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ВИБІР МЕТОДУ ПОБУДОВИ «СТАНДАРТІВ» ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ НА 

ОСНОВІ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ КРИТЕРІЇВ 

 

Запропоновано підхід до вибору методу математичного моделювання обсягу витрат 

енергоресурсів, що застосовується для встановлення «стандартів» енергоспоживання в 

системах оперативного контролю ефективності використання палива та енергії. 

Методологія вибору методу моделювання розглянута на прикладі автоматизованої лінії 

розливу, що працює на підприємстві з виробництва напоїв. Визначення найбільш адекватних 

математичних моделей здійснюється за низкою кількісних показників (середня похибка 

апроксимації А, %,  критерій Фішера (F-критерій), залишкова дисперсія моделі 
зал
D , 

інформаційний критерій Акаіке AKI, критерій Шварца BIC) з урахуванням якісних показників 

пріоритетності використання відповідних моделей в системах оперативного контролю 

енергоефективності. З метою багатокритеріального вирішення задачі вибору кращого 

методу моделювання пропонується застосування методу аналізу середовища функціонування 

(DEA (Data Envelopment Analysis) аналіз). 

Ключові слова: системи оперативного контролю енергоефективності, "стандарт" 

енергоспоживання, критерії адекватності математичних моделей, алгоритм Мандані, DEA 

(Data Envelopment Analysis) аналіз. 

 

Предложен подход к выбору метода математического моделирования объема 

расходов энергоресурсов, что применяется для установления «стандартов» 

энергопотребления в системах оперативного контроля эффективности использования 

топлива и энергии. Методология выбора метода моделирования рассмотрена на примере 

автоматизированной линии разлива, работающей на предприятии по производству 

напитков. Определение наиболее адекватных математических моделей осуществляется по 

ряду количественных показателей (средняя ошибка аппроксимации А,%, критерий Фишера 

(F-критерий), остаточная дисперсия модели 
зал
D , информационный критерий Акаике AKI, 

критерий Шварца BIC) с учетом качественных показателей приоритетности использования 

соответствующих моделей в системах оперативного контроля энергоэффективности. С 

целью многокритериального решения задачи выбора лучшего метода моделирования 

предлагается применение метода анализа среды функционирования (DEA (Data Envelopment 

Analysis) анализ). 

Ключевые слова: системы оперативного контроля энергоэффективности, 

"стандарт" энергопотребления, критерии адекватности математических моделей, 

алгоритм Мандани, DEA (Data Envelopment Analysis) анализ.    

 

An approach to the selection of the method of mathematical modeling of power consumption, 

which is used to set the "standards" of energy consumption at the operational control systems of fuel 

efficiency and power. The methodology of choice modeling method is considered an example of an 

automated bottling line, running in production of beverages. Determining the most appropriate 

mathematical models implemented by a number of quantitative indicators (average error of 

approximation A,%, Fisher's test (F-test), residual variance model, Akaike information criterion for 

AKI, Schwarz criterion BIC) taking into account the qualitative prioritization using relevant models 

in operational control systems. In order to solve the problem of multi-selecting the best modeling 
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method is proposed applying the method of analysis of the functioning of the environment (DEA (Data 

Envelopment Analysis) analysis). 

Keywords: operational control system of energy efficiency, "standard" of energy 

consumption, criteria of adequacy of mathematical models, the algorithm Mandani, DEA (Data 

Envelopment Analysis) analysis. 

 

Вступ 

В зарубіжній практиці «стандарти» для будь-яких об’єктів контролю 

енергоефективності найчастіше встановлюють у вигляді досить спрощених математичних 

моделей, наприклад  константи або однофакторного лінійного рівняння регресії [1]. Таке 

спрощення не дозволяє об’єктивно оцінювати обсяги споживання енергії через вплив багатьох 

чинників на енергоспоживання виробничих об’єктів. До того ж, здебільшого,  характер цього 

впливу має нелінійний характер, що знижує точність отриманої моделі. 

Нині розроблено і використовується багато методів побудови складних 

однофакторних та багатофакторних математичних моделей [3]. В роботі [2] було 

проаналізовано декілька підходів до вирішення зазначених питань. На прикладі погодинних 

статистичних даних споживання електроенергії автоматизованої лінії розливу підприємства з 

виробництва напоїв в залежності від випуску продукції були побудовані багатофакторні 

математичні моделі, шляхом: складання «індивідуальних» математичних моделей для 

кожного з можливих варіантів технологічного процесу, побудови багатофакторної лінійної 

регресії, багатофакторної нелінійної регресії у вигляді простого поліному та поліному з 

використання специфічних функцій, а також побудови радіальної базисної нейронної мережі 

GRNN (Generalized Regression Neural Network). 

Для вибору найбільш адекватної математичної моделі авторами було розглянуто 

декілька принципово різних критеріїв вибору моделей:  середню похибку апроксимації А, %,  

критерій Фішера (F-критерій), залишкову дисперсію моделі 
зал
D , інформаційний критерій 

Акаіке AKI, критерій Шварца BIC (таблиця 1).  

 

Таблиця 1 ─ Кількісні  показники адекватності різних математичних моделей 

Критерій 

Однофакторні 

регресійні моделі 

(ряди Фур’є) 

Рсум=f(Q1)+f(Q2) 

+f(Q3) 

Багатофакторна 

лінійна 

регресія 

Багатофакторна нелінійна 

регресія 

Нейронна 

мережа 

Поліноміальна 

З використанням 

специфічних 

функцій 

GRNN 

 

 
362,66 203,914 217,51 215,284 201,025 

F 0,817453 1,146551 1,248925 1,175727 1,43609 

А, % 2,46885 2,043998 2,14452 2,161131 1,99836 

AIK 6,176188 5,837868 5,752343 5,81274 5,61270 

BIC 6,323445 5,985125 5,8996 5,959997 5,75996 

 

Вибір найбільш об’єктивної моделі не обов’язково повинен обмежуватися тільки 

порівнянням перерахованих вище критеріїв. На практиці існує досить велика кількість 

зал
D
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критеріїв, які застосовують в тому чи іншому випадку, однак деякі з них дублюють один 

одного, тому до їх вибору необхідно поставитися уважно, що дозволить зберегти час та кошти. 

 

Постановка задачі 

Дані отримані при розрахунку показали, що під час вибору оптимального методу 

побудови математичної моделі доводиться стикатися з тим, що деякі критерії суперечать один 

одному, тобто один критерій показує найкращий результат на одній моделі, а інший - на іншій. 

Цей факт доводить те, що вибір кращого методу побудови математичних моделей 

енергоспоживання повинен здійснюватися одночасно за кількома різними критеріями та 

вирішуватися, як деяка багатокритеріальна задача.  

Крім того певні критерії, що впливають на вибір моделі, можуть носити кількісний 

характер, тобто характеризувати “точність” побудованої моделі, а інші якісний характер. 

Умовно зазначимо, що якісні критерії характеризують “затрати” на побудову певної моделі.  

При виборі якісних показників дослідник сам може вирішувати, які критерії необхідно 

враховувати при побудові математичної моделі. Наприклад, до них можна віднести “затрати” 

часу на побудову моделі Т, фінансові затрати С, необхідну кваліфікацію персоналу К тощо.   

 

Результати дослідження 

Для визначення якісних критеріїв вибору моделей можна застосовувати методи 

експертного опитування та нечіткої логіки.  

Математичний апарат нечіткої логіки дозволяє описувати нечіткі поняття і значення, 

оперувати цими значеннями і робити нечіткі висновки. Такий підхід  виявляється особливо 

корисним, коли деякі показники не можуть бути проаналізовані за допомогою 

загальноприйнятих кількісних методів або при необхідності проведення аналізу якісних, 

нечітко заданих показників. Наявність математичних засобів відображення нечіткості вихідної 

інформації дозволяє більш точно оцінити суб’єктивний характер якісних критеріїв вибору 

моделей [8].   

Проілюструємо застосування такого підходу на  прикладі визначення критерію, який 

характеризує “затрати” часу на побудову математичної моделі енергоспоживання Т. 

Першочергово визначимо максимальний період часу  tм, який може бути затрачено на 

побудову математичної моделі. Якщо час  побудови будь якої моделі перевищуватиме 

значення tм , її використання будемо вважати недоцільним.  

Для кожного конкретного підприємства значення tм можуть бути різними і залежати 

від прийнятого періоду контролю, кількості обладнання, яке необхідно контролювати, 

кваліфікації персоналу тощо. З метою спрощення розрахунків приймемо для нашого випадку 

tм рівним одній годині. 

Шляхом опитування експертів розділимо період часу tм на 3 частини (низькі затрати 

часу на побудову математичної моделі (low1), середні (average1), високі (high1)) в залежності 

від суб’єктивних оцінок та побажань експертів до швидкості побудови моделі. На її основі 

побудуємо вхідні функції приналежності.  З метою отримання на виході певного критерія 

оцінки “затрати” часу на побудову математичної моделі в межах від нуля до одиниці 

застосуємо алгоритм Мандані [5]. Вихідну функцію приналежності, яка буде знаходитися від 

нуля до одиниці, також розділимо на три частини (низькі затрати часу (low2), середні 

(average2), високі (high2)).   Задамо функції приналежності вхідних та вихідних змінних 

трикутною формою. Визначення критерію Т при складання «індивідуальних» математичних 

моделей для кожного з можливих варіантів технологічного процесу лінії розливу за 

допомогою програмного забезпечення Matlab показано на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 ─ Вхідні функції приналежності 

 

 
Рисунок 2 ─ Вихідні функції приналежності 

 

                         Вхід ─ 42 хвилини                               Вихід ─ 0,709                                   

 
Рисунок 3 ─ Визначення критерію, який характеризує “затрати” часу за допомогою 

алгоритму Мандані 
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Розрахункові величини “затрат” часу на побудову моделі Т, фінансових затрат С, 

оцінки кваліфікації персоналу К для всіх якісних критеріїв оцінки різних методів побудови 

математичних моделей наведено в таблиці 2. 

  

Таблиця 2 ─ Якісні критерії адекватності математичних моделей 

Якісні критерії 

Однофакторні 

регресійні моделі 

(ряди Фур’є) 

Рсум=f(Q1)+f(Q2

)+f(Q3) 

Багатофакторна 

лінійна 

регресія 

Багатофакторна нелінійна 

регресія 

Нейронна 

мережа 

Поліноміальна 

З використанням 

специфічних 

функцій 

GRNN 

Затрат часу, Т 0,709 0,5 0,59 0,62 0,34 

Фінансових 

затрат, С 
0,67 0,4 0,45 0,5 0,4 

Кваліфікації 

персоналу, K 
0.56 0,4 0,34 0,32 0,45 

 

 Одним з підходів до вирішення задачі по вибору математичної моделі за кількома 

критеріями є обчислення зваженої суми декількох критеріїв. При використанні  цього підходу 

виникає проблема вибору вагових коефіцієнтів. Значення цих вагових коефіцієнтів будуть 

суттєво впливати на вибір моделі, але з яких міркувань їх призначати залишається досить 

спірним витанням [7]. 

Авторами даної роботи запропоновано замість обчислення зваженої суми декількох 

критеріїв застосувати DEA (Data Envelopment Analysis) аналіз. У нечисленних статтях цей 

метод називається «аналіз середовища функціонування». 

Метод DEA має ряд привабливих властивостей, а саме [4]: 

- дозволяє обчислити один агрегований показник для кожного об'єкта в термінах 

використання вхідних факторів (незалежні змінні) для виробництва бажаних вихідних 

продуктів (залежні змінні); 

- може одночасно обробляти багато входів і багато виходів, кожен з яких при цьому 

може вимірюватися в різних одиницях вимірювання; 

- не вимагає апріорного зазначення вагових коефіцієнтів для змінних, що 

відповідають вхідним і вихідним параметрам при вирішенні задачі оптимізації; 

- дозволяє при необхідності врахувати переваги експертів, що стосується важливості 

тих чи інших вхідних або вихідних змінних. 

Узагальнені критерії ефективності на основі приватних показників якості - вихідних 

характеристик Yi і величин витрачених ресурсів Xj - для кожного багатомірного 

багатозв'язного n-ого об'єкта на базі методу DEA формуються у вигляді максимізуючих 

функціоналів з обмеженнями [6]: 

                    
..

1 1 2 2max
, ...

1 1 2 2

u Y u Y u Yn n
fn

u v G v X v X v Xi j m m

     


      
                               (1) 

...
1 1 2 2 1

...
1 1 2 2

u Y u Y u Yn n

v X v X v Xm m

     


     
 ,                                      (2) 

  

n=1, 2, …N 
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Система співвідношень (1) і (2) для n = {1,2, ... N} визначає N задач нелінійного 

програмування. Рішення кожної з n-завдань для n-ого об'єкта дає значення узагальненого 

показника ефективності fn, ранжування на одиничному інтервалі [0,1], і відповідні йому вагові 

коефіцієнти un = {u1, u2, ... un} і νn = {ν1, ν2 , ... νm}, максимізуючи функціонал (1). 

Отже, у відповідності з методом DEA “ефективність” математичної моделі 

енергоспоживання буде розглядатися як множина із N станів математичних моделей з 3 

входами і 5 виходами, що відповідають, відповідно, кількості якісних та кількісних 

показників, які характеризуватимуть об’єктивність побудованої математичної моделі 

енергоспоживання. 

Вхідними параметрами будемо брати обернені величини від якісних критеріїв,  

виходами – обернені величини від кількісних критеріїв. Величини критеріїв беруться 

оберненими з метою можливості застосування методу DEA (необхідно щоб більша величина 

критерію вказувала на кращу модель). Обернені величини кількісних і якісних критерії 

показано в таблицях 3, 4.  

Таблиця 3 ─ Кількісні  показники адекватності різних математичних моделей 

Критерій 

Однофакторні 

регресійні моделі 

(ряди Фур’є) 

Рсум=f(Q1)+f(Q2)

+f(Q3) 

Багатофакторна 

лінійна 

регресія 

Багатофакторна нелінійна 

регресія 

Нейронна 

мережа 

Поліноміальна 

З використанням 

специфічних 

функцій 

GRNN 

1/  0,002757 0,004904 0,004597 0,004645 0,004975 

1/F 1,223312 0,872181 0,800689 0,850538 0,696335 

1/А 0,405047 0,489237 0,466305 0,462721 0,500411 

1/AIK 0,161912 0,171295 0,173842 0,172036 0,178167 

1/BIC 0,158142 0,167081 0,169503 0,167785 0,173612 

Таблиця 4 ─ Якісні критерії адекватності математичних моделей 

Якісні критерії 

Однофакторні 

регресійні моделі 

(ряди Фур’є) 

Рсум=f(Q1)+f(Q2)

+f(Q3) 

Багатофакторна 

лінійна 

регресія 

Багатофакторна нелінійна 

регресія 

Нейронна 

мережа 

Поліноміальна 

З використанням 

специфічних 

функцій 

GRNN 

Затрат часу, 

1/Т 
1,410437 2 1,694915 1,612903 2,941176 

Фінансових 

затрат, 1/С 
1,492537 2,5 2,222222 2 2,5 

Кваліфікації 

персоналу, 

1/K 

1,785714 2,5 2,941176 3,125 2,222222 

 

При цьому функціонал оцінки порівняльної ефективності представлених методів 

математичного моделювання енергоспоживання запишемо у вигляді: 

1 2 3

1 2 3 4 4

1 / 1 /
max
, 1 / 1 / 1 / 1 /

1 /

1 / AIK BIC
зал

u u C u K
fn

u v G v v F v A v vi j

T

D

    


        
            (3) 

зал
D



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     392 

1 2 3

1 2 3 4 4

1 / 1 /
1

1 / 1 / 1 / 1 /

1 /

1 / AIK BIC
зал

u u C u K

v v F v A v v

T

D

    


       
                 (4) 

 

Вирішуючи рівняння (3), (4) 5 разів для кожного з методів бачимо, що розрахункова 

“ефективність” не перевищує одиниці у разі використання нейронних мереж, що говорить про 

оптимальність цього методу, тому знайдені вагові коефіцієнти цієї моделі (таблиця 5) будемо 

використовувати в подальших розрахунках.   

 

Таблиця 5 ─ Значення вагових коефіцієнтів 

Ваги 

U1 U2 U3 v1 V2 V3 V4 V5 

0,148254 0,126016 0,112014 0,00624 0,873473 0,627708 0,22349 0,217776 

 

Таким чином було оцінено по знайденим вхідним і вихідним ваговим коефіцієнтам  

чисельні значення показників ефективності різних варіантів математичного моделювання 

енергоспоживання (таблиця 6). 

 

Таблиця 6 ─ Значення показників ефективності для різних варіантів математичного 

моделювання енергоспоживання 

 

Однофакторні 

регресійні моделі 

(ряди Фур’є) 

Рсум=f(Q1)+f(Q2) 

+f(Q3) 

Багатофакторна 

лінійна 

регресія 

Багатофакторна нелінійна 

регресія 

Нейронна 

мережа 

Поліноміальна 

З 

використанням 

специфічних 

функцій 

GRNN 

 0,428593 0,779611 0,806053 0,758932 1 

 

Таблиця 6 свідчить, що найкращий результат показали нейронні мережі та  

багатофакторна нелінійна регресія з використанням поліномів. 

 

Висновки 

1. При виборі методу математичного моделювання для побудови «стандартів» 

енергоспоживання в системах оперативного контролю енергоефективності необхідно 

використовувати як кількісні так і якісні критерії. 

2. Процедуру вибору найкращого методу математичного моделювання слід 

розглядати як багатокритеріальну задачу. 

3. Для врахування якісних показників пріоритетності доцільно застосовувати 

методи експертного опитування та  нечіткої логіки. 

4. З метою багатокритеріального вирішення задачі вибору кращого методу 

моделювання може бути використаний метод аналізу середовища функціонування (DEA (Data 

Envelopment Analysis) аналіз). 
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