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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ 

ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ 

Розглянуто питання визначення оптимального періоду та об’єкту контролю  в 

системах оперативного контролю ефективності використання палива та енергії. 

Запропоновано підхід до вирішення зазначених питань, який базується на використанні теорії 

надійності роботи обладнання. З метою визначення об’єкту контролю на будь-якому 

підприємстві досліджена можливість побудови схем функціональної цілісності (СФЦ). 

Ключові слова: системи оперативного контролю енергоефективності, оптимальний 

період контролю, об’єкт контролю, теорія надійності, схема функціональної цілісності, 

втрати виробничих ресурсів. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 

ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЭРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
Рассмотрены вопросы определения оптимального периода и объекта контроля в 

системах оперативного контроля эффективности использования топлива и энергии. 

Предложен подход к решению указанных вопросов, основанный на использовании теории 

надежности работы оборудования. С целью определения объекта контроля на любом 

предприятии исследована возможность построения схем функциональной целостности 

(СФЦ). 

Ключевые слова: системы оперативного контроля энергоэффективности, 

оптимальный период контроля, объект контроля, теория надежности, схема 

функциональной целостности, потери производственных ресурсов. 

 

DETERMINATION OF OPTIMUM CONDITIONS FOR CONSTRUCTION OF 

OPERATIONAL CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY 
The problem of determining the optimal period and facility control systems of operational 

control fuel efficiency and power. An approach to solve these issues, based on the use of the theory 

of reliability of the equipment. To determine the control object to any enterprise investigated the 

possibility of building schemes of functional integrity (SFI). 

Keywords: system of operational control efficiency, the optimal time control, object control, 

reliability theory, the circuit functional integrity, loss of productive resources. 

 

Вступ 

На сьогодні питання реалізації політики енергозбереження та підвищення 

енергоефективності в Україні набули особливої актуальності. Як відомо, рівень споживання 

паливно-енергетичних ресурсів має значний вплив на конкурентоспроможність продукції 

кожного підприємства. Досягнення високого рівня енергозбереження не можливе без 

управління. Першочерговою функцією управління енергозбереженням є контроль 

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. 

Для вирішення питання контролю ефективності енерговикористання в зарубіжній 

практиці використовують так звані системи контролю і планування енергоспоживання 

(системи КіП). Проте, практичне використання таких систем на вітчизняних теренах лише 

починає набувати популярності. 

Незважаючи на досить великий досвід застосування систем оперативного контролю за 

кордоном, ці системи мають низку недоліків, які потребують усунення [1]: 
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1. У традиційних системах контролю і планування енергоспоживання  “стандарти” 

встановлюються у вигляді деякої константи, або рівняння однофакторної лінійної 

регресії, хоча на рівень енергоспоживання, як правило, впливають багато факторів, 

причому нелінійно.    

2. Відсутність методики визначення об’єктів для створення систем КіП, тобто 

визначення окремих технологічних агрегатів чи їх груп для яких необхідно та 

економічно доцільно створювати такі системи. 

3. Відсутність економічного стимулювання за підтримку та підвищення рівня 

ефективності енерговикористання. 

4. „Індивідуальність” даних систем, тобто відсутність можливості порівняння між 

собою рівнів енергоефективності подібних об'єктів. 

 

Постановка задачі 

Аналізуючи попередні роботи з розробки алгоритмів побудови оперативних систем 

контролю на підприємствах автори звернули увагу на наступні проблеми [2]: 

1. Визначення об’єктів для створення систем оперативного контролю ефективності 

енергоспоживання. 

2. Визначення оптимального періоду контролю. 

Оптимальним періодом контролю енергоефективності Tопт. називається найдоцільніший 

з технологічної та економічної точки зору інтервал часу між двома найближчими перевірками.  

Тобто, Tопт. - це максимально можливий проміжок часу між двома процедурами визначення 

показників виробничого процесу, періодичність здійснення якого дозволяє виконувати дієвий 

контроль споживання енергії на виробництві і дозволяє максимально економити кошти на 

його проведення [3].   

 

Результати дослідження 

Авторами роботи було запропоновано визначати оптимальний період контролю 

енергоефективності, як  точку перетину кривої вартості ймовірних втрат та витрат на контроль 

енергоефективності на об’єкті управління (рис. 1).  

 
Рисунок 1 ─ Визначення оптимального періоду контролю. 

Для правильного розрахунку показників енергоефективності, необхідно  збирати дані від 

декількох систем контролю або приладів обліку. До  них можна віднести: АСКОЕ – дозволяє 

отримати дані про фактичне споживання електроенергії,  корпоративні інформаційні системи 
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– дані про обсяги продукції, що випускається, про проведення технологічних процесів,  

АСУТП – дані  про параметри та режими роботи технологічного устаткування. Дані, які 

використовуються при розрахунках Tопт. визначаються для конкретного періоду та 

конкретного об’єкту (установка, технологічна лінія, виробничий процес, тощо). Тому важливо 

розуміти, що знаходження оптимального періоду контролю тісно пов’язане із визначенням 

об’єкту для проведення оперативного контролю ефективності енергоспоживання.  

Головним питанням для вибору об’єкта контролю на сьогодні залишається визначення 

ймовірних втрат виробничих ресурсів при відсутності оперативного контролю. Для вирішення 

зазначених питань пропонується використовувати теорію надійності роботи обладнання. У 

процесі функціонування об'єкта виникають певні події, об'єкт приймає різні стани, які суттєво 

впливають на його подальше функціонування. Такими подіями є перш за все стан працездатні 

і непрацездатні, відмови і відновлення роботи обладнання. Чисельно надійність 

характеризують декількома показниками: імовірністю безвідмовної роботи, потоком відказів, 

напрацювання до відмови, середнім терміном служби тощо [4]. 

Для знаходження вартості ймовірних втрат виробничих ресурсів може бути 

використаний підхід, що застосовується, наприклад, для аналізу ризиків прийняття 

управлінських рішень.  

Цей підхід базується на оцінці ефективності споживання електричної енергії на об’єкті, 

що спостерігалися під час певного періоду контролю енергоефективності  (економія, 

перевитрата енергії або підтримання заданого рівня ефективності електроспоживання), а 

також на визначенні ймовірності або частоти появи кожного з можливих результатів.  

Таким чином, задачу оцінки ризику системи можна розбити на наступні етапи: 

1. Опис структури ресурсів системи; 

2. Опис множини небезпечних станів ресурсів системи; 

3. Оцінка імовірностей реалізації небезпечних станів; 

4. Оцінка вартості збитків від реалізації небезпечних станів. 

Далі, на основі розрахунків вартості можливих збитків від реалізації небезпечних станів 

та витрат на впровадження систем оперативного контролю, можна визначити оптимальний 

період контролю для будь-якого об’єкту. 

Для визначення об’єкту контролю пропонується використовувати схеми функціональної 

цілісності (СФЦ). 

Схема функціональної цілісності (СФЦ) - це логічно універсальне графічний засіб 

структурного представлення досліджуваних властивостей системних об'єктів. СФЦ 

утворюють на основні графічних символів, які включають в себе: два види вершин 

(функціональна і фіктивна), два види спрямованих ребер (кон'юнктивна дуга і диз'юнктивна 

дуга) і два види виходів дуг з вершин (прямий і інверсний). Тобто для формування СФЦ 

використовуються операції диз'юнкції (OR) та кон'юнкції (AND) над ініціюючими умовами й 

подіями [7]. 

Розробка СФЦ при проведенні структурного аналізу системи означає, перш за все, 

графічне представлення логічних умов реалізації власних функцій елементами і підсистемами. 

Таким чином, СФЦ аналітично еквівалентна системі логічних рівнянь, складеної за прямим і 

інверсним виходів всіх функціональних, фіктивних та розмножених вершин. 

Другою важливою стороною побудови і подальшого використання СФЦ є вказівка 

конкретної мети моделювання ─ логічних умов реалізації досліджуваного системного 

властивості, наприклад, безвідмовності або відмови системи, безпеки або виникнення аварії і 

т.п [8]. 
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Методологія вирішення питань визначення об’єкту та оптимального періоду контролю 

може бути показана на прикладі виробничої системи, яка являє собою технологічну лінію. 

Схема функціональної цілісності для даної технологічної лінії зображена на рисунку 2.  

 
Рисунок 2 ─ СФЦ виробничого процесу. 

1 - Установка №1; 2 - Установка №2; 3 - Установка №3; 4 - Установка №4; 5 – 

позначення зв’язку кон’юнкція; 6 – позначення зв’язку диз’юнкція. 

 

Припускається, що на даному підприємстві наявна статистика відмов даної 

технологічної лінії за останні 16 тижнів, яка включає в себе кількість незапланованих зупинок 

установки №3 та установки №4. 

Для знаходження вірогідності безвідмовної роботи установки №1 та установки №2, через 

відсутність статистичних даних,  було використано метод експертного опитування з 

елементами математичного апарату нечіткої логіки.  

Наступним кроком необхідно визначити вартість збитків для кожного конкретного 

випадку неефективної роботи об’єкта, що розглядається. Необхідно враховувати те, що збитки 

можуть бути різної природи та залежати від різних факторів роботи обладнання [9]. Так, для 

нашого випадку розглянемо п’ять різних видів збитків: 

1. Збиток від простою робочої сили. 

2. Збиток від недовикористання виробничих фондів. 

3. Збиток від простою виробництва. 

4. Збиток від браку продукції. 

5. Збиток від перевитрати електричної енергії. 

Тепер можна перейти, безпосередньо, до визначення об’єкту для проведення 

оперативного контролю ефективності енерговикористання.  

Виходячи з побудованої схеми СФЦ для обраного виробничого процесу можна 

визначити п’ять можливих варіантів для вибору об’єкта контролю. 

Λ - позначення «і», показує оператор зв’язку кон’юнкція. 

V – позначення «або», показує оператор зв’язку диз’юнкція. 

Варіант 1. (У1) та (У2) та (У3) та (У4);  

Варіант 2. (У1 Λ У2 V У3 V У4);  

Варіант 3. (У1 Λ У2) та (У3 V У4); 

Варіант 4. (У1) та (У2 V У3 V У4); 

Варіант 5. (У2) та (У1 V У3 V У4); 

Варіант 6. (У1 Λ У2 V У3) та (У4) 

Для кожного з варіантів можемо розрахувати сумарні збитки, які включають усі п’ять 

позицій, окремо за кожен тиждень. Для цього використаємо формулу (1): 
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,і і і

n

У У У

З n n
П З Р                                                                  (1) 

де і

n

У

З
П  – сумарні збитки для і-ої установки за n-ий тиждень; 

іУ

n
З – можливий максимальний збиток для і-ої установки за  n-ий тиждень; 

іУ

n
Р – вірогідність відмови для і-ої установки за  n-ий тиждень. 

Результати розрахунків сумарних збитки для установок за кожен тиждень, при контролі 

кожної установки окремо занесемо до таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Сумарні збитки для установок за кожен тиждень окремо. 

Номер тижня, t ΣП1 ΣП2 ΣП3 ΣП4 

1 453,56 619,05 1626,88 737,23 

2 610,84 791,74 2546,76 1148,30 

3 801,38 1023,62 3833,08 1719,26 

4 1063,32 1349,48 5543,33 2474,46 

5 1458,87 1659,76 7714,05 3425,93 

6 1854,09 2064,01 10336,28 4568,91 

7 2306,42 2522,54 13355,16 5885,65 

8 2849,47 3000,59 16675,68 7324,76 

9 3488,13 3503,41 20156,17 8827,97 

10 4079,05 4036,06 23629,11 10329,21 

11 4526,69 4529,20 26939,60 11755,36 

12 4931,56 4953,13 29943,71 13047,61 

13 5293,73 5407,39 32543,24 14167,43 

14 5589,26 6061,20 34693,14 15089,39 

15 5827,67 7153,32 36381,43 15818,21 

16 6195,48 7897,80 37655,62 16361,94 

 

Витрати на проведення контролю споживання електричної енергії розділяються на дві 

складові : 

- капітальні витрати К на створення системи контролю і планування енерговикористання 

розраховуємо за формулою (2): 

                                                                 К= *

2

*

1 ВВ  ;                                                             (2) 

- експлуатаційні витрати розраховуємо за формулою (3):  

                                                          ЕВ= 
*

6

*

5

*

4

*

3 ВВВВ  .                                                (3) 

Тоді загальні витрати на проведення контролю розраховуємо за формулою (4): 

                                                                ,
заг

В К ЕВ                                                        (4) 

де *

1В – вартість проектування приладів, пристосувань, системи контролю, спеціального 

програмного забезпечення (зазвичай *

1З  не перевищує 15 % від вартості устаткування *

2З ); 
*

2В   – вартість виготовлення (придбання) приладів або системи контролю;  
*

3В   – вартість експлуатації системи контролю; 

*

4В  – вартість підготовчих робіт перед  проведенням контролю енергоефективності 

(установка приладів контролю); 
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*

5В  – вартість проведення контролю; 

*

6В – вартість обробки даних після проведення контролю. 

За вище наведеними формулами (2), (3), (4) розрахуємо вартість витрат на проведення 

оперативного контролю для кожної установки окремо для 16 тижнів. Результати розрахунків 

занесені до таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Затрати на організацію контролю для кожної установки окремо. 

t 

Затрати на 

організацію 

контролю для 

установки №1, ВУ1 

Затрати на 

організацію 

контролю для 

установки №2, ВУ2 

Затрати на 

організацію 

контролю для 

установки №3, ВУ3 

Затрати на 

організацію 

контролю для 

установки №4, ВУ4 

1 4000,00 2480,00 2560,00 2560,00 

2 3200,00 1840,00 1880,00 1880,00 

3 2933,33 1626,67 1653,33 1653,33 

4 2800,00 1520,00 1540,00 1540,00 

5 2720,00 1456,00 1472,00 1472,00 

6 2666,67 1413,33 1426,67 1426,67 

7 2628,57 1382,86 1394,29 1394,29 

8 2600,00 1360,00 1370,00 1370,00 

9 2577,78 1342,22 1351,11 1351,11 

10 2560,00 1328,00 1336,00 1336,00 

11 2545,46 1316,36 1323,64 1323,64 

12 2533,33 1306,67 1313,33 1313,33 

13 2523,08 1298,46 1304,62 1304,62 

14 2514,29 1291,43 1297,14 1297,14 

15 2506,67 1285,33 1290,67 1290,67 

16 2500,00 1280,00 1285,00 1285,00 

 

Виходячи з усіх наведених даних можна знайти оптимальний період контролю на 

перетині функції затрат на організацію контролю и ймовірних втрат виробничих ресурсів при 

відсутності контролю ефективності енергоспоживання. Наведемо приклад визначення 

оптимального періоду контролю для першого варіанту вибору об’єкту контролю, тобто коли 

кожна з установок контролюється окремо.  

На рисунку 3 показано графік визначення оптимального періоду контролю для першої 

установки окремо. 

За графіком визначимо оптимальний період контролю та можливі витрати на проведення 

контролю в точці перетину кривих ΣП1.i=f(t) та ВУ1.i= f(t).  Як видно з рисунка 3 оптимальний 

період контролю для першої установки складає 7,5 тижня. При цьому затрати на впровадження 

контролю будуть рівні 2614,28 грн. Розраховані  оптимальні періоди контролю для інших 

варіантів комбінацій виробничих об'єктів зведемо в таблицю 3. 
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Рисунок 3 ─ Визначення оптимального періоду контролю для установки №1 

 

Таблиця 3 – Значення оптимального періоду та загальних затрат на впровадження контролю 

для усіх варіантів 

Варіанти 

вибору 

об’єкта для 

проведення 

контролю 

Оптимальний період 

контролю, 

Топт., тиждень 

Затрати на впровадження 

контролю для кожного 

об’єкту окремо, Ззаг. 

Сумарні 

затрати 

для 

технологіч

ної лінії, 

ΣЗзаг. 

Пn 

 

Варіант 1 

 

T1 7,5 П1 2614,28 

8008,58 87,33 
T2 4,5 П2 1488,00 

T3 1,5 П3 2220,00 

T4 3 П4 1686,30 

Варіант 2 T1-4 3 П1-4 7622,01 7622,01 76,29 

Варіант 3 
T1-2 6 П1-2 3999,05 

7726,58 83,99 
T3-4 3 П3-4 3727,53 

Варіант 4  
T1 7,5 П1 2614,28 

7880,95 85,81 
T2,3,4 2,5 П2,3,4 5266,67 

Варіант 5 
T2 4,5 П2 1488,00 

7784,86 84,68 
T1,3,4 3 П1,3,4 6296,86 

Варіант 6 
T4 3 П4 1686,30 

7622,01 82,75 
T1,2,3 3 П1,2,3 5935,71 

 

Розрахуємо для кожного з варіантів вибору об’єкту контролю ефективності 

енерговикористання затрати на зниження максимального збитку на 1 % за формулою (5): 
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 ,                                                         (5) 

де 
.заг n

З  - сумарні затрати для технологічної лінії, грн., 

макс n
З  - сумарні максимальні можливі збитки виробничих ресурсів, грн., 

n – номер варіанту вибору об’єкту для проведення оперативного контролю. 

Оскільки  чим менша  величина 
n

П  тим вигідніше буде процедура контролю,  тоді за 

результатами розрахунків (таблиця 3), найкраще контролювати усі чотири установки 

одночасно з оптимальним періодом контролю в 3 тижні. 

 

Висновки 

1. Процес створення традиційних систем контролю і планування енергоспоживання 

(систем КіП), має низку недоліків, зокрема відсутня обґрунтована методологія визначення 

об’єкту та оптимального періоду контролю. 

2. Запропонований підхід визначення оптимальних умов для здійснення оперативного 

контролю базується на розрахунках можливих втрат виробничих ресурсів при відсутності 

систем оперативного контролю на підприємстві.  

3. Оптимальний період контролю енергоефективності може бути визначений, як  точка 

перетину кривої вартості ймовірних втрат при відсутності контрою на об’єкті та витрат на 

створення систем оперативного контролю енергоефективності. 

4. Для розрахунку можливих втрат виробничих ресурсів можуть бути використанні 

методи, які передбачають застосування статистичних даних або експертного опитування з 

елементами нечіткої математики, що дозволяє проводити подібні розрахунки на будь-якому 

підприємстві.  

4. З метою визначення об’єкту контролю на будь-якому підприємстві може бути 

використана теорія надійності роботи обладнання, а також побудова схем функціональної 

цілісності (СФЦ). 
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