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Будь яка енергосистема містить множину елементів, що поєднані певним чином. 
Зрозуміло, що кількість таких елементів кінцева. Математична модель такої системи повинна 
відтворювати всі зв’язки між елементами, й являє собою певну систему рівнянь, розв’язок 
яких  дає деякі числові характеристики процесів. Коли йдеться про проектування 
енергомережі оптимальної конфігурації, та ще з певними умовами, отримати раціональне 
рішення на основі такої моделі практично неможливо. У результаті впливу різних факторів 
сучасні енергосистеми стають все більш складними, що багато у чому пов’язано з 
необхідністю врахування економічних та екологічних аспектів. Сучасні екологічні вимоги 
стали причинами розробки та впровадження нетрадиційних джерел енергії, наприклад, 
генерування енергії сили вітру та фотоелектрики, особливо у нових енергосистемах. Саме 
такі елементи й впливають суттєво на роботу енергосистем на рівні розподілу та передачі. 
Наприклад, великі вітрові електростанції, потужні фотоелектричні прилади потребують 
значних змін існуючих систем змінного струму. Виникає задача вбудови в існуючу систему 
нових елементів. Тому актуальним є питання визначення оптимального місця положення 
таких нових елементів. Структурно така енергосистема виглядає, як певна дискретна 
множина з деякою конфігурацією. Створення математичної моделі, що дозволить 
спроектувати оптимальну конфігурацію енергосистеми, є актуальною задачею.

Всі енергосистеми мають дискретний характер щодо їх структурних елементів, тому 
розробку вказаних математичних моделей пропонується здійснити на основі використання 
дискретно-інтерполяційного підходу щодо моделювання складних багатопараметричних 
систем, та створенні відповідної дискретно-інтерполяційної енергетичної матриці, надалі 
енергоматриці. Зазначимо, що у багатьох задачах моделювання систем виникає необхідність 
побудови однопараметричної множини різних об’єктів. Таким об’єктом можуть бути деякі 
елементи, або система, як n-вимірна модель певного середовища. Підкреслимо, що 
дискретний спосіб представлення інформації про об’єкт чи систему є найбільш 
універсальним. Отже, виникає задача побудови однопараметричних множин, наприклад, у 
вигляді деяких дискретних масивів структурних елементів що характеризують систему. 

У роботі на основі інтерполяційних поліномів Лагранжа пропонуються певні 
інтерполяційні схеми створення однопараметричних множин енергоматриць. На нашу 
думку, вибір таких поліномів є раціональним і пов'язаний з тим, що рівномірність у 
розташуванні вузлів інтерполяції є необов’язковою, що як раз актуально й важливо, та існує 
можливість представлення по кожній змінній своєї кількості вузлів інтерполяції тощо.

До оригінальності даної роботи віднесемо той факт, що під вузлами інтерполяції 
розуміються не точки, як у випадку класичної інтерполяції, а більш складні математичні 
об’єкти (масиви, матриці, тензори), або ж навіть процеси та системи, що представлені у 
вигляді деяких функціоналів, як сукупності їх властивостей та параметрів. Відповідно, під 
схемою інтерполяції розуміється схема розташування саме таких вузлів інтерполяції. 
Запропонований підхід щодо моделювання систем практично відсутній у літературі.

Однопараметричні множини, отримані на основі даного підходу, є дискретними 
математичними моделями енергетичних процесів або систем. Елементом таких множин є 
деяка дискретна функція, що у загальному випадку може бути представлена, як дискретний 
чисельний масив, розмірність якого може варіюватись. 
Висновки: Таким чином, на основі запропонованого дискретно-інтерполяційного 
підходу ми отримуємо можливість будувати дискретні математичні моделі енергетичних 
систем, що характеризуються певною кількістю параметрів та властивостей. 


