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Особливості проведення аналізу нерівномірності споживання електроенергії 

 

У статті проаналізовано основні показники нерівномірності споживання  електричної 

енергії,  розглянуто можливість управління попитом на електричну енергію та потужність з 

використанням методів сегментування. Приведено використання алгоритмів кластерного 

аналізу та нечіткої логіки для обробки показників нерівномірності. 

 В статье проанализировано основные показатели неравномерности потребления 

электрической энергии, рассмотрена возможность управления спросом на электрическую 

энергию и мощность с использованием методов сегментирования. Приведено использование 

алгоритмов кластерного анализа и теории нечеткой логики для обработки показателей 

неравномерности. 

Мета роботи. Проведення аналізу методів і заходів забезпечення ефективного 

управління електричним навантаженням споживачів за рахунок оцінки 

нерівномірності споживання електричної енергії.  
Вступ. Аналіз впровадження ринкових відносин в енергетичній галузі України свідчить 

про систематичне виключення питань, які стосуються реорганізації системи взаємовідносин 

кінцевих споживачів електричної енергії з постачальниками енергетичних ресурсів. 

Проводиться реорганізація на рівні генеруючих об’єктів галузі, постачальників енергетичних 

ресурсів, формуються концепції управління навантаженням об’єднаної енергетичної системи 

України, водночас споживач електричної енергії, як основний елемент в системі управління 

залишається поза належною увагою. З іншого боку в умовах використання маркетингу, як 

філософії ведення бізнесу, а саме вивчення споживачів електричної енергії, формування груп 

споживачів у тому числі виділення цільових груп для вирішення окремих задач слід визнати 

як пріоритетним. Тому вивчення груп споживачів електричної енергії з використання 

маркетингових підходів до їх розподілу з врахуванням технічних, економічних, соціальних, 

комунікативних та екологічних факторів дозволить ефективно впроваджувати методи щодо 

управління електроспоживанням. 

Постановка проблеми. Однією з нагальних проблем, що має місце в ОЕС України є 

нерівномірність добового графіка споживання електричної потужності, яка обумовлена 

нерівномірним попитом споживачів на електричну енергію та потужність протягом доби.  

Ефективним способом вирішення зазначеної проблеми є залучення споживачів до 

вирівнювання графіка навантаження енергосистеми. Для реалізації цього підходу  важливим 

є організація вивчення  можливостей споживачів з використанням методів сегментації, адже 

очевидно, що не усі споживачі однаково впливають на нерівномірність сумарного графіка 

навантаження. 

На сьогодні можна стверджувати, що сегменти енергетичного ринку носять 

безсистемний характер і потребують проведення в певній мірі упорядкування та 

формування методологічних підходів до забезпечення більш ефективного сегментування. 

Незалежно від того, яка модель ринку розглядається, проблема нерівномірного попиту 

на електроенергію залишається актуальною.  

Перехід до ринкових відносин вимагає маркетингових підходів до організації роботи зі 

споживачами, і сегментування ринку – одна з них.  

 1. Дослідження проблем сегментування роздрібного ринку споживачів 

електричної енергії 
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Сегментування – це розподіл потенційного ринку на групи споживачів, які мають 

однакову мотивацію щодо придбання електричної енергії, можуть бути виділені в окрему 

цільову групу. 

Відповідно до нормативних документів та постанов [3] НКРЕ України, розподіл 

споживачів електричної енергії проведено з врахування деяких особливостей ринку, але 

основою залишається прейскурантом N 09-01 від 1999 року. До основних відмінностей 

розподілу можна віднести:  

 виділення за класом напруги (1,2 клас напруги); 

 встановлених додаткових  тарифів (потреби зовнішнього освітлення, комунально - 

побутові потреби релігійних організацій, міський електричний транспорт). 

 виділення за тарифами диференційованих за періодами часу(двозонні, тризонні) 
Найбільш поширені критерії сегментації енергетичного ринку з точки зору 

електроенергетики показані на рисунку 1: 

 
Рисунок 1 – Критерії сегментації енергетичного ринку 

Проведення досліджень щодо сегментування споживачів в електроенергетиці 

займаються науковці різного спрямування, як технічного так і економічного. В роботі [2] 

автор пропонує узагальнити всі характеристики споживачів: виробничі процеси за 

критерієм енергоємності, енергоспоживання в межах доби, абстрагуватись від їх фізичної, 

хімічної або технологічної природи та пропонує враховувати показники: 

- здатності до зменшення енергоспоживання в пікові години ажіотажного попиту λ, який 
пропорційний відносній потенціальній економії енергії в піковій зоні за рахунок 

відповідного регулювання режиму електроспоживання; 

-  економічної чутливості ξ до диференціювання цін на електроенергію.  
В результаті виділяє 4 сегменти, що досить узагальнює споживачів на ринку 

електроенергетики і не дозволяє визначення оптимальної якості та надійності 

енергопостачання для окремих груп.  

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення ефективної системи ринкових 

взаємовідносин виникає необхідність всебічного вивчення споживачів електричної енергії. 

Задача аналізу груп споживачів потребує залучення уже існуючих алгоритмів, 

наприклад, кластерного аналізу, теорії нечіткої логіки. Але мета їх застосування полягає 

саме у формуваннi та обґрунтуванні критеріїв проведення сегментації. 

2 Методологічні основи сегментування роздрібного ринку електричної енергії 

Кількісні і якісні параметри, за якими проводиться сегментування по врахуванню 

нерівномірності. Споживачі характеризуються загальним обсягом споживання 

електроенергії, споживанням реактивної енергії, часом використання максимуму 
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навантаження. Для проведення оцінки ситуації щодо споживання електричної енергії 

важливим є також введення відповідних індивідуальних коефіцієнтів для кожного 

споживача. Дані коефіцієнти і основні характеристики попиту споживачів на електричну 

енергію (за режимні дні 2010 р.) подані в таблиці 1.  

 

Алгоритм кластерного аналізу для сегментування споживачів. Кластерний аналіз — 

метод класифікації об’єктів по заданих ознаках. Задача кластерного аналізу полягає у формуванні груп: 

однорідних всередині і відмінних один від одного. Метою кластерного аналізу в даному випадку є визначення 

цільових груп споживачів електричної енергії. Відповідно до [4] aлгоритм кластерного аналізу  Скласти 

виборку для кластеризаціїВизначити фактори, по яких будуть оцінюватися об’єкти у виборціРозрахувати 

значення міри відстаней між окремими об’єктами Використати метод кластерного аналізу. 

Основні етапи  кластерного аналізу споживачів електричної енергії при вирішенні маркетингових задач: 

1. Постановка задачі кластеризації споживачів 
2. Вибір ступеня схожості споживачів 
3.  Вибір методу кластеризації споживачів 

4.  Визначення кількості кластерів споживачів 

5.  Інтерпретація і профілювання кластерів споживачів 
6. Оцінка достовірності кластеризації споживачів 
7. Формування висновку за результатами кластерного 

аналізу споживачів 

Формально задача кластеризації споживачів електричної енергії описується наступним 

чином. Дана множина даних I про споживачів, що споживають електроенергію, кожного з 

яких представлено набором атрибутів. Необхідно побудувати множину сегментів ринку C і 

відображення F множини I на множину C. Відображення F задає модель даних, що є 

розв’язком задачі. Якість вирішення задачі визначається кількістю вірно сегментованих 

споживачів електроенергії об’єктів даних. Множина I визначається так: 

1 2{ , ,..., ,..., }j nI i i i i ,                                                          (1)       

де 
ji – j -й досліджувана група споживачів, j =1..n , n – кількість груп споживачів. 

Формування груп споживачів з використанням кластерного аналізу будемо проводити 

для n =6 груп споживачів електричної енергії: 

1i  – промисловість; 2i – сільське господарство; 3i – транспорт; 4i – будівництво; 5i – 

комунальне господарство; 6i – освітлення, побутове навантаження. 

Отже, кластерний аналіз споживачів електроенергії доцільно проводити з урахуванням 

зворотного зв’язку між результатами аналізу якості проведеної кластеризації та групуванням 

споживачів, визначенням схожості між ними, а також вибором їх особистих характеристик. 

Множина даних I характеризується такими властивостями [4]: 

1. Кожний атрибут, що характеризує споживача, виражений конкретним числовим 

значенням (таблиця 1). 

2. Сегмент ринку для кожного конкретного споживача невідомий. 

Кожен j -й споживач електроенергії характеризується набором параметрів, що 

виступатимуть відповідним його атрибутом: 

1 2{ , ,..., ,..., }j h mi x x x x ,                                                          (2) 

де hx – h -й атрибут, що характеризує j -того споживача, 1..h m , m - кількість атрибутів 

споживача. 
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Таблиця 1 – Характеристики попиту споживачів на електричну енергію (дані за режимні дні 2010 р.) 
Групи 

споживачів 

Загальний 

обсяг 

споживання 

W, млн 

кВт· год 

Спожива

ння 

реактивн

ої енергії 

Q, Мвар 

Коефіцієнт 

нерівномірност

і 

М Х

МIН

Н
Р

Р
К   

Коефіцієнт 

заповнення 

ГЕН в нічний 

період доби 

М Х

З
Р

Р
К   

Коефіцієнт 

заповнення ГЕН в 

ранковий період 

доби 

М Х

З
Р

Р
К   

Час 

використання 

максимуму 

навантаження 

max

max
Р

W
Т   

Коефіцієнт внеску 

ЕНС

ЕН

С

ВКЛ R
Р

Р
К ,  

Коефіцієнт впливу 

ci

n

ві

D
100%

D
k




 

Коефіцієнт 

максимуму 

Р

Р
К М Х

М Х 

 

15.12.2010 
Промисловість 220,7083 112,785 0,866 0,971 0,942 22,41397 0,115158 5,708374 1,071 

Сільське 

господарство 
7,9476 3,195 0,706 0,880 0,853 20,18203 0,015754 1,092248 1,189 

Транспорт 30,2037 20,125 0,758 0,893 0,904 21,42746 0,098955 4,03208 1,120 

Будівництво 2,5816 1,604 0,513 0,815 0,744 17,42962 0,006169 1,039897 1,377 

Комунальне 

господарство 
26,0544 13,281 0,797 0,928 0,910 21,83071 0,084574 3,965503 1,099 

Освітлення, 

побутове  

навантаження 

194,5313 0,000 0,513 0,759 0,961 18,21877 0,568401 84,97639 1,317 

По Україні 482,0269 152,932 0,746 0,884 0,944 21,2235   1,131 

16.06.2010 

Промисловість 193,59 7,694 0,859 1,065 0,945 22,45987 0,127695 6,990686 1,069 

Сільське 

господарство 
11,54 4,088 0,725 1,157 1,041 21,7262 -0,00926 -0,54046 1,105 

Транспорт 24,42 0,515 0,818 1,035 0,919 21,94596 0,083044 2,423031 1,094 

Будівництво 1,74 1,22 0,470 1,125 0,695 16,68723 0,005948 1,232098 1,438 

Комунальне 

господарство 
18,78 0,204 0,776 0,978 0,894 21,45137 0,072621 4,402712 1,119 

Освітлення, 

побутове 

навантаження 

135,45 1,21 0,456 0,729 0,913 17,48525 0,464712 86,62309 1,373 

По Україні 385,52 0,000 0,786 0,914 0,942 21,94684   1,094 
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В даній роботі m=9, а кількісні та якісні параметри, які характеризують попит 

споживачів на потужність, будемо брати наступні:  

1x – загальний обсяг споживання за режимний день; 2x – споживання реактивної потужності; 

3x – коефіцієнт нерівномірності; 4x – коефіцієнт заповнення графіка електричного 

навантаження споживача у години вечірнього максимуму навантаження енергосистеми; 5x – 

коефіцієнт заповнення графіка електричного навантаження споживача у години ранкового 

максимуму навантаження енергосистеми; 6x – час використання максимуму навантаження; 

7x – коефіцієнт внеску; 8x – коефіцієнт впливу; 9x – коефіцієнт максимуму навантаження. 

Кожна змінна hx може приймати допустиме значення з множини: 
1 2{ , ,..., ,..., }t q

h h h h hx x x x x ,                                                            (3) 

де t

hx – значення h -ого атрибута hx , 1..t q , q – кількість допустимих значень h атрибута hx . 

Тоді задача кластеризації зводиться до формування множини: 

1 2{ , ,..., , }k gC c c c c ,                                                                 (4) 

де kc – k -й сегмент ринку, що містить схожих споживачів електроенергії з множини I , 

1..k g , g – кількість сегментів ринку споживачів електричної енергії. 

 { , , , , },k j p j p j pc i i i I i I d i i                                                  (5) 

де   – величина, що визначає міру схожості між групами споживачів 
ji та pi для віднесення 

їх до певного сегменту ринку, 1..p n , n – загальна кількість груп споживачів. 

 ,j pd i i – міра схожості між групами споживачів електроенергії, що називається відстанню 

[4],  { , }j pD d i i i – множина можливих значень мір схожості, що визначають кількість 

сегментів ринку споживачів електроенергії. 

Відповідно до [4], невід’ємне значення  ,j pd i i  називається відстанню між групами 

споживачів 
ji та pi та має такі властивості: 

а)  ,j pd i i ≤ 0, для всіх 
ji та pi ; б)  ,j pd i i =  ,p jd i i ; в)      , , ,j p j r r pd i i d i i d i i  , 

та може бути використаною при визначенні функції оптимізації за критерієм min мір 

схожості між групами споживачів електроенергії 
ji  та 

pi . При цьому функція 

 ( ) ,j pF D d i i , що визначає формування кластерів груп споживачів, тобто множини 

сегментів ринку C, може бути поданою у вигляді: 

  ( ) min ,j pF D d i i                                                            (6) 

Відповідно до [4], якщо відстань  ,j pd i i  менша заданого значення  , то, групи 

споживачів схожі і відносяться до одного сегменту ринку,якщо більша – до різних. 

Отже, вищенаведена формалізація задачі кластеризації споживачів електричної енергії 

може бути використана для сегментації споживачів за їх споживчими характеристиками і з 

метою розв’язання задач цільового маркетингу. 

Основною метою формування груп – є виділення відповідних груп, для яких ЕПО має 

сформувати окремі стратегії щодо роботи з ними в частині управління попитом на 

електричну енергію та потужність.  

Результатом розрахунків мають бути 3 групи з наступними характеристиками (k=3): 
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1c  – споживачі з «піковим»  попитом на електричну потужність -  для яких розробляється 

стратегія максимального залучення до використання тарифів, диференційованих за 

періодами часу, а також введення суворих контролю за їх режимами споживання електричної 

енергії та потужності; 

2c  – споживачі з «рівномірним»  попитом на електричну потужність – для яких ЕПО повинна 

опрацьовувати питання поступового заохочення до внесення змін до режимів споживання 

електричної енергії та потужності; 

3c  – споживачі – компенсатори, які вже мають ГЕН вигідний для електропередавальної 

організації, і основною стратегією є його утримання на досягнутому рівні та заохочення до 

ще більшого диференціації. 

Кластеризацію будемо здійснювати в програмі STATISTIKA трьома методами: 

об’єднання (деревовидна кластеризація), кластеризація методом К– середніх, двувходове 

об’єднання. У прогамі STATISTIKA можливе використання різних мір схожості і міри 

відстаней. В таблиці 2 наведені результати розрахунку з використанням декількох методів 

кластеризації для режимних днів 15.12.2010 р та 16.06.2010 р. 

Алгоритм оцінювання впливу споживачів електричної енергії на енергосистему з 

використанням теорії нечіткої логіки. Вирівнювання нерівномірності графіка 

електричного навантаження енергосистеми є необхідним, і використанням сучасних 

методів нечіткого моделювання є новим шляхом шляхи вирішення цього завдання. 
Завдання оцінки впливу споживачів на енергосистему розуміємо як один із заходів, метою 

якого є зменшення нерівномірності попиту на електричну енергію. В [1] приведено 

алгоритм застосування теорії нечіткої логіки для фінансово-економічних систем, на основі 

якого в даній роботі зроблена спроба застосування нечіткої логіки для оцінки впливу груп 

споживачів на нерівномірність електричного навантаження. 

Етап 1. Формування набору окремих показників ,  1, , 1,ij iX i N j M   з N узагальнених 

груп по iM  факторів в кожній і-й групі, які є найважливішими для оцінки впливу 

споживачів на енергокомпанію.  

Набір критеріїв для різноманітних споживачів електричної енергії може бути 

складений з таких груп показників:  1 11 12 13, ,  X f X X X   2 21 22 23 24, , ,  X f X X X X  

 3 31 32,X f X X  (таблиця 3). 

На основі розрахованих груп показників проводиться  визначення рівня впливу груп 

споживачів на енергосистему: 

 1 2 3, , ,  XX f X X X                                                                  (7) 
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Таблиця 2 – Результати кластерного аналізу споживачів електричної енергії. 

Метод 

кластеризації 
Результати кластеризації (15.12.2010) Результати кластеризації (16.06.2010) 

Кластеризація 

методом К– 

середніх 
(Евклідова 

відстань, Метод 

Варда) 

споживачі з «піковим»  

попитом 

Освітлення, побутове 

навантаження 

 

споживачі з «піковим»  

попитом 

Освітлення, побутове 

навантаження 

 

споживачі з 

«рівномірним»  попитом 

Сільське господарство 

Транспорт 

Будівництво 

Комунальне господарство 

споживачі з «рівномірним»  

попитом 

Промисловість 

Сільське господарство 

Транспорт 

Комунальне господарство 

споживачі – компенсатори Промисловість споживачі – компенсатори 
Будівництво 

 

Об’єднання 

(деревовидна 

кластеризація) 
(Евклідова 

відстань, метод 

повного зв’язку ) 

Tree Diagram for 6 Cases

Complete Linkage

Euclidean distances

0 1 2 3 4 5 6 7

Linkage Distance

Осв ітлення, побу тове навантаження

Бу дівництво

Кому нальне господарство

Транспорт

Сільське господарство

Промислов іст

 

Tree Diagram for 6 Cases

Single Linkage

Euclidean distances

0 1 2 3 4 5 6

Linkage Distance

Освітлення, побутове навантаження

Будівництво

Комунальне господарство

Транспорт

Сільське господарство

Промисловіст
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Продовження  таблиці 2 

Об’єднання (деревовидна 

кластеризація) (Відстань 

міських кварталів 

(Манхеттенська відстань), 

Метод Варда). 

Tree Diagram for 6 Cases

Ward`s method

City-block (Manhattan) distances

0 5 10 15 20 25

Linkage Distance

Освітлення, побутове навантаження

Будівництво

Комунальне господарство

Транспорт

Сільське господарство

Промисловіст

 

Tree Diagram for 6 Cases

Ward`s method

City-block (Manhattan) distances

0 5 10 15 20 25

Linkage Distance

Осв ітлення, побу тове навантаження

Бу дівництво

Кому нальне господарств о

Транспорт

Сільське господарств о

Промислов іст

 

Двоходове об’єднання. 

Two-Way Joining Results

 2 
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Two-Way Joining Results
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Структура математичної моделі аналізу впливу споживачів на енергосистему показана 

у вигляді дерева логічного висновку.  В результаті була отримана модель, що являє собою 

нейронечітку мережу (рисунок 2). 

X11X12X13

X21

X22

X23

X31X24 X32

f2

f1

f3

fx
X

X1

X2

X3

 
Рисунок 2 –Структура нейронечіткої моделі аналізу впливу споживачів на енергосистему. 

Етап 2 (Лінгвістичні змінні). Для того, щоб мати змогу оцінювати та опрацьовувати 

лінгвістичні показники ,  1, , 1,ij iX i N j M  , які характеризують споживачів з погляду їх 

впливу на енергосистему, сформуємо єдину шкалу з 5 якісних термів: ДН – дуже низький 

рівень впливу на енергосистему, Н – низький вплив, С – середній вплив, В – високий рівень 

впливу, ДВ – дуже високий рівень впливу. Оскільки межі оцінки даних лінгвістичних 

змінних є неоднозначними, в таблиці 4 сформуємо шкалу на основі даних таблиці 1. 

Аналогічно можна сформувати шкалу і для будь –якого іншого набору даних. 

Етап 3(Побудова функцій належності). Задається вигляд функцій належності нечітких 

термів для контрольованих параметрів ,  1, , 1,ij iX i N j M  та вихідної змінної X . Для 

побудови функцій належності 5 нечітких термів {ДН, Н, С, В, ДВ} вхідних факторів 

,  1, , 1,ij iX i N j M   та вихідної змінної X необхідно відобразити діапазони їх змін на 

власних універсальних множинах (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 –  Нечітка змінна Хі із трапецієподібною функцією належності 

Етап 4 (Формування набору правил). Необхідним етапом аналізу є формування 

системи нечітких знань. В таблиці 3 приведемо фрагмент набору вирішальних правил, що 

реалізують співвідношення (7). 

 

 

 

 

Таблиця 3 – База знань щодо визначення рівня впливу даного сегменту споживачів на 
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енергосистему. 

Узагальнені значення груп показників Вага Вихідна 

змінна 

1X  2X  3X  w  Y  

ДВ В В 
11

Yw   

 

ДВ 
ДВ С ДВ 

12

Yw  

В ДВ В 
13

Yw  

В В ДВ 
14

Yw  

… … … … … 

ДН Н Н 
51

Yw   

ДН ДН С ДН 
52

Yw  

Н ДН Н 
52

Yw  

Н Н ДН 
52

Yw  

Представимо за допомогою функцій належності математичну форму запису 

вирішального правила для визначення рівня ДВ впливу споживачів на енергокомпанію: 

         

             
1 2 3 11 1 2 3 12 1 2

3 13 1 2 3 14 1 2 3

( , , )= [ ] [

] [ ] [ ]

ДВ Y ДВ В В Y ДВ C

ДВ Y В ДВ В Y В В ДВ

Х Х Х w Х Х Х w Х Х

Х w Х Х Х w Х Х Х

     

      

    

      
(8) 

В свою чергу кожен з критеріїв 1 2 3, , ,X X X  що являють собою узагальнені значення 

вказаних груп показників, необхідно представити у вигляді математичних залежностей від 

вхідних факторів. На основі повного набору вирішальних правил виводиться система 

нечітких логічних рівнянь. Остаточне рішення моделі обирається таке, для якого функція 

належності вихідної змінної X буде найбільшою для заданих значень контрольованих 

параметрів ,  1, , 1,ij iX i N j M  . 

Етап 5 (Оцінка рівня показників). Проводиться оцінка поточного рівня показників 

,  1, , 1,ij iX i N j M   і X для різних часових періодів. Значення контрольованих параметрів 

,  1, , 1,ij iX i N j M  , що точно попадають у задані для них інтервали ,  ij ijX X , будуть 

однозначно відповідати їхнім термам. Якщо ж значення критерію знаходиться в проміжку 

між двома термами, то воно буде відповідати тому терму,функція належності якого  для 

даного рівня показника є більшою. 

Виклад підходу завершено. 

Для реалізації процесу нечіткого моделювання використаємо середовище MATLAB та 

його спеціальний пакет розширення Fuzzy Logic Toolbox. Розглянемо реалізацію 

викладених етапів на прикладі. Розглянемо, яким  чином можна створити модель 

визначення рівня впливу груп споживачів на енергосистему  1 2 3, ,XX f X X X . Моделі 

кожного з критеріїв 1 2 3, , ,X X X  створюються аналогічно. На рисунку 6 представлено 

структура вхідних і вихідних змінних моделі.  
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4 – Функції приналежності для вхідних змінних «Х1» (а), «Х2» (б), «Х3» (в)  та вихідної змінної «Х» (г) 
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Рисунок 5 - Поверхня нечіткого висновку для розробленої нечіткої моделі 

 

 

Таблиця  4 — Формування шкали для оцінки лінгвістичних змінних 

Групи показників критеріїв 
Показники комплексного 

значення групи 

Шкала для оцінки показників 

ДН Н С В ДВ 

Х1 – 

кількісні характеристики 

групи споживачів 

електроенергії 

11X  – загальне річне споживання 

електроенергії  
0…38000 22000…68000 52000…98000 82000…128000 102000…150000 

12X  – загальний обсяг 

споживання електричної енергії 

за режимний день 

0…110 80…210 190…310 290…410 390…500 

13X  – споживання реактивної 

енергії. 
0…38 22…68 52…98 82…128 102…150 

Х2 – 

нерівномірність 

споживання  

21X  – Коефіцієнт 

нерівномірності 

 

1…0,78 0,82…0,58 0,62…0,38 0,42…0,18 0,22…0 

22X – Коефіцієнт заповнення 

графіку навантаження в нічний 

період доби; 

 

1…0,78 0,82…0,58 0,62…0,38 0,42…0,18 0,22…0 

23X – Коефіцієнт заповнення 

графіку навантаження в 

ранковий період доби; 

 

1…0,78 0,82…0,58 0,62…0,38 0,42…0,18 0,22…0 

24X  – Час використання 

максимуму навантаження 
0…6,8 3,8…11,2 8,8…16,2 13,8…20,2 18,8…24 

Х3 – взаємний вплив 

споживачів 

31X  – коефіцієнт внеску │0…0,22│ │0,18…0,42│ │0,38…0,62│ │0,58…0,82│ │0,78…1│ 

32X – коефіцієнт впливу -100…-50 -70…-10 -30…10 30…70 50…100 
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Рисунок 6 – Структура вхідних і вихідних змінних моделі 

На рис. 4 представлено функції приналежності терм-множин вхідних та вихідної 

змінних, складені на основі розглянутих вище суджень.  

База правил містить комбінації сполучень показників нерівномірності споживання та 

взаємного впливу споживачів і відповідні висновки про загальний вплив споживача на 

енергосистему. Використання логічних змінних робить опис моделі максимально зрозумілим. 

Правила формуються за схемою, наприклад, «If (Х1 is ДВ) and (Х2 is ДВ) and (Х3 is ДВ) then 

(Х is ДВ) (1)». 

У дужках можна вказати ваговий коефіцієнт, який відображатиме наскільки експерт 

упевнений у справедливості цього правила. Збільшуючи кількість вхідних змінних, кількість 

правил зросте, проте це не вплине на можливість програми виконати розрахунки. 

Нечіткий висновок формується за алгоритмом Мамдані, який є одним з перших, що знайшов 

практичне застосування. Графічне зображення поверхні нечіткого висновку (рис. 5) дозволяє 

візуалізувати графіки залежності вихідної змінної від окремих вхідних.  

Формування шкали для оцінки лінгвістичних змінних наведено в таблиці 4. 

Висновки В даній роботі основна увага приділена одній із проблем ринку 

електроенергії – нерівномірності споживання електроенергії та сегментації споживачів. 

Зокрема: були розглянуті основні коефіцієнти, які оцінюють нерівномірність споживання 

електричної енергії; досліджено споживачів електричної енергії; сформовано узагальнений 

перелік критеріїв сегментації з використанням методів та алгоритмів маркетингових 

досліджень сформованих за результатами груп споживачів; приведено алгоритми 

використання кластерного аналізу та систем з нечіткою логікою для формування груп 

споживачів та оцінки їх впливу на енергокомпанію. 
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