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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основою енергозбе-

реження в умовах промислових підприємств є пла-
номірна реалізація комплексу технічних і технологіч-
них заходів, яким повинна передувати оптимізація 
електроспоживання інфраструктури технологічного 
комплексу (ТК) на системному рівні. Основною ме-
тою є упорядкування електроспоживання об'єктами 
ТК, економія спрямованих на оплату за спожиту 
електроенергію фондів, яка може бути отримана за 
рахунок організаційних заходів, а також створення 
науково обґрунтованих передумов для проведення 
цілеспрямованих енергетичних обстежень із наступ-
ною реалізацією заходів з енергозбереження.  

Значна частина основного обладнання гірничо-
збагачувальних комбінатів (ГЗК) України відпрацю-
вала встановлений стандартами термін їх роботи:  
80 % обладнання – свій проектний ресурс, 52 % – 
перевищило граничний. Це призвело до підвищеної 
питомої енергоємності виробництва, яка складає  
18 % від загальної собівартості, разом з тим якість 
продукції вітчизняних ГЗК у середньому на 1–3 % 
менша, ніж у зарубіжних конкурентів.  

Відповідно до вищевикладеного, найважливіша 
проблема сучасного гірничо-видобувного та збагачу-
вального виробництва на найближчі 15–20 років 
полягає в подовженні надійної та ефективної експлу-
атації основного технологічного обладнання понад 
терміни, визначені стандартами та іншими норматив-
ними документами. Очевидно, що роботи, пов’язані 
із системним впровадженням заходів, спрямованих 

на енергозбереження, є стратегічними й актуальними 
для ГМК України. 

У роботі наведено результати науково-дослідної 
роботи, яка фінансувалась ВАТ «ПівдГЗК» (м. Кри-
вий Ріг) згідно з договором № 1392 від 01.09.2012 р. з 
ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

У результаті виконання робіт підприємство одер-
жало програмне забезпечення для прогнозування 
фактичних електричних навантажень і визначення 
переліку й черги електротехнічного устаткування з 
метою проведення енергоаудиту.  

Послідовна реалізація розробленої методики до-
зволяє цілеспрямовано впливати на об'єкти з найбі-
льшим потенціалом енергозбереження шляхом  про-
ведення планово-попереджувальних ремонтів (ППР). 
При цьому фінансові фонди, спрямовані на прове-
дення енергетичних обстежень, будуть витрачатися 
найбільш ефективно, а загальне електроспоживання 
інфраструктури буде знижено [1]. 

Проблемам статистичного аналізу електроспожи-
вання елементами техноценозів присвячено значна 
кількість наукових робіт Б.І. Кудріна, В.В. Фуфаєва, 
В.І. Гнатюка та інш. У вищезазначених роботах за-
пропоновано методики визначення графіків прове-
дення планово-попереджувальних ремонтів на 
об’єктах техноценозів на базі статистичних методів. 
До основних особливостей запропонованих методик 
можна віднести: чергування і періодичність ремонтів 
визначаються призначенням устаткування, його 
конструктивними й ремонтними особливостями, а 
також  умовами експлуатації; ППР устаткування  
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передбачає виконання міжремонтного обслуговуван-
ня, періодичних оглядів, періодичних планових ре-
монтів – малих, середніх, капітальних; ППР здійс-
нюються за планом-графіком, який розроблений на 
основі нормативів ППР.  

Найбільш близьким рішенням, обраним як прото-
тип, є методика оптимального управління енергоспо-
живанням на системному рівні [1]. Спосіб включає 
використання усередненого зв'язування для одномір-
них даних, де на кожному кроці застосована оцінка 
відстаней між статистичними даними, визначення 
пари найближчих даних і заміни їх середнім значен-
ням, отримання відповідного кластеру, створення 
багаторівневої ієрархії, групування об'єктів, прове-
дення нормування електроспоживання у кожній групі 
й визначення черги об'єктів для проведення енергоа-
удиту. 

Описаний метод статистичного планування енер-
гетичних аудитів [1] має низку недоліків: синтез ем-
піричної моделі процесу електроспоживання прова-
диться на основі класичної теорії статистичної обро-
бки даних, що містить у собі інтервальне оцінювання, 
а також ранговий і кластерний аналіз, похибка мето-
дів при цьому досягає 15 %; прогнозування електро-
споживання окремими об'єктами й інфраструктурою 
у цілому провадиться при використанні рангового 
аналізу, при цьому точність прогнозування може 
бути підвищена при використанні відомих парадигм 
нейронних мереж; кластерний аналіз дозволяє розді-
лити об'єкти по групах за певними ознаками, однак 
кількість кластерів задається апріорно, що значно 
знижує точність нормування електроспоживання 
об'єктами у кожній групі; статистичний аналіз ґрун-
тується на ретроспективі за активною потужністю.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Роз-
роблена інформаційно-аналітична система (ІАС) 
орієнтована на забезпечення комерційного й техніч-
ного обліку електроенергії (активна, реактивна енер-
гія, потужність та струмові навантаження), статисти-
чного аналізу рядів розподілу, комерційного обліку 
та оперативного контролю споживання або відпустки 
газу, води, стисненого повітря або пари, що дозволяє 
впроваджувати заходи, визначені енергозберігаючою 
політикою підприємства.  

Нормування електроспоживання об’єктами ГЗК 
та планування енергетичних аудитів, у рамках НДР, 
запропоновано проводити з використанням системи 
ефективного нейронечіткого прогнозу електроспожи-
вання [3]. Одним з важливих чинників ефективного 
прогнозування на базі нейромережевих структур є 
облік залежності прогнозу від значень навантаження 
в попередні періоди. Як додаткові елементи вхідного 
масиву нейронечіткої мережі пропонується викорис-
тати поточну інформацію про якість електроенергії, 
основні технологічні показники роботи підрозділів та 
метеофактори. Нижче наведено приклад табличних 
значень складових вхідного й вихідного вектору для 
тренування системи нейронечіткого прогнозу елект-
роспоживання підрозділами ВАТ «ПівдГЗК»  
(РЗФ–1, 2): фактична витрата електроенергії  

(тис. кВт∙год): РЗФ–1: / всього; концентрат; склад; 
освітлення виробничих потреб; освітлення адмін. 
споруд /;  РЗФ–2: / всього; концентрат; склад; освіт-
лення виробничих приміщень; освітлення адмін. 
споруд /; видобуток руди (тис. м3); видобуток руди 
(тис. тон); вміст Fe загального (%); вміст Fe магнітно-
го (%); вологість руди (%); 2–3 поток (тис. тон); клас 
+20 мм (%); ¾ стадія (тис. тон); клас +20 мм (%); 
виробництво концентрату (тис. тон); зовнішня темпе-
ратура (°С); атмосферний тиск (мм. рт. ст); зовнішня 
вологість (%). 

З урахуванням проведеного статистичного аналізу 
даних, як складові вхідного вектора пропонується 
використати показники з максимальним коефіцієнтом 
кореляції (R) за прогнозованим значенням (електро-
споживання РЗФ–1): фактична витрата електроенергії 
(ФВЕ) РЗФ–1 за попередні періоди (всього); ФВЕ за 
концентратом (R=1); ФВЕ по складу (R=0,6); ФВЕ на 
освітлення виробничих приміщень (R=0,9); ФВЕ 
РЗФ–2 всього (R=0,9); ФВЕ РЗФ–2 К3 кондиц. кон-
центрат  (R=0,9); ФВЕ РЗФ–2 К3В концентрат з підв. 
вмістом Fe (R=0,9); видобуток руди (тис. м3) (R=0,6); 
виробництво концентрату (R=0,8); зовнішня темпера-
тура (R=0,8 по ФВЕ складів).  

Як екстраполятор обрана гібридна технологія ада-
птивної нейронечіткої системи висновків, яка харак-
теризується високою швидкістю навчання та прос-
тотою алгоритму, що дозволяє отримати підвищен-
ня точності результатів прогнозування шляхом ви-
користання розробленого алгоритму адаптації фун-
кцій приналежності [2]. 

За результатами визначення просторового по-
ложення на ранговому розподілі прогнозованого 
значення електроспоживання підрозділу є можли-
вість оцінити коефіцієнт раціонального викорис-
тання електроенергії при проведенні технологічних 
процесів збагачення. Таким чином, у межах гаусо-
вого розподілу параметрів можна стверджувати, що 
об'єкт споживає електроенергію нормально у разі 
перебування прогнозованого значення в межах 
довірчого інтервалу. Зсув прогнозованого значення 
за нижню межу довірчого інтервалу свідчить про 
порушення нормального технологічного процесу та 
відповідно електроспоживання на даному об'єкті, в 
той час як зсув за верхню межу свідчить про нера-
ціональне використання електроенергії і неефекти-
вне впровадження заходів з енергозбереження.   

Алгоритм визначення довірчого інтервалу. Як 
приклад розглянемо визначення довірчого інтерва-
лу для статистичної вибірки фактичного електрос-
поживання РЗФ–1 періоду 2009–2011 рр.  

1. Задаємо вибірки значень електроспоживання 
об’єктом за визначений термін. Як приклад викори-
стовуємо статистичну вибірку сумарної фактичної 
витрати електроенергії РЗФ–1 (кВтгод) за квітень 
2009 р, 2010 р, 2011 р.: X0=6361,0; X1=20598,0; 
X2=14883,0 (кВтгод). 

2. Визначаємо розмір вибірки та задаємо рівень 
значимості: N=3; =0,05. 
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3. Ступінь довіри визначаємо за виразом  
                 1 -  = 0,95.                 (1) 

4. Розраховуємо середнє значення вибірки 
( _X  ). 

5. Розраховуємо середньоквадратичне відхилен-
ня ( _S X ). 

6. Процедура визначення довірчого інтервалу. 
6.1. Задаємо коефіцієнт Стьюдента для заданого 

об’єму вибірки та ступеню довіри. На даному етапі 
запропоновано [1] використовувати стандартну 
функцію t-розподілу Стьюдента. Як аргументи 
приймаємо число ступенів свободи d  (d > 0)  та  0 < 
p < 1, а щільність ймовірності t-розподілу Стьюден-
та розраховуємо за виразом: 

   
 

0,5( 1)2( 1) / 2
, 1

/ 2

d
Г d xt N

dГ d d




 
 

   
 

.   (2) 

6.2. Розраховуємо абсолютну випадкову похибку 

  __ , S XX sl t N
N

    .  (3) 

6.3. Визначаємо МАРЕ-похибку прогнозу за по-
передній період. 

6.4. Уточнюємо абсолютну похибку з урахуван-
ням МАРЕ-похибки прогнозу 

   2 2_ _X X sl X mape     . (4) 
6.5. Розраховуємо верхню та нижню межі довір-

чого інтервалу 
_U

LX X X   .   (5) 
Результати застосування алгоритму розрахунку 

довірчого інтервалу при нормуванні електроспожи-
вання РЗФ–1 у 2012 р. на базі статистичної вибірки 
2009–2011 рр. і нейронечіткого прогнозу на 2012 р. 
наведені на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Довірчі інтервали електроспоживання 

РЗФ–1 у 2012 р. 
 

Підсистеми нейронечіткого планування графіків 
проведення ППР можуть бути реалізовані на основі 
SCADA–системи TRACE MODE. Апаратна частина 
інформаційної системи складається з чотирьох фун-

кціональних блоків (рис. 2): вимірювальна апарату-
ра: цифрові лічильники активної й реактивної елект-
роенергії ЦЭ6850, комплексні цифрові датчики ви-
міру параметрів рідин і газів 3095MV і т.ін. [2]; засо-
би передачі інформації: пристрої віддаленого та 
розподіленого збору даних, модулі аналогового вво-
ду, повторювачі інтерфейсів, комутаційне устатку-
вання [2]; сервер обробки й зберігання інформації; 
автоматизовані робочі місця (АРМ) персоналу. 

Система орієнтована на достатню гнучкість від-
носно зміни схем підключення й топології збору 
даних. Застосовані при синтезі ІАС принципи по-
будови системи й класичні засоби дозволяють без 
значних витрат масштабувати систему для застосу-
вання як на невеликих підприємствах, так і проми-
слових гігантах або в територіально розподілених 
системах, які мають складну структуру точок облі-
ку вхідних даних. 

Кінцевому користувачу надаються широкі мож-
ливості по формуванню груп обліку (тарифних 
складових), правил проведення розрахунків, на-
строюванню вихідних форм, підготовці звітів. 

 

 

Рисунок 2 – Структура ІАС нейронечіткого  
планування графіків проведення ППР 

 

Використання технології “клієнт–сервер” забез-
печує можливість одночасної роботи із системою 
користувачів, що виконують як різні, так і одноти-
пні функції, а також підключення до системи в 
режимі “клієнта” інших автоматизованих систем. 

Використання ІСА створює умови для ефектив-
ної енергозберігаючої політики промислового під-
приємства й адаптації його до ринкових перетво-
рень в енергетиці. Розроблений алгоритм роботи 
ІАС (рис. 3) може бути використаний у структурі 
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Рисунок 3 – Алгоритм функціонування підсистеми 

нейронечіткого планування графіків проведення 
планово-попереджувальних ремонтів на об'єктах 

агломераційного комплексу 
адаптивної САКТП, що дозволить поєднувати фун-
кції автоматичного керування, контролю і диспет-
черизації стану електроспоживання енергоємними 
об'єктами підприємств та в автоматичному режимі 

проводити планування планово-попереджувальних 
ремонтів на енергетичному обладнанні. 

Упровадження розробленої ІАС на базі ВАТ 
«ПівдГЗК», згідно з договором № 1392, на вико-
нання НДР дозволили зменшити витрати на прове-
дення планово-попереджувальних ремонтів на  
24 %. Також науково обґрунтовано, що послідовна 
реалізація розробленої методики планування енер-
гетичних аудитів дозволить підприємству знизити 
енергоспоживання на 1–1,5 %.   

ВИСНОВКИ. Розроблено методику планування 
планово-попереджувальних ремонтів на електроте-
хнічному обладнанні, в основу якої закладено ней-
ронечіткий кластер–аналіз. Процедури реалізують-
ся на просторі експериментальних даних електрос-
поживання об'єктів інфраструктури відповідно до 
критерію якості розбивки на класи. Впровадження 
розробок дозволяє системно впроваджувати на 
гірничо-збагачувальних підприємствах заходи з 
енергозбереження.  
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INFORMATION-ANALYTICAL SCHEDULE SYSTEM OF ENERGY AUDITS  
IN STRUCTURAL SUBDIVIDINGS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

V. Shchokin  
State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University» 
vul. XXII Partz’yzdu, 11, Krivyi Rih, 50027, Ukraine. Е-mail: shchokin@rambler.ru 

Results of development of a fuzzy-neural method of rating of a power consumption by subdividings of the industrial 
enterprises, appropriate hardware implementation and algorithm of operation of information and analytical schedule 
system of energy audits are given. On the basis of the provided development the program complex of fuzzy-neural 
planning of energetic audit on objects of the power-consuming industries which implementation allows to reduce ex-
penditures on carrying out scheduled preventive maintenance to 30 % is created. Sequential implementation of the de-
veloped technique of planning of energetic audits allows to reduce power consuming by the enterprises by 1–1,5 %. 

Кey words: energy saving, planning, scheduled preventive maintenance. 
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