші 

моделі в дуже короткостроковому прогнозі і, незважаючи на нестійку 

ефективність передбачення, широко використовуються на практиці. До 

найбільш досліджених моделей аналізу строкових даних належать моделі 

типу ARІMA, нейронні мережі,  моделі нечіткої логіки, які використовують 

значний обсяг даних і можуть досягти точних результатів при 

короткостроковому прогнозуванні. Нейронні мережі і моделі нечіткої логіки 

засновані на досягненнях у розвитку штучного інтелекту. Нейронні мережі 

добре пристосовані для введення необроблених даних і мають широкі 

можливості до вдосконалення (самонавчання). Моделі нечіткої логіки краще 

працюють при аналізуванні проблем, натомість можливості їх вдосконалення 

і наладки посередні.  

Порівняння точності всіх методів складне, тому що їхня дієвість 

залежить від конкретної ситуації, і збір даних також є непростим завданням. 

Щодо енергетичного прогнозу, то тут можна встановити лише приблизну 

тенденцію. Відповідно перспективними напрямами досліджень є подальше 

поглиблене вивчення методів з використанням штучного інтелекту, 

покращення їх алгоритмів, що забезпечувало б точніші результати; 

комбінування різних фізичних і статистичних моделей для досягнення 

хороших результатів як в довго-, так і короткостроковому прогнозуванні; 

подальші дослідження щодо практичного застосування моделей; розробка 

нових математичних методів. 

Енергетична нестабільність при прогнозуванні визначається як 

абсолютне розходження між прогнозованими та фактично виміряними 

потужностями протягом визначеного часового інтервалу. При цьому індекси 

ризику показують рівень невизначеності прогнозу, але не говорять про знак 

похибки у розрахунках отриманої енергії. Індекси ризику можна 

використовувати, наприклад, при оперативному плануванні роботи ВЕС або 

для вибору стратегії участі в ринку електроенергії. Для початку, індекси 

ризику прогнозу можуть бути доповненням до отриманого прогнозу. Таким 

чином, користувачі прогнозу матимуть інформацію про ступінь довіри до 

прогнозу. Надалі, залежно від значення індексу ризику прогнозу, можна 

приймати альтернативні рішення (відповідно до ставлення кінцевих 



користувачів до допустимого рівня ризику) для оцінки можливої операційної 

вигоди. 

Адаптивні моделі прогнозування розглядають прогнозовану 

потужність ВЕС як адаптовану до конкретних умов комбінацію 

альтернативних динамічних моделей. Адаптивність моделей має враховувати 

суттєво нелінійну залежність потужності ВЕС від швидкості вітру, 

залежність від інших погодних факторів – напряму вітру, густини повітря 

тощо. Ці фактори можуть відрізнятися для різних ВЕС, потужність яких 

враховується одночасно. При цьому допускається, що одночасно розраховано 

декілька прогнозів (ансамбль прогнозів) за альтернативними моделями, 

оцінка параметрів моделей добре враховує місцеві умови, а результуючий 

прогноз використовує адаптивну комбінацію конкуруючих моделей. 

Потужність ВЕС в час t+h, де t – поточний час, а h – горизонт прогнозування, 

пропонується прогнозувати за правилом:  
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кількість прогнозів, розрахованих за альтернативними моделями;  k – номер 

прогнозу (моделі); )(h

tk  - вагові коефіцієнти k-го прогнозу, залежні від часу. 

Гнучкість та адаптивність підходу стосуються не лише оцінки 

параметрів моделей, а й обмеження числа моделей та вибору окремих, 

найбільш значимих (тобто вагові коефіцієнти при інших прогнозах можуть 

бути нульовими). Критерієм при виборі моделей є їх точність, визначена для 

попередніх періодів часу шляхом порівняння прогнозованих та фактичних 

значень. 

 

Досяжні можливості прогнозування  (на прикладі досліджень в Україні) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СТАТИСТИКА»  

Короткотермінові прогнози роботи вітрових електростанцій (ВЕС), як 

свідчить світовий досвід, складаються на термін до 48 годин (виходячи з 

потреб диспетчеризації енергосистеми). Потреба в такому прогнозуванні тим 

вища, чим більшу частку в загальному обсязі генерування займає вітрова 

енергія. Мова йде здебільшого про рівні, що досягають декількох відсотків 

(п`ять і більше). Для України в цілому це питання наразі гостро не стоїть, 

проте в деяких регіонах  сумарна потужність вітрових станцій (разом з 

проектованими) наближається до критичної межі. Отже, необхідно визначити 

наявні можливості прогнозування роботи ВЕС. 

Для фізичних моделей потрібні поточні дані метеоспостережень з 

багатьох точок. Особливу складність тут викликає потреба в оперативній 

взаємодії з метеослужбами та значний обсяг розрахункових робіт, що 



потребує створення спеціальних служб. Натомість статистичні прогнози 

можна виконувати з використанням традиційного обчислювального апарату 

(програми типу Statistica, SPSS тощо), маючи в якості початкових даних 

строкові записи метеопостів ВЕС чи дослідницьких постів, а також офіційні 

метеопрогнози. Такі методи більш доступні та менш затратні. 

В якості прикладу для дослідження можливостей прогнозування було 

обрано дані щодо швидкості вітру, зібрані метеорологічними постами різних 

ВЕС, у різні пори року. 

Розглянемо можливості короткотермінового (на дві доби) прогнозу 

швидкості вітру на прикладі даних метеопосту Прісноводненської ВЕС. 

Початковими даними для розрахунку є 10-хвилинні записи швидкості вітру 

протягом місяця (4464 точки). Однак при прогнозуванні зручніше 

користуватися агрегованими даними – в даному випадку використано 

середньогодинні значення (744 точки), отримані осередненням для кожної 

групи з шести вимірів. Таким чином отримано часовий ряд, зображений на 

рис.: 

 
Графік зміни швидкості вітру протягом місяця 

 

Візуально часовий ряд записів швидкості вітру як випадкова величина 

не має ознак нестаціонарності. Автокореляційна функція (АКФ) 

експоненційно затухає, досягши значенб білого шуму на 25-му кроці (лазі), а 

часткова (ЧАКФ) має два значимі викиди на перших двох лагах (рис.): 



 

 
а) 

 
б) 

 Автокореляційна (а) та часткова автокореляційна (б) функції часового ряду 

 

Автокореляція або автокореляційна функція — це кореляція функції з 

самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. 

Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді 

даних, таких як періодичність. Математично автокореляційна функція 

визначається як:  

де f(t) інтегрується у добутку з комплексно 

спряженою та зміщеною на певну величину τ (часто τ - це час) функцією. 

Інше визначення: . Часткова автокореляційна 

функція показує кореляцію між двома випадковими змінними за 

вирахуванням впливу всіх внутрішніх значень автокореляції. У ЧАКФ 

усувається залежність між спостереженнями всередині лага (проміжними 

спостереженнями). На даному лагу ЧАКФ аналогічна звичайній 

автокореляції, за винятком того, що при обчисленні з неї виключається вплив 

автокореляцій з меншими лагами. 

До найбільш використовуваних методів аналізу часових рядів належать 

моделі типу ARІMA (авторегресії з рухомим середнім), які використовують 

значний обсяг даних і можуть досягти задовільних результатів. Згідно з 

критеріями ідентифікації, часовий ряд з такими АКФ та ЧАКФ має 

описуватися моделлю з двома параметрами авторегресії. Взяття перших 

різниць дозволяє забезпечити стаціонарність часового ряду, необхідну для 

використання статистичних методів прогнозу. Модель ARІMA(2,1,0)  



видається задовільною, оскільки АКФ її залишків, тобто різниць між 

фактичними та модельованими значеннями ряду, не виходить за межі 

коливань білого шуму, а самі фактичні дані не виходять за межі 

прогнозованого довірчого інтервалу. 

 

 
 Похибки прогнозу для сезонної моделі ARІMA(2,1,2)(1,0,1) 

 

Використана в подальшому сезонна модель ARІMA(2,1,2)(1,0,1) також 

є стаціонарною, але її АКФ має кращу збіжність, і досягає меж білого шуму 

вже на 15-му лазі. Приклад прогнозу зображено на  рис: 

 
Приклад прогнозу на 24 години  

 

Незважаючи на візуальну відсутність періодичної складової, добовий 

хід швидкості вітру все ж має бути відчутним. Спектральний аналіз часового 

ряду дає періодограму, на якій помітно групу періодів, кратних 24, причому 

чітко виражена також 4-добова періодичність (96 годин). Для виділення 

періодичної складової можна попередньо трансформувати початковий ряд, 

взявши різниці з лагом 24.  

Порівняння точності прогнозу без урахування періодичності та 

трансформованого з лагом 24 ряду (рис.) також вказує на перевагу такої 



моделі. Тут виконано прогноз на 11–12-й дні місяця за даними перших 10-ти 

днів, і порівняно його з фактичними значеннями цих днів. 

Середньоквадратична похибка без урахування періодичності становила 2,2 

м/с, а з її урахуванням – 1,8 м/с. 

 
Прогноз швидкості вітру на 11–12-й дні:  

1 – без урахування періодичності; 2 – з урахуванням  

 

Можна зазначити, що прогноз на 2-й день якісно повторює прогноз на 

1-й день – така властивість розрахункової моделі. Тому цим методом 

доцільніше виконувати прогнозування на один день. Таким чином можна 

спрогнозувати швидкість вітру на наступні дні місяця, весь час збільшуючи 

на один день довжину початкового ряду, який береться в розрахунок, і 

порівнюючи результат з фактичним значенням (рис.):  

 
Сумісний графік фактичної та прогнозованої швидкості вітру 

 

На рис. помітно, що прогнозовані дані ніби запізнюються відносно 

фактичних. Цей ефект обумовлено тим, що використана методика фактично 

поширює результати поточного дня на наступний, з певними поправками на 

тенденції попередніх днів. 

Точність прогнозу значною мірою залежить від плавності зміни 

елементів ряду, і має досить випадковий характер. Для прикладу розглянемо 

детальніше прогноз на 21–22-й дні місяця (рис.). Тут середньоквадратична 



похибка прогнозування на 21-й день (точки 481-504) становить 0,87 м/с, або 

15%, а на 22-й день (точки 505-528) – вже 4,28 м/с, або 47%. 

 
Прогнозні та фактичні дані за 21-22 дні місяця 

 

Про випадковий характер похибки можна судити, порівнюючи 

прогнози, перша точка яких довільно зміщується у часі. Якщо ця точка 

передує стрибку прогнозованої кривої, то точність прогнозу на найближчі 

години падає. Проте це явище має локальний характер і надалі не впливає на 

загальну точність. Так, при розрахунках, зміщених на 10 точок (умовно 

виконуваних в районі 10-ї години ранку), середньоквадратична похибка для 

декількох взятих поспіль днів лишилася на тому ж рівні. Натомість значне 

покращення точності прогнозу досягається, якщо складати прогноз частіше, 

наприклад через кожні 6 годин. На рис. нижче зображено старий прогноз 

(виконуваний через 1 добу) та новий (через 6 годин) для тих трьох днів, коли 

спостерігалась різка зміна швидкості вітру. В даному випадку 

середньоквадратична похибка зменшилась з 4,44 м/с до 1,82 м/с, або з 62% до 

25%. 

 
Зміна характеру прогнозу при зменшенні інтервалу прогнозування 

 

Можна зазначити, що точність прогнозу відчутно не зростає при 

збільшенні бази прогнозування, тобто за даними 10-ти днів така ж, як на 



підставі 30 днів (у межах статистичної похибки). Результати досліджень 

засвідчують, що для прогнозування статистичним методом достатньо даних 

за декілька останніх годин, при цьому точність прогнозу є задовільною також 

лише для декількох (до 10) наступних годин. Зазначимо, що коректне 

використання процедури ARIMA потребує хоча б 50 попередніх значень. 

 

ЗМІШАНІ МЕТОДИ  

 Авторегресія з рухомим вікном 

Аналогічним чином дослідимо методом ARIMA записи швидкості 

вітру на Мирнівській ВЕС за місяць. Результати попереднього огляду даних 

не засвідчили очевидних ознак періодичності, хоча періодограма показала 

періодичність з кроками 24, 48 та 120 годин. Сезонна декомпозиція ряду 

вирізняє періодичну складову з кроком 24, що має розмах близько 2,0 м/с 

(рис. нижче).  

 
Виділення періодичної складової з часового ряду 

 

Згладжена тренд-циклічна складова, яка лишається від ряду, не містить 

періодичних значень. Середня швидкість вітру становить 6,13 м/с, а СКВ 

(середньоквадратичне відхилення) – 2,93 м/с. 

Використаємо накопичувані з початку місяця дані для прогнозування 

на наступну добу із застосуванням моделі ARІMA, як у попередньому 

прикладі для жовтня. Середня швидкість вітру за прогнозними значеннями 

відрізняється від фактичної менше ніж на 5% (за рахунок взаємокомпенсації 

додатних та від`ємних похибок), проте середньоквадратична похибка 

лишається досить значною – 2,6 м/с, тобто точність прогнозу знаходиться на 

рівні 45%. Коефіцієнт кореляції є досить низьким – 0,46. 

Як вказувалось раніше, для короткотермінового прогнозу задовільні 

результати забезпечує модель постійності – найпростіший варіант моделі 

ARIMA. Покращеним варіантом моделі постійності можна вважати метод 

експоненційного згладження, коли наступні значення ряду визначаються не 



лише через поточне значення, але і всі попередні, взяті зі зменшуваними 

ваговими коефіцієнтами. 

Використовуємо дані того ж місяця, починаючи з 10-ї доби. Прогноз 

виконується на дві доби вперед. На рис. нижче зображено прогнозні дані на 

кожну першу та другу добу у порівнянні з фактичними даними. Загалом, 

точність прогнозу на одну добу практично така ж, як методом ARIMA; проте 

прогноз на дві доби майже не корелює з фактичним значенням. 

 
Прогноз за одну та дві доби в порівнянні з фактичною швидкістю вітру 

 

Визначимо можливості підвищення точності прогнозування, 

використовуючи не тільки статистичний підхід, а й офіційні метеопрогнози. 

Щоденні прогнози вітчизняної державної гідрометеослужби містять, в тому 

числі, розрахункові значення швидкості вітру на дві доби вперед (по чотири 

значення на добу) в прив`язці до існуючої мережі гідрометеостанцій (ГМС), і 

розміщені на офіційному Інтернет-сайті Українського гідрометеорологічного 

центру. Порівняльні розрахунки зроблено на підставі прогнозних даних щодо 

декількох найближчих ГМС. 

Для коректного порівняння даних ВЕС та ГМС початкові дані 

осереднено з 6-годинним інтервалом. Відповідно замість 744 точок 

вимірювання матимемо 124. Таке групування даних можна порівняти з 

даними прогнозу погоди, які теж мають 6-годинну дискретність. 

Найближчими до Мирнівської ВЕС є ГМС у Чорноморську та Євпаторії. 

Якщо порівняти осереднені дані прогнозу цих станцій з фактичними даними 

Мирнівської ВЕС за 21 добу, то кореляція з добовим прогнозом є значно 

вищою і становить 0,72; похибка прогнозу – 41%. Кореляція прогнозу за дві 

доби досягає 0,70. Чи можна покращити цей прогноз, використовуючи 

статистичний підхід? 

Визначимо регресію прогнозних значень на фактичні методом 

розподілених лагів (МРЛ). Рівняння лінійної регресії: 



L

i
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залежний ряд; X – незалежний ряд; t – індекс, що визначає момент часу; i - 

коефіцієнти регресії. Кількість членів рівняння визначається обраним лагом 

L. Для розрахунків обрано значення L=4 як оптимальне (визначено 

дослідним шляхом). При цьому найбільш статистично значимими є перший 

та останній коефіцієнти рівняння регресії, незалежно від довжини лагу. 

Щоденно ми маємо попередні (до дня складення прогнозу) фактичні 

дані щодо швидкості вітру на ВЕС та дані прогнозу ГМС для поточної дати і 

ще на два дні вперед. Потрібно визначити прогнозну швидкість вітру на ці 

два дні, використовуючи наявний дводенний прогноз та статистичний зв`язок 

фактичних і прогнозованих даних за попередній період часу. 

Виконаємо прогноз швидкості вітру на дві доби вперед, починаючи з 

11-ї і використовуючи в якості бази розрахунку попередні дані з початку 

місяця. Результати розрахунку з використанням даних ГМС, уточнених 

методом розподілених лагів, зображено на рис. нижче (прогноз 1 зроблено за 

день до означеної дати, прогноз 2 – за 2 дні). 

 
Співставлення фактичних та скоригованих прогнозних даних 

 

Числові показники прогнозування наступні: для 1-добового прогнозу 

середньоквадратична похибка становить 34%, коефіцієнт кореляції - 0,68; для 

2-ї доби похибка 36%, коефіцієнт кореляції – 0,65. Отже, кореляційна 

залежність дещо знижена, в основному за рахунок згладження даних, зате 

середньоквадратична похибка помітно нижча порівняно з некоригованим 

прогнозом (див. табл.1). Проте загалом похибка все ще досить висока. 

Подальшого покращення прогнозу можна досягти, застосувавши 

комбінацію прогнозів, отриманих за моделями ARIMA та МРЛ з ваговими 

коефіцієнтами, які можуть бути пропорційними коефіцієнтам кореляції або 

обернено пропорційними середньоквадратичній похибці (табл. 1). В даному 

випадку відповідні вагові коефіцієнти становлять 0,3 та 0,7.  

 

Таблиця 1.Порівняльні показники точності прогнозування різними методами 



Метод прогнозування Коефіцієнт 

кореляції 

Середньоквадратична 

похибка, м/с 

Відносна  

похибка 

Модель ARIMA 0,457 2,61 0,451 

Експоненційне згладження 0,450 2,60 0,449 

Прогноз ГМС 0,717 2,52 0,413 

Прогноз МРЛ 0,683 1,98 0,344 

Комбінований ARIMA+МРЛ 0,686 1,88 0,326 

 

Для встановлення залежності прогнозу від обсягу даних, які беруться в 

розрахунок при застосуванні методу розподілених лагів, зобразимо графічно 

зміну статистично значимих коефіцієнтів регресії по днях, в залежності від 

дати складення прогнозу (рис.): 

 
Залежність коефіцієнтів регресії МРЛ від обсягу початкових даних 

 

При обсязі бази даних від 10 до 20 днів зміна коефіцієнтів з додаванням 

кожного наступного дня є досить помітною, а вже починаючи з 25 днів 

наближається до асимптотичних значень. Таким чином, місячного обсягу 

даних цілком достатньо для статистично значимої залежності, тобто 

стабільності прогнозу.  

Як видно на рис., найбільшу величину має коефіцієнт β0 при Xt. 

Наступні коефіцієнти або незначимі, або носять взаємокомпенсуючий 

(дзеркальний) характер. Отже, можна зробити висновок про наявність 

квазілінійної залежності прогнозних даних ГМС та фактичних даних на ВЕС. 

При цьому відносна точність прогнозу зростає зі збільшенням швидкості 

вітру. 

Таким чином, відчуттне збільшення точності прогнозування за рахунок 

зростання бази попередніх даних неможливе, як тільки відбувається 

стабілізація статистичних закономірностей. Покращення прогнозних даних за 

рахунок комбінування різних моделей прогнозування, з використанням 

даних гідрометеослужб, є більш успішним. Однак досягнута точність 



прогнозування швидкості вітру на рівні 30-35% все ж видається 

недостатньою, оскільки розрахункові прогнози ГМС, хоч і мають 6-годинну 

дискретність, але оновлюються один раз на добу, в той час як для розвинутих 

зарубіжних моделей на базі NWP – принаймні кожні 6 годин. Виконання 

розрахунків з такою дискретністю забезпечує значно вищу – вдвічі і більше – 

точність прогнозування.  

 

Використання адаптивних моделей 

В більшості прогнозних моделей прогнозується саме швидкість вітру, а 

не потужність ВЕС, з ряду причин. Показник швидкості вітру є об`єктивним 

та унормованим, а потужність ВЕС – нелінійна характеристика швидкості 

вітру, що залежить від технічних можливостей конкретних ВЕУ. Тому при 

складенні прогнозу в більшості розрахункових моделей поточні дані щодо 

роботи ВЕС конвертуються у швидкість вітру, і тільки на останній стадії 

обчислювального алгоритму прогнозна швидкість вітру, супроводжувана 

оцінками точності та надійності прогнозу, перетворюється в очікувану 

потужність ВЕС. 

Однак потрібною на практиці величиною є саме значення потужності 

ВЕС, яка, на відміну від вітру, може мати свої закономірності, пов`язані з 

внутрішнім розпорядком роботи ВЕС, особливостями диспетчерського 

управління тощо. Результуюча прогнозована потужність там розглядається 

як адаптована до конкретних умов комбінація альтернативних динамічних 

моделей.  

Щодо використовуваних моделей, пропонується декілька 

альтернативних моделей, які відрізняються кількістю врахованих факторів. 

Так, перша модель є багатоперіодною авторегресією, тобто виконується 

статистичне прогнозування потужності як часового ряду. Дана модель якраз 

повинна враховувати антропогенні фактори в ритмічності роботи ВЕС. 

Наступні моделі аналогічні попередній, з додатковим урахуванням прогнозів 

ГМС щодо швидкості та напряму вітру. Загальний вигляд розрахункової 

моделі:  
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  – прогноз стосовно напряму вітру;  

     ν та 𝜑 – відповідно швидкість (м/с) та напрям (град) вітру; 

    
)(

|

Mi

thte   – прогнозована похибка і-тої моделі; 

     q та k – кількість параметрів регресії; константа с призначена для 

врахування добової циклічності.  

Гнучкість даної методики прогнозування полягає у виборі, по-перше, 

адаптивних способів оцінки коефіцієнтів кожної окремої моделі, та по-друге, 

адаптивного підходу до оцінки вагових коефіцієнтів при різних 

альтернативних моделях. І якщо в першому випадку використовуються 

рутинні математичні процедури (метод найменших квадратів чи метод 

фільтрів Калмана), то в другому, для уникнення складнощів при обчисленні 

та уникнення додаткових похибок, можливий дещо інтуїтивний вибір 

окремих моделей, вага яких відповідає їх точності. Тут доцільне 

застосування різних форм регресії, при варіативності в часі як вагових 

коефіцієнтів, так і кількості та типу альтернативних моделей. 

Врахування напряму вітру 

В попередніх розділах розглянуто різні шляхи прогнозування 

швидкості вітру, на базі яких можна визначити очікувану потужність 

вітроустановок. При цьому враховувалася в основному швидкість вітру; 

врахування напряму пропонувалося в адаптивних моделях для покращення 

точності прогнозу. Однак напрям вітру також може впливати на результуючу 

потужність окремих ВЕУ та ВЕС у цілому, і його врахування доцільне з 

декількох причин. Зокрема, швидкість вітру може корелювати з його 

напрямом, тобто деякі напрями відзначатимуться більш потужними вітрами; 

крім того, від напряму вітру залежить рівень втрат потенційного виробітку 

електроенергії, обумовлених впливом рельєфу та взаємозатіненням самих 

ВЕУ. Розглянуте в попередніх розділах статистичне прогнозування часових 

рядів та використання прогнозу ГМС можна використати і при прогнозуванні 

напряму вітру. 

На рис. нижче наведено зразки місячної фіксації напрямів вітру на 

Мирнівській ВЕС (А) та площадці «Сонячна Долина» (Б) на заході та сході 

Криму відповідно. 



    А)  

    Б)  

Зміни напряму вітру, осереднені за 6-годинні інтервали 

 

Як видно з рис., часові ряди А, Б дещо корелюють (площадки віддалені 

одна від одної на 160 км) та мають ознаки стаціонарності. Приклад 

автокореляційної (АКФ) та часткової автокореляційної функції наведено на 

рис. нижче. Характер АКФ та ЧАКФ свідчить про авторегресію 1-го порядку. 

    
Автокореляційна (зліва) та часткова автокореляційна функції напряму вітру 

 

Застосування авторегресійної процедури прогнозування з ковзним 

середнім та інтегруванням (ARIMA) забезпечує невисоку точність прогнозу 

(рис.): 



 
Прогнозування на 24 та 48 годин методом ARIMA (площадка А) 

 

Загалом, вдало прогнозуються лише періоди плавної зміни азимуту. 

Дещо кращий результат досягається завдяки використанню прогнозу 

розташованих поблизу ГМС та застосуванню методу розподілених лагів. Так, 

для площадки А середньоквадратична похибка прогнозування зменшується з 

73º (ARIMA) до 51º (МРЛ). Комбінування цих методів точності 

прогнозування не покращує.  

Для дослідження результатів прогнозу потужності ВЕС потрібно 

виконати наступні дії:  

1) в якості опорних значень розрахувати потужність ВЕУ за 

фактичними даними метеоспостережень, наприклад розбивши їх на добові 

фрагменти та використавши прикладну програму типу WAsP (WindFarm, 

WindPRO); 

2) за даними прогнозу ГМС та попередніми даними метеопостів ВЕС 

спрогнозувати швидкість та напрям вітру; 

3) за прогнозною швидкістю визначити продуктивність (потужність) 

тестової ВЕС з використанням поліноміальної чи логістичної характеристики 

потужності вітроустановок (по 6-годинних осереднених значеннях), після 

чого уточнити розрахунок з урахуванням напряму, окремо виконати прогноз 

потужності суто статистичними методами (з застосуванням авторегресії); 

4) порівняти прогнозовані за різними моделями значення з 

розрахованими WAsP як точними, при необхідності усереднивши їх для 

однакових часових інтервалів (в даному випадку добових), за результатами 

порівняння визначити оптимальні з точки зору мінімізації похибки значення 

вагових коефіцієнтів. 

Оцінка точності прогнозу 

Результати розрахунків середньої потужності ВЕУ та середньо-

квадратичної похибки (СКП) для наведених вище схем розстановки 



вітроустановок та реальних метеоданих за місяць при різних моделях 

розрахунку поточної середньодобової потужності наведено в табл. 2. 

Прогноз виконувався за результатами попередніх днів, починаючи з 10-го 

(тобто на 11–31-шу добу), регресія на прогнозовані значення – за умови 

досягнення стабільних значень коефіцієнтів. 

Таблиця 2. Порівняння точності прогнозу за різними моделями розрахунку (МВт) 

Розрахункова модель 
Площадка А Площадка Б 

Середнє СКП Середнє СКП 

1. Модель WAsP (прийнята за точну) 1,289 0 0,596 0 

2. Авторегресійна модель (ARIMA) 0,998 0,775 0,761 0,541 

3. Прогноз швидкості вітру методом МРЛ 1,347 0,447 0,612 0,323 

4. Модель МРЛ, коригована за напряму вітру 1,320 0,437 0,605 0,321 

5. Лінійна регресія на ARIMA+МРЛ 1,288 0,297 0,596 0,309 

6. Лінійна регресія ARIMA+МРЛ коригована  1,289 0,295 0,594 0,309 

7. Квадратична регресія на ARIMA+МРЛ 1,290 0,292 0,595 0,249 

8. Квадратична регресія ARIMA+МРЛ кор. 1,283 0,285 0,598 0,246 

9. Кубічна регресія на ARIMA+МРЛ 1,286 0,269 0,593 0,196 

10. Кубічна регресія на ARIMA+МРЛ кор. 1,285 0,251 0,607 0,195 

11. Пропорційне до СКП осереднення 

ARIMA+МРЛ коригованої 
1,204 0,483 0,663 0,340 

Як бачимо, лінійна регресія забезпечує більшу похибку прогнозу, ніж 

функції вищого порядку, хоча демонструє кращий результат для середнього 

значення потужності, а якість прогнозу на одну та дві доби майже однакова. 

Кількісні характеристики прогнозу на одну та дві доби (на прикладі 

площадки Б) дано в табл. 3. 

Таблиця 3. Порівняльні характеристики точності прогнозу на одну та дві доби (МВт) 

Розрахункова модель 
На одну добу На дві доби 

Середнє СКП Середнє СКП 

1. Модель WAsP (прийнята за точну) 0,596 0 0,596 0 

2. Авторегресійна модель (ARIMA) 0,761 0,541 0,771 0,668 

3. Прогноз швидкості вітру методом 

розподілених лагів (МРЛ) 
0,612 0,323 0,565 0,319 

4. Модель МРЛ, коригована з урахуванням 

напряму вітру 
0,605 0,321 0,559 0,319 

5. Лінійна регресія на ARIMA кориговану 0,595 0,309 0,596 0,311 

6. Лінійна регресія на ARIMA+МРЛ кориговану 0,594 0,309 0,596 0,306 

7. Квадратична регресія на ARIMA кориговану 0,603 0,249 0,596 0,251 

8. Квадратична регресія на ARIMA+МРЛ 

кориговану 
0,598 0,246 0,600 0,246 

 



Коефіцієнт кореляції прогнозних значень з точними становить в 

середньому 0,8 для прогнозів на базі МРЛ та лінійної регресії, 0,875 – для 

квадратичної, та 0,925 – для кубічної регресії. Зразки прогнозованих значень, 

порівняно з розрахованими програмою WAsP, зображено на рис.: 

 

 
Порівняння прогнозу за різними формами регресії (площадка А) 

 

Коефіцієнти регресії, відповідно до розрахункової моделі, є функціями 

часу. Простежимо їх мінливість у часі. 

Рівняння лінійної регресії на три моделі прогнозу має вигляд: 

  PaPaPaaP MPARIMA 3210 , де аі – коефіцієнти регресії, 

залежні від часу; Рх – потужності ВЕУ, прогнозовані за відповідними 

моделями. Якщо приймати до розрахунку спочатку 10 попередньо отриманих 

добових значень, а потім щоденно добавляти нові дні, то коефіцієнти при 

складових у рівнянні регресії змінюватимуться, як це зображено на рис. : 



 
Добова зміна коефіцієнтів регресії 

 

Таким чином, при врахуванні понад 20 попередніх значень коефіцієнти 

регресії досягають певної стабільності, надалі змінюючись досить плавно. 

Отже, залежність коефіцієнтів регресії від часу можна вважати слабкою за 

наявності, як мінімум, місячної бази даних. Слід зазначити, що коефіцієнти а2 

та  а3  стосуються близьких за абсолютною величиною розрахункових даних, і 

їх зміна є взаємокомпенсуючою (див. рис.), мало впливаючи на загальну 

точність прогнозу. Так, при зростанні бази прогнозних даних з 10 до 21 

(прогнозування розпочато за наявності 10-денної інформації) 

середньоквадратична похибка прогнозу для площадки А зменшилася з 0,41 до 

0,27 МВт, а для площадки Б – з 0,58 до 0,20. Отже, рівняння регресії доцільно 

використовувати після досягнення їх коефіцієнтами стабільних значень, з 

подальшим періодичним уточненням. 

Зі зростанням порядку регресійного полінома точність прогнозу дещо 

зростає, але коефіцієнти регресії при цьому схильні до нестійкості (зазнають 

значних змін при невеликій зміні початкових даних). Ця ж тенденція 

проявляється при використанні моделей з близькими значеннями, в даному 

випадку це некоригована та коригована моделі МРЛ. При цьому їх вагові 

коефіцієнти великі за абсолютним значенням (до декількох десятків), і є 

взаємокомпенсуючими. Оптимальними з точки зору надійності розрахунків є 

лінійна регресія на три моделі, або квадратична – на дві. Відносна точність 

прогнозу при цьому в наведених прикладах (табл. 2) досягала 8-12% відносно 

номінальної потужності, що загалом відповідає рівню застосовуваних у світі 

розрахункових моделей. 

Щодо точності прогнозу, то в загальному випадку зі збільшенням 

кількості випадкових величин, якими є окремі прогнози за різними моделями 

(так звані предиктори) та відповідні складові регресійних рівнянь, дисперсія 

результуючої випадкової величини Р має зростати відповідно до своїх 
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де ia – коефіцієнти рівняння регресії типу (3.4) або рівнянь вищих порядків; 

    i – середньоквадратичне відхилення (стандарт) випадкової величини рі; 

   ij – коефіцієнт кореляції відповідних випадкових величин. 

Метою прогнозування є мінімізація різниці між прогнозними та 

фактичними значеннями досліджуваних випадкових величин. Якщо у 

формулі прийняти, наприклад, aN = -1, а p(N) – відомі значення прогнозованої 

величини до моменту складення прогнозу, то дана дисперсія відображатиме 

відхилення модельованих значень випадкової величини  від фактичних, тобто 

похибку прогнозу. Критерієм оптимальності при розрахунку коефіцієнтів 

регресії звичайно є саме мінімізація середньоквадратичної похибки. 

Розрахований таким чином прогноз називається оптимальним предиктором. 

Крім найменшої похибки, оптимальний предиктор забезпечує також найвищу 

кореляцію з фактичними значеннями. Умовою знаходження регресійних 

коефіцієнтів оптимального предиктора є невиродженість матриці 
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jiijn  , складеної з коефіцієнтів виразу для σΝ. Отже, 

використання двох близьких за значеннями моделей може спрямувати до 

нуля визначник матриці Sn, і результати розрахунку параметрів прогнозної 

моделі будуть нестійкими або приведуть до невизначеності. Прикладом може 

слугувати попередній рис., де коефіцієнти a2, a3 при близьких моделях 

змінюються досить різко і досягають великих значень. 

Зазначимо також, що в загальному випадку оптимальний предиктор 

забезпечує меншу похибку, ніж у випадку лінійної регресії (це підтверджує і 

табл. 2). Зменшення похибки відбувається також зі зростанням кількості 

прогнозних моделей (предикторів), причому результуюча точність залежить 

від того, наскільки нові предиктори корелюють з досліджуваною величиною: 
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1   nnn PP  , де 1n  - часткова кореляція (n+1)-го предиктора.  

Таким чином, додаткове врахування нової моделі, кореляція якої 

близька до нуля, не покращує точності прогнозу. З іншого боку, надмірне 

збільшення кількості предикторів навіть при асимптотичному зменшенні 

похибки не гарантує повного співпадіння прогнозних та фактичних значень. 

Насправді існують обмеження точності, обумовлені рядом факторів. До них, 

зокрема, відносяться похибки категорій А (цифрових значень вимірювань) та 

В (методичних підходів) відповідно до Державного стандарту України ІЕС 

61400-12-2001, які враховують коефіцієнти чутливості складових величин.  

При максимально коректному прогнозуванні залишки прогнозованого 



часового ряду, тобто похибки, мають бути розподілені по нормальному 

закону з нульовим середнім та мінімально досяжною дисперсією, яка 

визначається рівнем стохастичності  досліджуваних величин. Це свідчитиме 

про відсутність систематичної похибки. Параметри нормального розсіювання 

похибки слугуватимуть показником технічно досяжної точності (рис.).  

  

 Характер зміни та гістограма розподілу похибки прогнозування 

 

Гіпотеза нормальності може вважатися підтвердженою за наявності 

значного обсягу вибірки значень випадкової величини. Однак навіть при 

наявності місячного обсягу прогнозованих величин нормальність розподілу 

залишків для найбільш точних моделей (див. табл. 2) виглядає достовірною 

для обох площадок. Це зокрема підтверджується тим, що розмах залишків та 

їх розподіл відповідають значенням довірчих границь (квантилів) 

нормального відхилення. Отже, досягнутий рівень точності прогнозу 

відповідає природі досліджуваного процесу (при цьому відіграють роль такі 

фактори, як точність прогнозу ГМС, стабільність енергетичних характеристик 

ВЕУ, достовірність опису площадки, точність обчислень тощо).  

Межі ймовірного відхилення прогнозованих значень для площадки Б 

зображено на рис. нижче. Розрахунки за моделлю WAsP, які умовно 

вважаються точними, практично потрапляють у інтервал з довірчою 

імовірністю 80% (тобто рівнем значимості 0,2). 

 
Довірчий інтервал прогнозованої потужності ВЕУ 



 

Таким чином, застосування комбінації декількох прогнозів, що 

враховують вплив різних чинників, забезпечує досить високу точність 

передбачення поточної потужності вітростанції та відповідно її 

продуктивності. При цьому суто статистичний прогноз на базі аналізу ряду 

попередніх значень потужності має враховувати зокрема вплив регулярних 

факторів, пов`язаних з процесом експлуатації та обслуговування станції 

(зрозуміло, що для умовної станції цих факторів не існує). Прогноз швидкості 

вітру, який виконується державними метеослужбами, дозволяє передбачити 

потужність вітру на площадці ВЕС, при цьому статистична обробка 

попередніх прогнозованих та фактичних значень швидкості вітру дозволяє 

врахувати різницю в характері вітрового потоку на площадці та в районі 

метеостанції. Детальне вивчення ландшафту площадки, розташування ВЕС та 

взаємного впливу ВЕУ дає можливість уточнити прогноз за рахунок 

передбачення не лише швидкості, а й напряму вітру. Результуюча точність 

прогнозу зростатиме зі збільшенням врахованих чинників, наприклад, при 

врахуванні даних декількох прилеглих до ВЕС метеостанцій. 

Отже, оцінка максимального числа чинників як випадкових величин та 

використання рівнянь регресії дозволяє мінімізувати похибку прогнозу. 

Однак при врахуванні малозначимих факторів, які в результаті призводять до 

чисельно близьких прогнозів, можливе виникнення розрахункових 

складнощів та невизначеності розв`язків. При цьому коефіцієнти регресії не 

мають сенсу вагових коефіцієнтів чи індексів ризику, як у випадку 

застосування ансамблю прогнозів. Навпаки, великі абсолютні значення 

коефіцієнтів регресії свідчать про нестійкий характер розрахункових 

параметрів. Свідченням високої точності прогнозу може слугувати 

нормальний закон розподілу похибки прогнозування як випадкової величини, 

параметри розсіювання якої у випадку нормальності будуть показником 

технічно досяжної точності.  

 

Методичні вказівки до прогнозування ВЕС 

 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ 

 Для оперативного прогнозування очікуваної потужності ВЕС зручно 

користуватися доступними прогнозами погоди, які стосуються довколишніх 

населених пунктів, з подальшим перерахунком до площадки ВЕС та з 

урахуванням статистичних залежностей між прогнозами і фактичними 

значеннями швидкості вітру. Такі залежності стосуються конкретної точки, 

для якої визначаються рівняння регресії (очевидно, це анемометр метеопоста 



ВЕС, покази якого прийнято за фактичні значення). Оскільки такі анемометри 

встановлюють на висоті ротора ВЕУ, то розраховані швидкості вітру можна 

безпосередньо застосовувати для визначення очікуваної потужності ВЕУ. 

Проаналізуємо можливості такого прогнозу, скориставшись даними 

прогнозів погоди для населених пунктів Мелітополь, Ботієве, Приморськ, 

розташованих навколо площадки ВЕС, що будується. Прогнози складаються 

на поточний день (дані оновлюються зранку, тобто надаються на 15–18 годин 

вперед) і на наступну добу (на 39–42 години). Як джерело прогнозів погоди 

використано Інтернет-сайти meteo.ua, sinoptic.ua, gismeteo.ua, meteoprog.ua, 

rp5.ua, windfinder.com. Прогнози фіксувалися переважно для чотирьох пір 

доби (ніч, ранок, день, вечір), а на сайтах sinoptic.ua та windfinder.com – для 

восьми (з інтервалом в 3 години). Використовуючи місячні обсяги даних для 

весни, осені та зими 2013-2014 років (це місяці з високим рівем швидкості 

вітру), було визначено кореляційну залежність, періодично уточнювалися 

рівняння регресії – простої і множинної, по цих рівняннях було розраховано 

відповідні прогнози. Наприклад, маючи місячний набір даних, було взято за 

базу дані 20 днів місяця, а на решту 11 днів послідовно розраховано 

прогнозний вітер і визначалена похибка стосовно фактичних даних цього дня; 

далі рівняння регресії уточнювалися з урахуванням фактичних даних 

попереднього дня (рис.). 

 

Робоче вікно програми оперативного прогнозування 

 

Математичний підхід грунтується на застосуванні методу розподілених 

лагів і лінійних рівнянь множинної регресії для N обраних ГМС: 
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 , тобто для кожної з ГМС враховуються кілька попередніх 

прогнозів, залежно від довжини лага L (оптимальним частіше було значення 

L=4). Довжина лага вибирається емпірично, для забезпечення мінімізації 

похибки. Приклад виконання прогнозу в пакеті Excel для 3-х ГМС з лагом 4 

та кроком 6 год. (ніч, ранок, день, вечір) зображено на рис.: 

 
 Розрахунок прогнозної швидкості вітру на добу вперед  

Рівняння регресії застосовується для перерахунку прогнозу ГМС до 

умов досліджуваної ВЕС. Використовуючи дані з декількох ГМС, отримаємо 

кілька прогнозів. Надалі можна обчислити зважений прогноз, де вагові 

коефіцієнти залежать від кореляції даних або точності прогнозу за 

попередній період. Як показує практика, для цього досить використовувати 

дані за попередні мінімум 20 днів, тоді значення коефіцієнтів регресії 

стабілізуються, і їх можна оновлювати з певною періодичністю. 

Використання даних тривалістю понад 30 днів також погіршує точність 

прогнозу через несвоєчасне врахування сезонних змін погоди. 

Отже, щодня ми маємо попередні (до дня складання прогнозу) фактичні 

дані про швидкість вітру на ВЕС і дані прогнозу ГМС на ці ж дні, а також 

прогноз на деякий час вперед (як правило, на сьогодні і завтра). Потрібно 

визначити прогнозну швидкість вітру на цей час, використовуючи наявний 

прогноз ГМС і статистичний зв'язок фактичних і прогнозованих даних за 

попередній період часу, оформлений у вигляді рівняння регресії. Регулярне 

оновлення коефіцієнтів статистичного зв’язку (рівнянь регресії), аналогічно 

до методів нейронних мереж розглядуваних як прихований шар, дозволяє 

обійтись без фізичного опису прилеглої території ВЕС. 



  

ДОСТОВІРНІСТЬ ПРОГНОЗУ 

 На підставі аналізу кореляції прогнозів та фактичних даних обрано 

найбільш адекватні дані з різних джерел інформації та прилеглих 

географічних точок. Загалом, точність прогнозу швидкості вітру при малих 

швидкостях невисока, похибка для травня коливалась в межах ±2 м/с, інколи 

досягаючи 4 м/с (рис.), для осінньо-зимового  періоду рівень точності дещо 

вищий. 

 
Порівняння прогнозних та фактичних швидкостей вітру 

 

Щодо часових горизонтів прогнозів, то результат дещо несподіваний – 

вчорашні прогнози погоди щодо швидкості вітру іноді корелюють краще, ніж 

уточнені сьогоднішні. Так, за певний період середньоквадратична похибка 

вчорашніх прогнозів становила 1,4 м/с, а за сьогоднішніми прогнозами – 1,60 

м/с (рис.):  

 

 
Розраховані швидкості вітру при різних горизонтах прогнозування 



 

Причина може полягати в тому, що для тривалих прогнозів використо-

вуються дані метеослужб, характерні для регіону в цілому, а уточнення на 

сьогодні більше стосуються конкретних точок і мають локальний характер, 

який погано екстраполюється на сусідню місцевість. В деякі періоди часу 

досягалась точність прогнозування швидкості вітру з середньоквадратичною 

похибкою менше 1 м/с, як правило, коли були відсутні різкі зміни погоди. 

Такий рівень точності може бути прийнятним при незначних обсягах 

впровадження вітрової енергетики, коли коливання потужності ВЕС не 

виявляють значного впливу на стабільність балансу виробництва та 

споживання електроенергії. 

При використанні даних з декількох ГМС рівняння регресії може 

формально мати той же вигляд, але серед незалежних змінних будуть дані від 

різних станцій зі своїми лагами. В цьому випадку ваговий вклад від кожної 

ГМС може бути різним для різних значень лага. Оскільки прогноз побудовано 

на використанні рівнянь регресії прогнозів ГМС на фактичні значення 

швидкості вітру на майданчику, то статистичну значущість коефіцієнтів 

регресії можна оцінити за критерієм Фішера* (F-критерій). У разі, якщо для 

даного набору коефіцієнтів регресії він перевищує критичне значення, то 

регресія вважається статистично значущою, інакше приймається нульова 

гіпотеза – значимої залежності немає (незважаючи навіть на наявність 

істотної кореляції R). Наприклад, для двох ГМС (Мелітополь, Ботієве) за 

травень з урахуванням 4-х значень за добу при врахуванні попередніх даних 

за 20 днів маємо множинну кореляцію R=0,787 (сильний зв'язок), F-критерій 

дорівнює 13,8. Тут обсяг вибірки n=80, а число параметрів k=8, відповідне 

критичне значення критерію Фішера F(k-1, n-k) за табличними даними 

становить 2,2. Регресія значуща (при мінімально прийнятій в розрахунок 

тривалості попередніх спостережень 10 днів критичне значення F-критерію 

становить 2,3 при лагу 4, а при одиничному лагу – 4,1 з рівнем значимості 

95%). Однак не всі коефіцієнти однаково значущі, що можна перевірити за 

допомогою t-статистики (критерію Стьюдента*) (див. табл. 4, де враховано 

два ряди даних: Х1-Х4 та Х5-Х8, з лагом 4 в кожному). 

Таблиця 4. Показники значимості коефіцієнтів регресії 

Змінні 
Коефіцієнти 

регресії 
t-статистика 

Y-перетин 0,746 1,191 

Змінна X1 0,698 2,396 

Змінна X2 -0,009 -0,027 

Змінна X3 0,842 2,703 



Змінна X4 0,142 0,489 

Змінна X5 0,630 3,053 

Змінна X6 -0,165 -0,722 

Змінна X7 -0,213 -0,927 

Змінна X8 -0,037 -0,177 

*За означенням критерієм Фішера (або F-критерієм) називають будь-який 

статистичний критерій, тестова статистика якого при виконанні нульової гіпотези має 

розподіл Фішера (F-розподіл). Статистика тесту зводиться до відношення вибіркових 

дисперсій. Тест проводиться шляхом порівняння значення статистики з критичним 

значенням відповідного розподілу Фішера при заданому рівні значимості.  

Для оцінки ступеня зв'язку між величинами використовується 

коефіцієнт множинної кореляції R Пірсона (кореляційне відношення), який 

може приймати значення від 0 до 1. R = 0 якщо між величинами немає ніякого 

зв'язку і R = 1, якщо між величинами є функціональна (детермінована) зв'язок. 

У більшості випадків R приймає проміжні значення від 0 до 1. 

Критерій Стьюдента (t-критерій) – загальна назва для класу методів 

статистичної перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на порівнянні з 

розподілом Стьюдента. Для рівнянь регресії t-статистика – величини, що 

характеризують ступінь значущості окремих коефіцієнтів моделі. Дуже часто при 

побудові регресійної моделі (виду y=m1x1+m2x2+...+mkxk+b у випаду множинної 

лінійної моделі) невідомо, впливає той чи інший фактор x на y. Включення в 

модель факторів, які не впливають на вихідну величину, погіршує якість моделі. 

Обчислення t-статистики допомагає виявити такі чинники.  

Наближену оцінку параметрів регресії можна зробити так: якщо при 

n>>k величина t-статистики за абсолютним значенням істотно більше трьох, 

то відповідний коефіцієнт слід вважати значимим, а фактор включити в 

модель, в протилежному випадку – виключити з моделі.  

Для числа ступенів свободи n-k-1=71 граничним можна вважати 

значення t=2; тоді в розглянутому прикладі (табл. 3.4) з 8 параметрів 

значущими можна вважати Х1 і Х5, тобто значення прогнозу на поточний час, 

а попередні значення (з лагом 2-4) на точність прогнозу практично не 

впливають, та й відповідні коефіцієнти при цих параметрах помітно менші. 

Це і підтверджено точністю виконаного прогнозу. Виняток становить 

параметр Х3, тобто значення прогнозу на ГМС Мелітополь за 12 годин до 

модельованого терміну. Отже, збереження деякого лага прогнозування (тобто 

врахування попередніх значень) може бути виправданим. 

Результати порівняння абсолютних значень розрахованих по 

регресійним рівнянням прогнозів та фактичних даних про швидкість вітру 

зображено на рис.: 



 
Приклад прогнозування на поточну добу (25 листопада–24 грудня) 

 

Як бачимо, для даних за листопад-грудень, коли фактичні дані 

періодично оновлювалися і для них уточнювалися параметри регресії, СКП 

склала 1,33 м/с. Максимальна похибка досягала 3,2 м/с, середня – 0,0 м/с, а 

розподіл похибок мав симетричний характер. Це свідчить на користь гіпотези 

про нормальний розподіл похибки прогнозування як випадкової величини, 

тобто відсутність систематичної помилки. Аналогічний результат отримано 

для прогнозу на наступну добу, тут точність дещо нижча (СКП=1,58 м/с). 

Даний прогноз виконано для 6-годинних інтервалів часу. Розрахунок з 

3-годинним інтервалом (сайти windfinger і sinoptic) дав більшу похибку 

прогнозу – СКП склала 1,78 м/с. 

Як впливає на точність прогнозу відсутність регулярного перерахунку 

коефіцієнтів регресії за оновленими фактичними даними? Розглянемо на 

прикладі попереднього прогнозу на період січень-березень 2014 р., коли 

оновлення рівнянь регресії не проводилось, і порівняємо результат з 

фактичними показниками, а також з уточненим прогнозом на цей же період 

при регулярному оновленні рівнянь. 

Без уточнення рівнянь регресії, у прогнозі на поточний день в січні СКП 

становила 1,92 м/с; в лютому 1,73 м/с; в березні 1,96 м/с. Прогноз на 

наступний день – у січні  СКП становила 2,13 м/с; в лютому 2,09 м/с; в 

березні 2,35 м/с. Деяке зменшення похибки в лютому обумовлено меншою 

середньомісячною фактичною швидкістю вітру: в січні вона становила 10,0 

м/с, в лютому – 7,9 м/с; в березні – 9,4 м/с. Таким чином, відносна похибка 

прогнозу зростає в міру віддалення від дати останнього коригування рівнянь 

регресії, що свідчить про сезонну зміну характеру вітрів. 

Якби коефіцієнти рівнянь регресії уточнювалися хоча б раз на тиждень, 

то результат прогнозу був би наступним: для прогнозів на поточний день в 

січні-березні СКП склала б в середньому 1,75 м/с в кожному місяці, для 

прогнозу на наступний день – від 1,8 до 2,0 м/с. Зменшення СКП до 1,0-1,4 



м/с можливе при щоденному уточненні коефіцієнтів. 

ПРОГНОЗ ПОТУЖНОСТІ 

 Для прогнозу потужності ВЕС використовується прогнозована 

швидкість вітру і стандартна крива потужності технічно справної ВЕУ. 

Швидкість вітру визначається з інтервалом в 6 годин, тому проміжні значення 

потужності обчислюються лінійною інтерполяцією; в підсумку добова 

продуктивність ВЕУ є осередненою, і не враховує можливих втрат 

технологічного характеру (не залежного від швидкості вітру). Приклад 

прогнозу потужності ВЕУ в порівнянні з реальними значеннями наведено на 

рис. нижче, де прогноз на січень-березень виконувався за грудневими 

залежностями. 

 
Прогноз потужності ВЕУ та фактичні дані при регулярному оновленні даних 

(грудень) 

 

 

Прогноз потужності ВЕУ та фактичні дані у січні  
 

 



Прогноз потужності ВЕУ та фактичні дані у березні  
 

Отже, при регулярному оновленні рівнянь регресії середня за 

досліджуваний період потужність ВЕУ за прогнозами на поточний день 

становила 28,4 МВт.год, за прогнозами за добу – 28,7 МВт.год, фактично – 

28,1 МВт.год. Максимальна похибка (14 грудня) становила 28% номінальної 

потужності ВЕУ, а середня похибка – 6%. 

У січні середня потужність за прогнозом склала 46 МВт.год, за 

фактичними значеннями швидкості вітру – 42 МВт.год, фактично ж виробіток 

ВЕС склав в середньому 37 МВт.год на одну ВЕУ. 

У березні середня потужність за прогнозом становила 44 МВт.год, за 

фактичними значеннями швидкості вітру – 43 МВт.год, фактичний виробіток 

ВЕС склав в середньому 40 МВт.год на одну ВЕУ. 

Різниця фактичного виробітку ВЕС від розрахованого при тій же 

швидкості вітру обумовлена втратами електричної енергії з технологічних 

причин (зупинка обладнання, затінення вітру, тощо). 

Як бачимо, прогноз потужності ВЕС більш стійкий, ніж прогноз 

швидкості вітру. Це обумовлено штучним обмеженням потужності ВЕУ при 

швидкості вітру менше стартової і після досягнення розрахункової, лише 

всередині цього діапазону швидкість вітру впливає на поточну потужність 

ВЕС. 



 

Можливості короткотермінового прогнозування сонячної енергії  

 

Частка сонячної енергетики інтенсивно зростає в енергосистемах 

усього світу. Сонячна енергія використовується для багатьох процесів, в 

тому числі для отримання електроенергії без забруднення навколишнього 

середовища. На шляху високих темпів впровадження фотоелектричних 

систем постають дві головні перепони – мінливість і невизначеність, тобто 

той факт, що їх поточна потужність мінлива на всіх часових масштабах (від 

декількох секунд до років), і що сама ця мінливість є важко передбачуваною. 

Непостійність сонячної енергії негативно впливає на роботу енергосистем. З 

цієї причини у Франції, наприклад, частка сонячної електроенергії обмежена 

30% загального споживання. Засоби для розширення цих меж: по-перше, 

можна створити резервну ємність для енергії, здатну згладжувати режими 

генерації; по друге, це швидке вмикання резервних потужностей, що мають 

контрольований характер. Важливо також досягти кращої передбачуваності 

сонячної енергії, яка дозволила б надійно балансувати виробництво та 

споживання електроенергії.  

Сфера прогнозування сонячної і відповідної фотоелектричної енергії 

швидко розвивається. Актуальними стають прогнози на різні часові 

горизонти, починаючи від декількох хвилин до декількох днів вперед. 

Дослідженням у цій галузі присвячено окреме завдання Міжнародного 

енергетичного агентства, а саме Програма фотоелектричної енергетики 

(IEA‐PVPS).  

Види  прогнозів. Для прогнозування сонячної і фотоелектричної 

енергії використовуються різноманітні ресурси, включаючи традиційні 

виміри погодних даних, інформацію діючих сонячних електричних станцій 

(СЕС), аерокосмічних даних спостереження за хмарним покривом, різних 

числових, тобто аналітичних моделей прогнозу погоди (Numerical Weather 

Prediction, або NWP-моделі), що становлять основу сучасного прогнозування 

погоди. Придатність цих ресурсів варіюється в залежності від горизонту 

прогнозування: для короткострокових прогнозів (до шести годин) краще 

використовувати дані вимірів, в той час як аналітичні моделі стають дієвими 

для горизонту прогнозування понад шість годин. Кращі результати 

забезпечує комбінування різних підходів, статистична обробка результатів, 

використання даних вимірювань для уточнення параметрів моделей. 

Короткострокове прогнозування охоплює часові інтервали до декількох 

хвилин і годин; воно зокрема потрібне для частотного регулювання та 

балансування навантаження. Середньостроковий прогноз, від декількох 



годин до декількох днів, застосовується виходячи з ринкових вимог до 

торгівлі енергією. Нарешті, довгострокове прогнозування може знадобитися 

для планування розвитку енергосистеми та економічного аналізу, і 

виконується в сезонних і річних часових горизонтах. 

Різні способи використання СЕС також потребують різних прогнозів. 

Прогнози можуть стосуватися як одної станції, так і великої кількості СЕС з 

широкою географією розташування. Прогнози можуть стосуватися значень 

вихідної потужності або швидкості її зміни. Відповідно, застосовують різні 

методи прогнозування. Ці методи також залежать від інструментарію та 

доступної синоптичної інформації, зокрема даних з метеостанцій і 

супутників, систем керування СЕС, можливостей аналітичних NWP-моделей.  

Методи прогнозування в загальних рисах можна охарактеризувати як  

фізичні або статистичні. Фізичний підхід використовує моделі поведінки 

сонячної і фотоелектричної енергії, а статистичний підхід спирається 

насамперед на накопичені дані для визначення тенденцій.  

Основні параметри, що враховуються в межах типового фізичного 

підходу – освітленість та температура повітря на території СЕС. Освітленість 

враховується загальна, разом з розсіяною (для плоских панелей) або лише 

пряма (для панелей з концентраторами). Потужність СЕС  розраховують 

відповідно до прогнозованих освітленості горизонтальної площадки та 

температури навколишнього середовища. Додатковими факторами можуть 

бути швидкість вітру та вологість повітря, але їх вплив загалом незначний.  

Якщо прогноз стосується великої кількості площадок, зазвичай 

моделюється поведінка кількох найбільш представницьких об’єктів, та 

застосовуються методи масштабування (екстраполяції чи інтерполяції).  

Відправною точкою статистичних підходів є набори даних, які містять 

інформацію про попередню роботу СЕС, погодні дані в районі станції, тощо. 

Цей набір даних використовується для «навчання» моделей, таких як 

авторегресійні або моделі штучні інтелекту, які виводять прогноз потужності 

СЕС в даний момент часу на основі записів минулого часу.  

На практиці статистичний підхід трохи поступається фізичному за 

точністю, однак ці підходи можуть бути змішані, між ними нема чіткого 

розмежування. Наприклад, фізичний підхід часто використовує модель 

вихідних статистик – порівняння прогнозованих даних з результатами 

спостережень за період навчання, з метою корекції прогнозу шляхом 

усунення систематичних похибок.  

Характеристики різних методів прогнозування наведено в табл. 1. 



 

Таблиця 1. Характеристики методів прогнозування сонячної енергії 

Метод 
Частота 

вибірки 

Розділова 

здатність 

Просторова 

протяжність 

Горизонт 

прогнозування 

Модель 

постійності  

висока 1 точка 1 точка хвилини 

Зображення неба 

знизу 

30 с 10-100 м 3-8 км десятки 

хвилин 

Супутникове 

зображення хмар 

15 хв. 1 км 65°S – 65°N до 5 год. 

Аналітичний 

прогноз погоди 

1 год. 2-50 км вся планета до 10 днів 

Далі дано короткий опис цих методів прогнозу. 

Короткострокове прогнозування (Intra-day). Цей термін визначає 

прогноз від 0 до 6 годин наперед. Короткострокові прогнози є важливим 

компонентом інтеграції непостійних відновлюваних джерел енергії до 

енергосистем. Наприклад, в Каліфорнії (де значна частка сонячної 

енергетики США), оператор системи CAISO використовує, крім прогнозу на 

наступний день, такі прогнози: прогноз на годину, за 105 хвилин до робочої 

години, та орієнтовний прогноз на 7 годин після операційної години.  

Для прогнозу сонячної енергії використовуються різні методології, в 

залежності від горизонту прогнозування. 

Стохастичні методи «навчання» виявляють закономірності в рядах 

даних, як стосовно однієї змінної (наприклад, метод авторегресії), так і між 

різними змінними або зображеннями. Найпростішим прикладом є модель 

постійності, в основі якої лежить екстраполювання поточного значення на 

наступний момент, з урахуванням лише зміни кута підйому сонця. Точність 

такого прогнозу різко зменшується зі збільшенням горизонту прогнозування. 

Загальне зображення неба може бути використане для прогнозування 

на 10-30 хвилин вперед, застосовуючи методи обробки зображень і 

відстеження руху хмар на фотознімках неба. Рівень сонячної радіації 

визначається для поточної хмарності, а потім тінь від хмар умовно 

переміщується на основі розрахованої швидкості і напряму руху хмар. 

Для супутникових знімків застосовується аналогічний підхід. За 

інтенсивністю кольору хмар можна розрахувати освітленість земної 

поверхні. За просторовою та часовою роздільною здатністю космічні знімки 

звичайно забезпечують нижчу точність короткотермінового прогнозу, ніж 

зображення неба знизу, і застосовуються для тривалих прогнозів.  



 
 Приклад супутникового зображення хмарності 

 

Сонячне прогнозування на основі цілісного аналізу знімків неба 

складається з чотирьох компонентів:  

1) створення чи придбання актуальних зображень неба, зроблених в 

безпосередній близькості від потрібної площадки через певний час (рис. а);  

2) аналіз даного зображення, ідентифікація хмар (в ідеалі треба розрізняти 

тонкі і густі хмари);  

3) оцінка векторів руху хмар з використанням послідовних зображень (рис. 

б);  

4) використання позиції і вектора руху хмар для короткочасного прогнозу. 

  

   а)    б)  

 Фото та фрагмент векторної карти руху хмар  

Зображення дає докладну інформацію про масштаби, структуру та рух 

існуючих хмар на час виконання прогнозу. Ці дані можуть бути використані, 

щоб генерувати дуже короткочасне (на декілька хвилин) передбачення 

майбутнього розташування хмар в безпосередній близькості від об'єкту 

сонячної енергетики. Проте даний підхід не враховує розвитку хмар, їх 



розсіювання або істотних змін в геометрії хмари. Екстраполяція хмарних 

закономірностей також обмежена просторовим масштабом, і визначається 

полем зору оптичного пристрою. Можна розширити просторовий масштаб, 

використовуючи кілька зображень з різних місць. Проблему також можуть 

становити кілька шарів хмар з різною  характеристикою векторів руху, 

оскільки хмари на верхніх рівнях можуть бути частково приховані хмарами 

на більш низьких рівнях. Фактичний час прогнозу, для якого цей метод 

застосовний, для низьких і швидких хмар може бути до 3 хвилин, а для 

високих і повільних хмар − перевищувати 30 хвилин, але зазвичай типові 

часові горизонти такого методу − від 5 до 20 хвилин.  

 Побудова вектора руху хмар за супутниковими зображеннями 

концептуально аналогічна використанню зображення неба. Візерунки хмар в 

цьому випадку побудовані за допомогою видимого та/або інфрачервоного 

зображень з супутникових датчиків. Перевагою є те, що просторовий 

масштаб набагато більший. Індекс хмарності (вважається пропорційним до 

оптичної товщини хмари) може бути обчислений досить точно. Вектори руху 

хмар визначаються з послідовних супутникових зображень. Статистичні 

методи, засновані на умовних ймовірностях, застосовують для прогнозування 

хмарності на 2 години вперед, а мінімізація розмірів одиничних елементів 

зображення дозволяє прогнозувати навіть на 6 годин. Отримані вектори руху 

хмар використовуються і для поліпшення результатів числових моделей.  

Класичні методи супутникової фотографії використовують тільки 

видиму частину спектру (тобто вони працюють тільки в денний час), що 

робить ранкові прогнози менш точними через відсутність передісторії. Для 

отримання точних вранішніх прогнозів важливо використовувати 

інфрачервоні канали, які працюють вдень і вночі. Просторова роздільна 

здатність геостаціонарних супутникових зображень становить 1 км або 

більше, однак значно більша площа покриття означає, що рух поля хмар 

може проектуватися вперед на тривалий інтервал часу. 

Джерелом даних щодо рівня сонячної радіації можуть бути також 

наземні сенсори. Так, для прогнозування роботи СЕС в часовому горизонті 

до години на полігоні поблизу Сан-Дієго, США, було використано поточну 

інформацію з мережі близько 50 датчиків сонячної енергії, розташованих на 

самій станції та на прилеглій території. Залучено також дані з сонячних 

панелей на дахах будинків. 

Найвищий рівень достовірності знань про рівень сонячної радіації та її 

характер можуть дати результати довгострокових досліджень інтенсивності 

сонячної радіації на горизонтальну поверхню. Такі дослідження на території 

України проводяться лише на 21 метеорологічній станції Держгідромету, що 



не дає можливості їх використання для всієї території України, зокрема на 

перспективних ділянках для будівництва фотоелектричних станцій. 

 Прогноз на термін понад 6 годин. Однією з ключових умов для СЕС є 

прогнозування «на добу вперед» в рамках зони, керованої певним 

оператором енергосистеми. Ці прогнози, як правило, потрібно надавати 

близько полудня, і стосуються вони кожної години наступного дня. Отже, 

прогнози на добу вперед повинні насправді надходити принаймні за 36 

годин, в залежності від умов ринку електроенергії. Основною інформацією є 

дані прогнозу погоди (NWP-моделі). Автокореляція індексу хмарності 

швидко падає протягом декількох годин, знижуючи ефективність методів, 

заснованих виключно на попередніх даних, без урахування їх динаміки. 

 NWP-моделі базуються на динамічних рівняннях, що описують зміни в 

атмосфері на декілька днів вперед. Глобальні моделі стосуються всієї 

планети, і побудовані в 3-вимірному просторі, з градацією по висотах. 

Початок розрахунку ініціюється декілька разів на день, в якості початкових 

умов використовуються дані космічних супутників, радарів, радіозондів та 

наземних станцій. Для спрощення розрахунків просторова дискретність 

моделей обирається досить протяжною, від 40 до 90 км. Середньомасштабні 

або обмежені в просторі моделі можуть мати більш густу сітку і детальніший 

розрахунок погодних явищ.  

 Для вдосконалення прогнозу його часто порівнюють з фактичними 

даними, отриманими протягом певного «навчального» періоду, це так звана 

модель вихідних статистик (Model Output Statistics, або MOS). Існує багато 

різновидів MOS, які застосовуються окремо або комбіновано. Рекурсивний 

аналіз виконується окремо для різних умов чи режимів роботи, оскільки 

похибка прогнозу може залежати від часу дня, пори року, погодних умов, 

тощо. Ефективний метод − усунення систематичної похибки, тобто трендової 

складової випадкових відхилень.   

 Прогноз може стосуватися певної географічної точки або області. 

Оскільки окремий прогноз для кожної сонячної установки – трудомістка 

операція, і не завжди забезпечена достатньою інформацією, можливе 

використання окремих прогнозів для характерних точок та їх інтерполяція на 

всю область. Вибір підмножини може бути і випадковим, і виконаним з 

певним кроком, а методи інтерполяції – поліноміальними, експоненційними, 

тощо. Як правило, сукупна похибка прогнозу для області менша, ніж для 

окремих точок, через згладження та взаємну компенсацію похибок (рис. 

нижче). Але зменшити похибку шляхом простого розширення області не 

можна без урахування кліматичних відмінностей – інтерполяція прийнятна 

для областей з однорідними умовами. 



 
 Залежність сукупної похибки прогнозу від кількості площадок  

 Комбінування прогнозів. До найуживаніших методів аналітичного 

прогнозування належить представлення поточних показів сонячної радіації 

(чи потужності СЕС) у вигляді часового ряду та застосування авторегресії з 

рухомим середнім (ARMA), методу Байєса, представлення послідовністю 

Маркова, методи штучного інтелекту типу нейронних мереж (ANN). Часто 

використовуються комбінації різних моделей, зокрема новітніх – моделі 

нечіткої логіки (fuzzy logic), вейвлет-аналіз, генетичні алгоритми.  

 Характерним є приклад комбінування методів авторегресії та 

нейронної мережі. Досліджується метод прогнозування сонячної радіації на 

годину вперед з використанням ендогенної та екзогенної метеорологічної 

інформації. Часові ряди, що відображають інтенсивність радіації, 

генеруються за даними з п’яти метеостанцій регіону. Станції обладнано 

піранометрами та іншим метеорологічним обладнанням. Погодинні дані 

стосуються десяти років спостережень. Попередньою обробкою відкинуто 

близько 4% даних як нетипових. Стан хмарності поділено на 8 градацій. В 

якості розрахункової запропоновано гібридну модель ARMA/ANN – 

авторегресії та нейронних мереж. Оскільки методи авторегресії застосовні до 

стаціонарних часових рядів, а рівень радіації має змінну природу, зокрема 

сезонну, запропоновано способи забезпечення стаціонарності ряду. Це 

зокрема використання нормалізованих величин – індексу прозорості або 

чистоти неба, та застосування періодичних коефіцієнтів (сезонної 

декомпозиції ряду). Індекс прозорості (Clearness Index) визначається як 

відношення рівня радіації на поверхні землі до позаземного рівня (без 

атмосферних перешкод). Індекс чистого неба (Сlear Sky Іndex) будується 

аналогічно, але враховує все випромінювання, що потрапляє на 

горизонтальну площадку. Очищений таким чином часовий ряд має ознаки 

стаціонарності зі значимою автокореляцією на першому лазі. Модель 

ARMA(n,m) описується виразом:  
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авторегресії, θj - параметр рухомого середнього, αt - нормальний білий шум, 

xt - значення прогнозованої випадкової величини в час t. Числові параметри 

визначаються стандартними розрахунковими методами. 

Для нейронної мережі використано багатошарову архітектуру, яка є 

широко використовуваною для прогнозування часових рядів. В якості 

ендогенних вхідних даних використано значення глобальної сонячної 

радіації, екзогенних (зовнішніх чинників) – інші метеорологічні дані. Для 

оптимізації моделі визначаються кількості вхідних даних, де ендогенні дані 

приведені до стаціонарного ряду, а екзогенні відібрані за значеннями крос-

кореляції. Порогові значення кореляції для хмарності прийнято рівними 50%, 

для інших даних – 15%. Більші порогові значення обмежують доступну 

кількість даних, а менші потребують надто великої кількості вузлів. В якості 

довірчого рівня прийнято ймовірність 95%. Кількість вузлів прихованого 

шару визначається послідовними випробуваннями; обирається кількість 

нейронів, що забезпечує найменшу похибку. 

 
 Архітектура нейронної мережі  

 

 Комбінування моделей ARMA та ANN виконуються з дотриманням 

базових правил операцій з часовими рядами. Розглянуто три підходи: 

використання моделей авторегресії для даних за шість місяців та 

оптимізованої нейронної мережі для інших шести; те ж, але з розподілом на  

сезони, а не місяці; модель обирається в залежності від похибок, отриманих в 

попередніх підходах. 

       Аналіз результатів застосування різних методів прогнозування для 

конкретної території в регіоні Середземномор’я свідчить, що часові 



проміжки з переважно сонячною погодою (навесні, влітку) краще 

прогнозувати з використанням лінійної авторегресії. Нейронні мережі з 

екзогенними параметрами можуть бути корисними  тільки протягом 

короткого періоду зі значною хмарністю, переважно восени та взимку. Кращі 

продемонстровані результати дозволяють отримати стандартне відхилення 

похибки у визначенні сонячної радіації на рівні 16-18% (модель постійності 

забезпечує лише 30-50%). 

Гібридне моделювання дозволяє дещо покращити точність прогнозу. 

Так, найкращий результат було отримано для осені (на 3,4% краще, ніж 

авторегресія); натомість для зими комбінованих результат навіть дещо 

гірший від нейронної мережі, а влітку практично не відрізняється від 

авторегресії. На рис. нижче зображено результати прогнозування на годину 

вперед (середнє та довірчий інтервал) порівняно з фактичними значеннями; 

відображено лише денні години, з 8:00 до 16:00. 

 

 Фактичні значення сонячної радіації (суцільна лінія)  

 та їх прогноз на годину вперед з довірчим інтервалом, денний час 

 

Аналогічний метод комбінування метеорологічної інформації та 

авторегресії історичних даних застосовується і для прогнозування швидкості 

вітру. Там формально метод нейронних мереж не застосовано, але по суті 

також використано уточнення параметрів авторегресії за моделлю вихідних 

статистик – порівнянням прогнозованих даних з результатами спостережень 

(аналогічно «навчанню» вузлів мережі). Комбінування підходів забезпечило 

зростання точності прогнозів на всіх часових інтервалах 

Імовірнісний підхід. Два головні типи підходів до прогнозування 

сонячної радіації і потужності СЕС – детерміністський та стохастичний. За 

першим прогнозується певний рівень сонячної енергії (потужності), за іншим 



пропоноване значення супроводжується інформацією про рівень його 

невизначеності, що більш доречно для вирішення проблем управління та 

контролю. За стохастичним підходом, в свою чергу, може прогнозуватися 

похибка детермінованого методу, або сам прогноз має статистичне 

представлення. Саме до останньої категорії можна віднести метод, що 

базується на теорії Байєса. В якості об’єкта прогнозування розглядається, 

наприклад, індекс прозорості. Метод передбачає знаходження функції 

щільності розподілу (Probability Density Function, або PDF) даного індексу як 

випадкової величини. Прогнозування PDF передбачає спочатку визначення 

аналітичного виразу цієї функції для даного часу, та розрахунку параметрів 

розподілу на наступну годину (відповідно до часового горизонту прогнозу), з 

застосуванням правила Байєса (Bayesian Inference). З цією метою 

використано авторегресійну модель часових рядів, які представляють 

співвідношення між параметрами PDF, індексом прозорості і деякими 

іншими метеорологічними показниками. Нарешті, застосовується процедура 

Монте-Карло для генерації PDF активної потужності СЕС.  

Суть методу Байєса. Для певної години будується розподіл 

імовірності, напр., індексу чистоти (прозорості). По даних попередніх вимірів 

визначається кореляція параметру з іншими погодними умовами – 

температурою, вологістю, швидкістю вітру, хмарністю, тощо. Відбираються 

значимі параметри, і по них з попередніх даних розраховуються параметри 

регресії (авторегресія на 1 крок). Маючи дані на певну годину, по регресії 

визначається потрібний параметр на наступну. Значимим вважається середнє 

значення, по ньому розраховують параметри модифікованого бета-розподілу. 

Отже, маємо аналітичну функцію розподілу, по якій є середнє значення і 

розмах 5-95% імовірності. Розрахунки проводять окремо по різних місяцях за 

кілька років. 

 Аналітична модель PDF має певні числові параметри. Якщо випадкова 

величина Х в момент часу t описується функцією розподілу fXt(Xt) при 

відомому значенні метеорологічного параметра θt, тобто fXt(Xt/θt), то 

відповідно до підходу Байєса потрібно знайти розподіл умовної імовірності 

fXt+1(Xt+1/θt+1). Шукане значення θt+1 знаходиться з відповідної авто-

регресійної моделі. В якості досліджуваної величини звичайно розглядають 

коефіцієнт прозорості К, за функцію щільності прийнято модифікований 

гамма-розподіл: 
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),/( , де Сt+1, λt+1 – параметри розподілу. 

В якості допоміжних метеорологічних показників використовуються 

лише ті, які мають значиму кореляцію з досліджуваною величиною сонячної 



радіації. В даному випадку враховано хмарність, температуру й вологість 

повітря, швидкість вітру (найбільш значимою виявилася хмарність). У 

існуючих прикладах факт укладався в довірчий коридор прогнозу  (за 

приклад брали рекомендовані дні, по яких параметри найближчі до 

середньомісячних). 

Передбачені середні значення найкраще співпадають з фактичними для 

середини дня (11-15 години), а відносна середня похибка знаходиться в 

межах від 14% (взимку) до 18% (осінь). Приклади прогнозованого та 

фактичного значень потужності (показано середні очікувані значення та 

довірчий інтервал) зображено на рис.5.  

    
Прогнозовані та фактичні значення потужності (зліва) та гістограми розподілу 

сонячної радіації (справа) 

 

 ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУ 

  Розроблено різноманітні способи оцінки точності прогнозу, залежно 

від потреб споживача. Так, операторам мереж потрібна вартісна оцінка 

похибки прогнозу, а дослідникам важливіша відносна оцінка для порівняння 

різних моделей прогнозування чи поведінки моделі в різних умовах. 

Важливим є вибір зразків для оцінки точності. Мають бути виключені 

результати, отриманні при «навчанні» моделей, тобто їх налаштуванні. 

Результати оцінки мають бути представницькими, з зазначенням вихідних 

умов та додаткових обставин, і відповідати потребам споживача – наприклад, 

відповідати певним годинам, мати потрібну дискретність та спосіб 

представлення. 

В якості числових показників (метрик) часто використовуються такі 

стандартизовані величини, як  середні відхилення (mean bias error, MBE), 

середньоквадратичну похибку (root mean square error, RMSE), середню 

абсолютну похибку (mean absolute error, MAE), стандартне відхилення 

(standard deviation, SDE або σ). Формули для означених величин мають 

наступний вигляд: 
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,  де хі – відхилення прогнозованого значення від 

фактичного, N – розмір представницької вибірки значень. Тут  показник МВЕ 

вказує на наявність систематичної похибки (трендової складової); MAE дає 

середній розмір похибок, а RMSE акцентує вагу значних похибок.  Зазначені 

метрики можуть мати абсолютні значення, або відносні – нормалізовані з 

допомогою характерних показників. Так, швидкість вітру та сонячну 

радіацію часто нормалізують діленням на середні чи максимальні значення 

вибірки даних, а потужності відповідних енергосистем – діленням на їх 

номінальну потужність.  

 Оскільки точність прогнозу залежить від розташування, тривалості 

вимірів та інших факторів, важко зробити оцінку якості прогнозу лише на 

підставі метрик. Потрібне порівняння різних підходів за однакових умов. 

Наприклад, простим об’єктом для порівняння може бути модель постійності, 

яка базується на принципі «речі намагаються залишатися незмінними». 

Прикладом можуть бути також методи простої авторегресії. Надалі можна 

порівнювати показники точності досліджуваних методів з тестовими. Певні 

орієнтири потрібні також для порівняння умов, за яких здійснюється 

прогнозування. Нарешті, потрібні орієнтири щодо точності, яку можна 

очікувати від кращих сучасних моделей в даному регіоні, і для стимулювання 

інновацій. Орієнтири слугують для порівняння можливостей прогнозу в 

різних регіонах – так, за результатами дослідження ІЕА, значення СКП 

становило 20-35% в Іспанії, і досягало 40-60% в Центральній Європі при 

прогнозуванні за тою ж моделлю. Кращі результати в прогнозуванні на 

наступний день, досягнуті з застосуванням подальшої статистичної обробки, 

досягали 15-25%.  

Показники оцінки точності можна використовувати для визначення 

довірчого інтервалу прогнозу, коли замість детермінованих значень похибок 

визначається розподіл або рамки очікуваних значень. 

 Фактори, що впливають на точність прогнозу – місцевий клімат та 

погодні умови, розмір регіону чи кількість площадок, часовий горизонт 

прогнозування, точність вимірювального обладнання. Так,за ясної погоди та 

високих кутів підйому сонця над горизонтом прогноз точніший, ніж при 

хмарній погоді. Значний вплив мають мікрокліматичні умови на територіях зі 

складним рельєфом (в гористих місцевостях). 



 В абсолютних показниках, за наявним досвідом, середньоквадратичні 

похибки прогнозу сонячної радіації становлять 100-140 Вт/м2, або до 45% 

потужності. Просторова протяжність дії прогнозу звичайно становить 2-25 

км, а впливу розділової здатності на точність прогнозу наразі не виявлено, як 

і впливу інших метеорологічних параметрів. Загалом поведінку хмар складно 

передбачити більш ніж на 6 годин через хаотичну природу хмароутворення.  

Отже, дослідження можливостей прогнозування сонячної енергії є 

динамічним процесом, зі швидким розвитком нових моделей.  Зокрема, 

сонячні прогнози лише недавно були введені в практику енергетичних 

систем Німеччини та Іспанії, де розвиток сонячної енергетики найбільш 

значимий. Імовірнісний підхід до прогнозування може стати основою нових 

підходів до роботи енергосистеми, адаптованих до наявності мінливих 

поновлюваних джерел енергії. Швидкі темпи розвитку сонячної енергетики 

та її прогнозованість стали предметом уваги системних операторів 

електроенергетики, проте досі не отримали відповідного ставлення від 

наукового співтовариства. Поява інтелектуальних мереж та методів 

управління енергозабезпеченням формуватимуть власні вимоги до 

передбачуваності, і стимулюватимуть нові розробки в галузі прогнозування. 

 В Україні наявні СЕС ще не справляють помітного впливу на стан 

енергосистеми. Проте їх загальна потужність швидко зростає, при тому що 

надійний інструментарій короткострокових прогнозів відсутній (досяжна 

похибка прогнозу надто висока). Отже, потреба в дослідженні цього питання 

та розробці ефективних (точних та водночас доступних) методів 

прогнозування набуває все більшої актуальності. 

 

Програмні засоби прогнозування потужності ВДЕ 

 

Статистичні прогнози швидкості вітру можна виконувати з 

використанням традиційного обчислювального апарату (програми типу 

Statistica, SPSS тощо), маючи в якості початкових даних строкові записи 

метеопостів ВЕС/СЕС чи дослідницьких постів. Надалі для ілюстрації методів 

використано програму Statistica 6. 

Початковими даними для розрахунку є 10-хвилинні записи швидкості 

вітру протягом місяця (4464 точки). Однак, при прогнозуванні зручніше 

користуватися агрегованими даними, наприклад, середньогодинні значення 

(744 точки) отримано осередненням по кожним 6-ти вимірам. Таким чином, 

можна отримати часовий ряд вимірів. При порівнянні з даними метеослужб 

доцільне подальше усереднення до 6-годинних інтервалів. При цьому слід 

враховувати сукупну дисперсію даних, оскільки при агрегуванні розмах 



відхилень від середнього значення зменшується. 

 

Авторегресійна модель ARІMA. 

До найбільш використовуваних методів аналізу часових рядів 

відносяться моделі типу ARІMA (авторегресії з рухомим середнім), які 

використовують значний обсяг даних і можуть досягти задовільних 

результатів. Модель описується наступним чином: 

 
Для визначення параметрів моделі будуються автокореляційна (АКФ) та 

часткова автокореляційна (ЧАКФ) функції. Відповідне вікно програми 

Statistica 6 зображено на рис.: 

 
 Робоча сторінка для виявлення автокореляцій часового ряду. 

 

В наведеному нижче прикладі автокореляційна функція (АКФ) 

експоненційно затухає, а часткова (ЧАКФ) має два значимі викиди, 

тобто такі що виходять за межі нормального розподілу. 



 
 Автокореляційна та часткова автокореляційна функції часового ряду. 

 

Для обраної моделі прогнозування прийнято позначення ARІMA(p,d,q), 

де p – параметр авторегресії, d – порядок різниць, q – параметр рухомого 

середнього. Ознаки ідентифікації моделі ARІMA: взяття різниць d разів – для 

забезпечення стаціонарності часового ряду, необхідної умови при використані 

статистичних методів прогнозу (якщо ряд містить ознаки нестаціонарності); 

параметр p обирається за кількістю значимих викидів ЧАКФ, а q – АКФ. 

Згідно з критеріями ідентифікації, часовий ряд з такими АКФ та ЧАКФ, як у 

прикладі, має описуватися моделлю з двома параметрами авторегресії – 

модель ARІMA(2,1,0) видається задовільною, оскільки АКФ її залишків, 

тобто різниць між фактичними та модельованими значеннями ряду, не 

виходить за межі коливань білого шуму, а самі фактичні дані не виходять за 

межі прогнозованого довірчого інтервалу. Незважаючи на візуальну 

відсутність періодичної складової (рис. 3), добовий хід швидкості вітру все ж 

має бути відчутним. Для виділення періодичної складової можна попередньо 

трансформувати початковий ряд, взявши різниці з лагом 24. Використана в 

подальшому сезонна модель ARІMA(2,1,2)(1,0,1).  



 
 Робоча сторінка вибору моделі ARІMA. 

 

Точність прогнозу не показує помітного зростання при збільшенні бази 

прогнозування, тобто точність на підставі даних за 10 днів в межах 

статистичної похибки така ж, як на підставі 30 днів. Зазначимо, що коректне 

використання процедури ARIMA потребує хоча б 50-ти попередніх значень. 

При цьому задовільна точність прогнозу охоплює лише декілька (до 10) 

наступних годин. 

  

Метод експоненційного згладження 

Для короткотермінового прогнозу задовільні результати забезпечує 

модель постійності, коли в якості прогнозу на наступний термін обирається 

останнє досягнуте значення. Покращеним варіантом моделі постійності 

можна вважати метод експоненційного згладження, коли наступні значення 

ряду визначаються не лише через поточне значення, але і всі попередні, взяті 

зі зменшуваними ваговими коефіцієнтами: 

Очевидно, при α =1 враховуються тільки 

останні значення, при α=0 тільки попередні. Прогноз за цією моделлю 

простіший, але прийнятний тільки для короткого терміну (4-6 годин). 



 
 Робоча сторінка моделі експоненційного згладження  

 

Використання метеорологічних прогнозів 

Визначимо можливості покращення прогнозу, використовуючи не 

тільки статистичний підхід, а й офіційні метеопрогнози. Щоденні прогнози 

вітчизняної державної гідрометеослужби містять, в тому числі, розрахункові 

значення швидкості вітру на дві доби вперед (по чотири значення на добу) в 

прив`язці до існуючої мережі гідрометеостанцій (ГМС), і розміщені на 

офіційному інтернет-сайті Українського гідрометеорологічного центру та 

інших інтернет-сторінках: www.meteo.gov.ua, meteo.ua, old.meteo.ua/forecast, 

www.weather.com, sinoptik.ua тощо. 



 
 Зразок метеопрогнозу. 

 

Для коректного порівняння даних ВЕС та ГМС початкові дані з 

метеопосту ВЕС слід осереднити відповідно до дискретності даних ГМС (в 

даному випадку з 6-годинним інтервалом). Відповідно замість 744 точок 

вимірювання на добу матимемо 124. Для ВЕС необхідно мати дані з 

найближчих ГМС – бажано двох-трьох, залежно від відстані та однорідності 

вітрових умов. Надалі можна використовувати метеорологічні прогнози або 

безпосередньо (обравши в якості опорної ГМС з найкращою кореляцією 

даних за попередній час), або використовувати комбінований прогноз 

декількох станцій з різними ваговими коефіцієнтами. Величина вагових 

коефіцієнтів може визначатись або обернено пропорційною відстані до 

відповідної ГМС, або пропорційно кореляції прогнозних даних, зроблених в 

попередні дні, з даними метеопосту ВЕС за той же період (для цього потрібно 

мати статистику мінімум за 20 днів, достатньо за місяць). 

Для прикладу, найближчими до Мирнівської ВЕС у Криму є ГМС у 

Чорноморську та Євпаторії. Якщо порівняти осереднені дані прогнозу цих 

станцій з фактичними даними Мирнівської ВЕС, то кореляція з добовим 

прогнозом є значно вищою, ніж для кожної ГМС зокрема, і становить 0,72; 

середня похибка прогнозу – 41%. Кореляція прогнозу за дві доби досягає 0,70. 



Для адаптації прогнозу ГМС для конкретної ВЕС можна використати 

статистичний підхід. Визначимо регресію прогнозних значень на фактичні 

методом розподілених лагів (МРЛ). Нехай ряд даних з ГМС вважається 

незалежним часовим рядом, а відповідні значення швидкості вітру на ВЕС – 

залежним рядом. Рівняння лінійної регресії має вигляд:  Тут Y – 

залежний ряд; X – незалежний ряд; t – індекс, що визначає момент часу; βi - 

коефіцієнти регресії. Кількість членів рівняння визначається обраним лагом L. 

Розмір лагу обирається емпірично; як свідчать приклади розрахунків, 

оптимальний лаг L= 5. Таким чином, для розрахунку прогнозної швидкості 

вітру на ВЕС використовуються тільки 5 попередніх значень з ГМС, проте 

коефіцієнти регресії визначаються з урахуванням всього попереднього масиву 

даних для забезпечення мінімальної похибки між рядами Y та Х. 

 
 Робоча сторінка методу розподілених лагів 

 

 
 Результати розрахунку коефіцієнтів регресії та графік рядів Y та Х 

 

Рівняння регресії використовується для перерахунку прогнозу ГМС до 

умов досліджуваної ВЕС. Використовуючи дані з декількох ГМС, отримаємо 



декілька прогнозів. Надалі можна використовувати зважений прогноз, де 

вагові коефіцієнти залежать від кореляції даних чи точності прогнозу, 

оцінених за певний попередній період. Як свідчить практика, для цього 

достатньо використовувати дані за попередні мінімум 20 днів, тоді значення 

коефіцієнтів регресії стабілізуються, і їх можливо буде перераховувати з 

певною періодичністю. 

Таким чином, щоденно ми маємо попередні (до дня складення 

прогнозу) фактичні дані щодо швидкості вітру на ВЕС та дані прогнозу ГМС 

до цієї дати і ще на дві доби вперед. Потрібно визначити прогнозну швидкість 

вітру на дві доби вперед, використовуючи наявний дводенний прогноз та 

статистичний зв`язок фактичних та прогнозованих даних за попередній період 

часу, 

оформлений у вигляді рівняння регресії. 

 

 Точність прогнозу  

В загальному випадку зі збільшенням кількості випадкових величин, 

якими є окремі прогнози за різними моделями (так звані предиктори) та 

відповідні коефіцієнти регресійних рівнянь, дисперсія результуючої 

випадкової величини має зростати відповідно до своїх адитивних 

властивостей. Метою прогнозування є мінімізація різниці між прогнозними та 

фактичними значеннями досліджуваних випадкових величин. Розрахований 

таким чином прогноз називається оптимальним предиктором. Крім 

найменшої похибки, оптимальний предиктор забезпечує також найвищу 

кореляцію з фактичними значеннями . Слід зазначити, що умовою 

знаходження регресійних коефіцієнтів оптимального предиктора є 

невиродженість кореляційної матриці. Отже, використання двох близьких за 

значеннями моделей може призвести до того, що результати розрахунку 

параметрів прогнозної моделі будуть нестійкими або приведуть до 

невизначеності. 

 Також зазначимо, що в загальному випадку оптимальний пре диктор 

забезпечує меншу похибку, ніж у випадку лінійної регресії. Зменшення 

похибки відбувається також зі зростанням кількості прогнозних моделей 

(предикторів), причому результуюча точність залежить від того, наскільки 

нові предиктори корелюють з досліджуваною 

величиною: , де  - часткова кореляція (n+1)-го 

предиктора. 

Таким чином, додаткове врахування нової моделі, кореляція якої 

близька до нуля, не покращує точності прогнозу. З іншого боку, надмірне 

збільшення кількості предикторів, навіть при асимптотичному зменшенні 



похибки, не гарантує повного співпадіння прогнозних та фактичних значень. 

Насправді існують обмеження точності, обумовлені рядом факторів. При 

максимально коректному прогнозуванні залишки прогнозованого часового 

ряду, тобто похибки, мають бути розподілені по нормальному закону з 

нульовим середнім та мінімально досяжною дисперсією, яка визначається 

рівнем стохастичності досліджуваних величин. Параметри розсіювання 

похибки слугуватимуть показником технічно досяжної точності. Це буде 

свідчити про відсутність систематичної похибки, тобто рівень точності 

прогнозу відповідає випадковій природі досліджуваного процесу. 

 

Нормативні  вимоги стосовно прогнозування ВДЕ 

 

 Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної 

енергії України» передбачив наступні вимоги щодо прогнозування роботи 

ВЕС та СЕС у складі енергосистеми: 

 «Стаття 71. Особливості участі у ринку електричної енергії 

виробників електричної енергії, яким встановлено “зелений” тариф  

… Виробники електричної енергії… зобов’язані:  

… щодобово подавати гарантованому покупцю свої добові графіки відпуску 

електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених у 

двосторонньому договорі з гарантованим покупцем. 

…  За відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної 

енергії виробників за "зеленим" тарифом від їхніх погодинних графіків 

відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи 

виробників за "зеленим" тарифом, відшкодовується частка вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця 

відповідно до правил функціонування балансуючої групи виробників за 

"зеленим" тарифом… 

Розділ XVII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  

   До 31 грудня 2029 року відшкодування суб’єктом господарювання, який 

виробляє електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що 

використовують енергію вітру, …за "зеленим" тарифом, вартості свого 

небалансу гарантованому покупцю здійснюється у разі відхилення 

фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії такого суб’єкта 

господарювання від його погодинного графіка відпуску електричної енергії 

більш як на 20 відсотків. 

…енергію сонячного випромінювання … більш як на 10 відсотків».  

 Таким чином, законодавством передбачено досить жорсткі вимоги до 

прогнозування поточної потужності ВДЕ. При цьому діюча на той час 



інструкція покупця електроенергії (ДП «Енергоринок») істотно обмежила 

можливості внесення поправок до попереднього прогнозу: 

 

 

 
 

 Отже, заявка Виробника подається одноразово, як сумарна енергія, так 

і погодинний графік. Разом з тим можливість коригування прогнозу 

допускається відомчими документами, які реально оцінюють можливості 

щодо точності прогнозу. Прикладом слугує наступний наказ Міністерства 

палива та енергетики України:  

«НАКАЗ  02.06.2008  № 303{ Із змінами… від 17.10.2016 } 

Додаток 14  

до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна 



енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) 

електроенергетики в умовах паралельної роботи у складі ОЕС України 

Примірне положення  

про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та 

вітровою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної 

роботи в складі ОЕС 

… 

2.2.6. ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група ВЕС, що 

приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в 

означеній ТЗП 10 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності 

відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає 

уточненню через кожні шість годин. Середня за добу похибка заявленого 

прогнозного графіка не повинна перевищувати 20% від встановленої 

потужності ВЕС. Похибка розраховується оперативним персоналом ВЕС 

для кожної години поточної доби. Оперативний персонал ВЕС повинен 

повідомляти про очікувані зміни графіка поточної розрахункової доби 

диспетчера ЦДС ЕС не пізніше ніж за одну годину до кінця поточного 

шестигодинного періоду. 

Додаток 15 … 

2.2.6. СЕС встановленою потужністю 5 МВт або більше чи група СЕС, що 

приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в 

означеній ТЗП 5 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності 

відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає 

уточненню через кожні три години. Допустима похибка уточненого 

прогнозного графіка не повинна перевищувати 30% від реальної потужності, 

яка видається кожну годину в мережу». 

 Про реальні можливості вітчизняних ВЕС щодо точності 

прогнозування свідчить, наприклад, досвід компанії ДТЕК – власника 

Ботіївської ВЕС: 

 



 
 Для організації прогнозування поточної потужності ВДЕ було 

передбачено створення в Україні міжнародного центру, задача якого – 

розроблення та впровадження належної системи прогнозування, 

централізованої в межах ОЕС.  

 Задачі Українсько-данського центру енергетики (УДЕЦ): 
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	Для стаціонарного часового ряду характерною є рівновага його значень zt біля середнього значення mz, яке є константою. Для нестаціонарного часового ряду ковзне середнє значення mz(t) процесу є функцією часу t.
	Динаміка темпів інфляції, курсів акцій, валют або темпів зростання ВВП є предметом детального вивчення економістів. Основною задачею таких досліджень постає прогнозування з метою прийняття економічних рішень, вживання заходів економічної політики, що...
	ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЧАСОВОГО РЯДУ
	Економетричну модель можна побудувати, використавши два типи вихідних даних: дані, що характеризують сукупність різних об’єктів у певний момент (період) часу; дані, що характеризують один об’єкт за ряд послідовних моментів (періодів) часу. Моделі, по...
	Основними завданнями дослідження часових рядів є:
	- відокремлення та опис основних характерних особливостей ряду; підбір статистичної моделі, що найкращим у певному розумінні способом відображає ряд;
	- прогнозування майбутніх значень показників, що утворюють ряд, за попередніми спостереженнями;
	- підготовка рекомендацій з управління процесом, що породжує досліджуваний часовий ряд.
	Аналіз часових рядів, як правило, передбачає проведення таких основних етапів:
	- графічне подання й попередній аналіз поведінки часового ряду;
	- відокремлення і видалення закономірних складових ряду (тренду, сезонних та циклічних компонент);
	- відокремлення і видалення низько- та високочастотних складових (фільтрація); - дослідження випадкової складової часового ряду, що залишилася після видалення вищезазначених компонент;
	- побудова і перевірка адекватності моделі випадкової складової;
	- побудова загальної моделі досліджуваного ряду;
	- дослідження отриманої моделі і прогнозування майбутньої поведінки об’єкта що вивчається;
	- вивчення взаємодії між різними часовими рядами, що характеризують певну систему або процес.
	ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ
	При дослідженні часових рядів застосовують основні методи:
	1) Кореляційний аналіз, який дає змогу виявляти істотні періодичні залежності та їх лаги (затримки) всередині певного процесу (автокореляція) або між декількома процесами (кроскореляція).
	2) Спектральний аналіз, що застосовують для визначення періодичних та квазіперіодичних компонент часового ряду.
	3) Методи згладжування та фільтрації, призначені для перетворення часових рядів з метою видалення з них високочастотних та сезонних коливань.
	4) Методи авторегресії та ковзних середніх, які використовують для
	опису і прогнозування процесів, що здійснюють випадкові коливання навколо певного середнього значення.
	5) Методи прогнозування, що дають можливість на основі обраної моделі часового ряду оцінювати його найбільш імовірні значення в майбутньому.
	Залежно від характеру часового параметра розрізняють моментні та інтервальні часові ряди. У моментних рядах рівні характеризують значення показника станом на певний момент часу. Їм відповідають змінні типу запасу (stock variables). Зокрема, моментним...
	В інтервальних рядах рівні характеризують значення показника за певні періоди (інтервали) часу. Їм відповідають змінні типу потоку (flow variables). Прикладами є ряди динаміки виробництва продукції (річного, квартального, місячного, добового), міграц...
	Часовий ряд, сформований із перших різниць рівнів моментного ряду, є інтервальним. Часовий ряд, рівні якого отримані підсумовуванням наростаючим підсумком всіх рівнів інтервального ряду, починаючи з певного визначеного рівня, є моментним. Співвідноше...
	Розрізняють повні й неповні часові ряди. У неповних часових рядів відсутні рівні, що відповідають певним моментам часу. Рівні рядів динаміки можуть бути абсолютними, відносними або середніми значеннями певних показників. Якщо вони є не величинами, ви...
	Особливістю інтервальних рядів є можливість підсумовування їх рівнів. Результатом цього є так звані нагромаджені підсумки, які є значеннями певного показника за відповідний період часу. Наприклад, підсумовуючи добові обсяги виробництва продукції прот...
	Часовим рядам притаманні такі властивості:
	- рівні часового ряду, як правило, не є статистично незалежними;
	- члени часового ряду зазвичай не є однаково розподіленими.
	Успішність аналізу часового ряду істотно залежить від правильності вибору інтервалу між його сусідніми рівнями. Зручніше вибирати рівновіддалені рівні ряду, але це не завжди є можливим. Зокрема, офіційні курси валют і фондові індекси не визначаються ...
	Рівні часових рядів можуть включати аномальні значення (викиди). Причинами їх появи найчастіше є помилки під час збору та обробки інформації. Але викиди також можуть бути зумовлені реальними стрибками в динаміці досліджуваних показників.
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ ЧАСОВОГО РЯДУ
	Для аналізу соціально-економічних показників абсолютні рівні моментальних або інтервальних часових рядів, а також рівні середніх величин часто доводиться перетворювати на відносні величини. Найпоширеніші характеристики динаміки розвитку процесів:
	1) абсолютний приріст,
	2) коефіцієнт зростання,
	3) коефіцієнт приросту,
	4) темп зростання,
	5) темп приросту,
	6) середня арифметична,
	7) середня хронологічна,
	8) середній абсолютний приріст,
	9) середній темп зростання,
	10) середній темп приросту
	Для визначення змін, що відбуваються з досліджуваним явищем, передусім обчислюють швидкість розвитку цього явища за часом. Показником швидкості слугує абсолютний приріст, який характеризує величину зміни показника за інтервал часу між порівнюваними п...
	де yt — і-й рівень часового ряду ( i =2, 3,..., n );
	k — індекс початкового рівня; k =1, 2,..., n 1 і може бути обраний будь-яким залежно від мети дослідження: за k =1 отримують ланцюгові показники, за k= i- 1 отримують базові показники із базовим початковим рівнем ряду тощо. Точніше, швидкість зміни по...
	і характеризує середню швидкість зміни часового ряду, де n — індекс останнього спостереження.
	Для визначення відносної швидкості зміни явища як одиницю часу використовують відносні показники: коефіцієнти зростання й приросту (якщо ці показники виражені у відсотках, їх називають відповідно темпами зростання й приросту). Зазначимо, що в усіх на...
	Для визначення відносної швидкості зміни економічного явища як одиницю часу використовують відносні показники: коефіцієнти зростання й приросту (якщо ці показники виражені у відсотках, їх називають відповідно темпами зростання й приросту). Зазначимо,...
	Коефіцієнт зростання для і-го періоду обчислюють за формулою:
	Ki(зp) >1, якщо рівень підвищується; Ki(зp) <1, якщо рівень зменшується; за Ki(зp) =1 рівень не змінюється.
	Випадкові процеси та часові ряди
	Для аналізу часового ряду z1, z2,..., zT  порядок у послідовності 1, 2, … Т є суттєвим, тобто час виступає одним із визначальних чинників. Це відрізняє часовий ряд від звичайної випадкової вибірки, де індекси вводять лише для зручності ідентифікації....
	- по-перше, рівні часового ряду не є незалежними. Інакше кажучи, якщо майбутні значення змінної можна визначити, то вони є функцією від минулих значень цієї змінної;
	- по-друге, рівні часового ряду неоднаково розподілені.
	Закон розподілу ймовірностей цих випадкових величин і, зокрема, їхні математичні сподівання та дисперсії можуть залежати від часу. Отже, не можна поширювати властивості та правила статистичного аналізу випадкових вибіркових спостережень на часові ряд...
	Наведемо основні поняття та визначення теорії випадкових процесів, необхідні для подальшого аналізу часових рядів. Реалізацією випадкового процесу z називають послідовність n результатів спостережень z1, z2,..., zT певного економічного процесу в моме...
	Динамічним або часовим рядом (time series) будемо називати послідовність спостережень, отриманих у рівновіддалені моменти часу, а відповідну йому ймовірнісну модель — дискретним випадковим або однофакторним стохастичним процесом. Оскільки випадковий ...
	Індекси означають, що випадкові величини розглядаються в моменти часу t1 ,t2 ,..., і вони мають сумісну функцію розподілу. Якщо взяти інші моменти часу, то функція розподілу буде іншою. Така сукупність функцій розподілу цілковито характеризує випадко...
	Стаціонарні процеси. Економетричне моделювання відбувається, як правило, на підставі лише однієї реалізації випадкового процесу, тож ясно, що про оцінювання сукупності всіх функцій розподілу взагалі годі казати. Окрім того, якщо процес поводиться так...
	Сукупність значень автоковаріацій за всіх можливих значень називають автоковаріаційною функцією випадкового процесу. Автоковаріаційна функція стаціонарного часового ряду залежить лише від різниць моментів часу (t2 - t1 =τ). Ця функція парна, і достат...
	Практика розроблення різноманітних прогнозів спирається на цілу систему методів, які стосуються оцінювання (прогнозування) величин, недоступних для безпосереднього спостереження в конкретний момент, і їх потрібно знайти за допомогою доступних для вим...

