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АНОТАЦІЯ 

  

  

Бойко О. В. Моделі та інформаційна технологія планування 

енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел 

енергії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Сумський державний 

університет, Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова, Харків, 2017.  

Дисертаційне дослідження спрямоване на підвищенні ефективності 

рішень щодо планування енергозабезпечення будівель з відновлювальними 

джерелами енергії за рахунок розроблення моделей, а також впровадження на 

їх основі інформаційної технології підтримки прийняття рішень. Об’єктом 

дослідження є процес планування енергозабезпечення будівель з 

використанням відновлюваних джерел енергії на основі інформаційної 

технології підтримки прийняття рішень, а предметом досліджень є моделі та 

інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з 

відновлюваними джерелами енергії.  

У роботі виконано аналітичний огляд сучасних підходів до вирішення 

проблеми планування енергозабезпечення будівель з використанням 

відновлювальних джерел енергії. Енергозабезпечення залежить від наявності 

сонячних панелей, вітрогенераторів та їх комбінації у структурі енергосистеми, 

що забезпечує споживання в господарстві. 

Методологічною основою процесу планування енергозабезпечення 

будівель з відновлювальними джерелами енергії є системний аналіз, в основі 

якого лежить процедура побудови узагальненої моделі гібридної енергетичної 

системи. На практиці це пов’язано зі створенням відповідних інформаційних 

систем підтримки прийняття рішень, які надають рекомендації щодо вибору 

складових енергетичної системи.  



3 

Незважаючи на широке застосування інформаційних технологій для 

розв’язання окремих задач щодо планування роботи енергетичної системи з 

відновлювальними джерелами енергії, на сьогоднішній день відсутній єдиний 

комплексний підхід до вирішення проблеми підвищення якості процесів 

прийняття рішень при плануванні структури гібридних енергетичних систем з 

відновлювальними джерелами енергії. 

За результатами аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку наукових 

досліджень стосовно планування енергозабезпечення будівель з 

відновлювальними джерелами енергії обґрунтовано актуальність застосування 

інформаційних технологій при реалізацій завдань планування структури 

ГЕСВДЕ, проведено аналіз енергосистеми як об’єкта спостереження. Також 

проведено аналіз сучасного стану застосування інформаційних технологій при 

вирішенні задач планування оптимальної структури енергетичних систем з 

відновлювальними джерелами енергії. Встановлено, що розглянуті моделі та 

інструментальні засоби не можуть бути застосовані для вирішення задачі 

підтримки прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ, так як вони 

не охоплюють весь комплекс задач, які виникають в процесі прийняття рішень. 

Вирішення задачі підтримки прийняття рішень при плануванні структури 

енергетичної системи потребує розроблення комплексу моделей та 

інформаційної технології підтримки прийняття рішень. 

Обґрунтовано проведення дисертаційних досліджень для підвищення 

ефективності рішень щодо планування енергозабезпечення будівель з 

використанням відновлювальних джерел енергії шляхом розроблення та 

впровадження інформаційної технології підтримки прийняття рішень. 

У роботі поставлене та вирішене актуальне науково-прикладне завдання, 

суть якого полягає у розв’язанні багатокритеріальної задачі планування 

оптимальної структури гібридної енергетичної системи з відновлювальними 

джерелами енергії. 

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідних робіт на 

кафедрі комп’ютерних наук Сумського державного університету за 

держбюджетними темами «Моделі та інформаційні технології проектування і 
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управління в складних системах» (ДР № 0115U001569) та «Науково-

методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених 

систем» (ДР № 0111U006119). 

Обрані методи дослідження базуються на принципах і методах 

системного аналізу для формалізації процедури проведення системного 

дослідження планування гібридної енергетичної системи; елементах теорії 

множин, морфологічного аналізу для формування моделі синтезу варіантів 

структури; методах статистичного аналізу для визначення енергетичних та 

економічних показників енергомережі; методах комбінаторного аналізу для 

розв'язання задач вибору елементів енергетичної мережі; методах теорії 

корисності, методах теорії нечітких множин та нечіткої логіки для формування 

моделей підтримки прийняття рішень при багатокритеріальній постановці 

задачі оптимізації; методах структурного аналізу та функціонального 

моделювання інформаційних систем для побудови структурно-функціональних 

моделей процесів планування. 

Результатом проведеного дослідження є теоретичне узагальнення 

існуючих підходів до інформаційного забезпечення процесу планування 

структури енергосистеми та створення науково-методологічна основи для 

розробки інформаційної технології та на її основі відповідної інформаційної 

системи підтримки прийняття рішень при плануванні енергозабезпечення 

будівель з використання відновлювальних джерел енергії в умовах 

невизначеності та нечітких даних, що відображено в наукових та практичних 

результатах. 

Проведено формалізацію задачі прийняття рішень при плануванні 

структури гібридної енергетичної системи шляхом розробки комплексу 

моделей, а саме моделі збору та обробки інформації, формування множини 

якісних та кількісних критеріїв, синтезу варіантів структури гібридної 

енергетичної системи та визначення оптимальної конфігурації гібридної 

енергетичної системи. 

Для формування рішення щодо планування оптимальної структури 

енергосистеми використовуються знання експертів. Експерти визначають 
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множини, діапазони зміни та значення якісних критеріїв у вигляді явних 

залежностей від лінгвістичних змінних, що зберігаються в базі знань. Особа, 

яка приймає рішення, на основі запропонованої інформаційної технології, 

отримує техніко-економічне обґрунтування оптимального варіанту структури 

енергосистеми та проранжований перелік близьких до оптимального рішень. 

Удосконалено модель синтезу варіантів структури гібридної 

енергетичної системи, заснована на використанні методів морфологічного та 

комбінаторно-логічного аналізу системи, яка, на відміну від існуючих, враховує 

можливі варіанти структури системи з відновлювальними джерелами енергії, 

що дозволяє сформувати множину альтернативних структур енергосистеми, 

необхідних для прийняття рішень щодо вибору оптимальної структури 

енергосистеми. Процес планування структури ГЕСВДЕ відноситься до задач 

структурно-параметричного синтезу. В кожній альтернативній структурі 

обов’язковим елементом є акумуляторна батарея та/або сонячні панелі, 

вітрогенератори. Задача перебору усіх можливих конфігурацій вирішується із 

застосуванням комбінаторного аналізу. 

Удосконалено модель формування множини якісних та кількісних 

критеріїв, а також їх обмежень, необхідних для багатокритеріальної оцінки 

множини альтернативних рішень, шляхом визначення техніко-економічних 

параметрів енергетичної системи при найгірших зовнішніх чинниках впливу на 

енергосистему, яка, на відміну від існуючих, дозволяє враховувати на стадії 

планування операційну логіку реальної енергосистеми. Для кожної 

альтернативи розраховуються такі кількісні критерії разом з їх граничними 

значеннями, як критерій надлишково згенерованої енергії, критерій ймовірності 

втрати живлення, вартість спорудження системи. Як якісні критерії виділено: 

шум, естетичну цілісність, можливі ремонтні роботи, планове обслуговування 

та вплив особливостей монтажної ділянки на виробництво електроенергії. 

Перелік критеріїв може бути доповнений експертами. 

Вперше одержано модель визначення оптимальної конфігурації 

гібридної енергетичної системи в умовах багатокритеріальності, заснована на 

використанні методів теорії корисності, яка на відміну від існуючих, 
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взаємопов’язує три оціночні сценарії різноспрямованого характеру, що 

дозволяє забезпечити підтримку прийняття рішень при плануванні 

енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами енергії. 

Множина задач оцінки ефективності та прийняття рішень містить задачі 

з визначення функції корисності альтернативних структур та застосування 

методів для остаточного ранжування альтернативних структур з метою 

визначення оптимальної в межах оціночних сценаріїв. Особа, що приймає 

рішення, одержує дані про техніко-економічне обґрунтування оптимальної 

альтернативи в межах оціночних сценаріїв згідно до критеріїв оцінки та їх ваги, 

а також рекомендації щодо альтернативного планування найближчих до 

оптимальної структури енергетичної мережі. 

Дістала подальшого розвитку інформаційна технологія для розроблення 

і впровадження систем комп’ютерної підтримки прийняття рішень при 

плануванні енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних 

джерел енергії за рахунок впровадженого комплексу моделей, впровадження 

якої дозволяє підвищити ефективність рішень щодо вибору оптимальної 

структури енергетичної системи. 

Для реалізації запропонованих у дисертаційній роботі моделей та 

інформаційної технології підтримки прийняття рішень при плануванні 

структури енергосистеми розроблено систему підтримки прийняття рішень, що 

реалізована у вигляді програмного додатку із трирівневою клієнт-серверною 

архітектурою. 

Одержані в дисертаційній роботі наукові результати можуть бути 

використані для підтримки прийняття рішень при плануванні 

енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел енергії, 

що реалізується за умов невизначеності, нечітких даних та багатокритеріальній 

задачі вибору оптимальної структури енергетичної системи. 

Розроблене математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення 

процесу підтримки прийняття рішень при плануванні структури гібридної 

енергетичної системи з ВДЕ використано в робочому процесі в ТОВ Гардарика 

Трес (м. Суми), ТОВ «Сумські телекомсистеми» (м. Суми) та ТОВ «Радіо 
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Інформаційні технології» (м. Харків). Також основні результати дисертаційного 

дослідження впроваджені у навчальний процес кафедри комп’ютерних наук 

Сумського державного університету при підготовці бакалаврів за напрямом 

«Комп’ютерні науки» та магістрів зі спеціальності «Інформаційні технології 

проектування». 

Апробація результатів. Апробація результатів дисертаційного 

дослідження проводилася на наукових конференціях та семінарах: ІІІ 

міжнародній конференції студентів і молодих науковців «Сучасні інформаційні 

технології 2013» (м. Одеса, 2013 р.); Науково-технічній конференції 

«Інформатика, математика, автоматика» (м. Суми, 2013, 2015 рр.); 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні 

системи та технології» (м. Суми, 2014 р.); 20-й та 22-й Міжнародних наукових 

конференціях «Information and Software Technologies (ICIST 2014, ICIST 2016)» 

(м. Каунас, Литва, 2014, 2016 рр.); ІV Міжнародній конференції «Smart Energy 

Networks & Multi-Agent Systems (SEN-MAS'15)» (м. Лодзь, Польща, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференція «Комп'ютерні 

технології в міському та регіональному господарстві» ХНУМГ ім. О. М 

Бекетова (м. Харків, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК» (м. Харків, 

2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне 

моделювання процесів в економіці і управлінні проектами та програмами» 

(м. Харків, 2016 р.); наукових семінарах кафедри комп’ютерних наук 

Сумського державного університету (м. Суми, 2013–2017 рр.).  

Достовірність результатів випливає із обґрунтованості і коректності 

постановки задач дослідження та методів їх розв’язання, результатів роботи 

системи підтримки прийняття рішень, як інструментарію запропонованої 

інформаційної технології. Використання системи підтримки прийняття рішень 

дозволяє підвищити ефективність прийняття рішень при плануванні 

енергозабезпечення будівель з використання відновлювальних джерел енергії. 
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ABSTRACT  

 

Boiko О. V. Models and information technology of the planning the buildings 

energy supply with using renewable energy sources. – Manuscript copyright.  

Thesis for Candidate Degree of Technical Sciences in speciality 05.13.06 – 

information technology. – Sumy State University, O.M. Beketov National University 

of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2017.  

The dissertation research is aimed to improving the solutions effectivness 

during planning the energy supply of buildings with renewable energy by developing 

models and implementation on their basis of information technology of decision 

support. The object of the study is the decision-making process during planning the 

buildings energy supply by building hybrid energy system with renewable energy 

sources. The subject of research is models and information technology of planning 

the buildings energy supply by building hybrid energy system with renewable energy 

sources. 

In the work are completed an analytical review of modern approaches to the 

problem of the planning the buildings energy supply with renewable energy sources 

and found that despite the widespread use of information technologies to solve 

specific problems, today no single comprehensive approach to solve the problem of 

improving the quality of decision-making during planning the structure of hybrid 

energy systems with renewable energy. 

The methodological basis of planning hybrid energy system with renewable 

energysources is a systematic analysis, which is based on the process of building a 

generalized system model. In practice, it is conneted with the creation of relevant 

information decision support systems which provide recommendations for selecting 

components of the energy system. 
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It was grounded the topicality of using information technology in the 

realization of tasks HRES structure planning, what arrised from the analysis of the 

current state and trends of development of scientific research in the process of 

planning building energy supply with renewable energy sources. It is completed the 

analysis of energy grid system as an object of observation. 

It is done the analysis of the current state of using the information technology 

in solving problems of planning the optimal structure of enrgy systems. It was 

established, that existed models and tools can not be used for solving the problem of 

decision support in planning the HRES structure, as they do not cover the full range 

of problems that arise in the process of decision making.  

To solve the problem of decision support during planning the structure of the 

energy system requires the development of complex of models as well as information 

technology of decision support. 

It was grounded the conducting of dissertation research for solving 

multicriterion task of choosing the optimal structure of a hybrid enrgy system with 

renewable energy sources. 

In the work raised and solved an actual scientific and applied task of the 

solving the multicriterial task of planning the optimal structure of the hybrid energy 

system with renewable energy sources. 

The dissertation was performed within the frame of scientific and research 

work at the Department of Computer Science of Sumy State University in the 

framework of state budget topic "Models and Information Technologies of Designing 

and Management in Complex Systems" (№ 0115U001569) and "Scientific and 

Methodological Basis for the Development of Information Technologies for 

Distributed Systems "( № 0111U006119). 

The selected research methods are based on the principles and methods of 

systems analysis to formalize procedure to do complex system research of planning 

the hybrid energy system; the elements of the set theory; morphological analysis to 

form the model of synthesis the energy grid structure; methods of statistical analysis 

to determine the energy and economic indexes of grid performance; combinatorial 

analysis methods for solving problems of selection the grid components; methods of 
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utility theory; methods of fuzzy sets and fuzzy logic to develop models of decision 

support in multiobjective optimization problem statement; methods of structural 

analysis and functional modeling of information systems to the construction of 

structural and functional models of planning processes. 

Results of the conducted research are the theoretical generalization of existing 

approaches to information support of the process of planning the grid structure and 

modern scientific and methodological basis of the development of information 

technolofy of decision support in planning the buildings energy supply with 

renewable energy sources under uncertainty and fuzzy data, which is reflected in the 

scientific and practical results. 

It ws done a formalization of a task of decision-making during planning the 

structure of a hybrid energy system by developing a set of models: the model of 

collection and data processing; the model of dataermination the technical and 

economic parameters of the grid; the model of the forming the set of alternatives 

structure the grid; the model of forming the effective solutions on planning the 

structure of hybrid energy system with renewable energy; the model of definition the 

evaluation criteria. 

To generate solutions on planning optimal grid structure are used the expert 

knowledge which are stored in the knowledge base. A person who makes decisions, 

based on the analysis of all data, which are used in the decision-making process, 

received the technical and economical feasibility of optimal structure of the grid and 

ranked list of alternatives which are close to optimal solution. 

It was improved the model of structure synthesis of hybrid renewable energy 

system, that is based on the using the morphological analysis method which, unlike 

existing account for all possible combinations of renewable energy systems, which 

allows to form a plurality of the alternative structures of system.  

The process of planning HRES structure refers to the problems of structural 

synthesis. Each alternative is characterized by solar panels and / or wind turbines and 

battery. The task of sorting all possible configurations is solved with the use of 

combinatorial analysis. 
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It was improved the model of the formation of a set of qualitative and 

quantitative criteria, as well as their limitations, which are necessary for the 

multicriteria estimation of the set of alternative solutions. To do it, it was determined 

the technical and economic parameters of the energy system under the worst external 

factors of influence, which reduces the output of useful energy. The resulting model, 

in contrast to the existing, allows to consider the operational logic of the real system 

at the planning stage.  

Determine the degree of charge of the battery, depending on the consumption 

of the household and the actual power of the solar panels / wind generator - the power 

that can be obtained in the worst weather conditions in the area where the 

construction of HRES is planning. For each alternative, the indexes of technical and 

economic efficiency are calculated, as well as their limit values. 

For the first time was obtained the model for determining the optimal 

configuration of a hybrid energy system in a multicriterial environment. This model 

is based on the use of utility theory methods, which, unlike the existing ones, 

combines three evaluation scenarios of a multi-directional nature, which allows to 

increase the efficiency of solutions when planning energy supply of buildings. 

The set of tasks and assess of the effectiveness of decision-making problems 

is containing the tasks of definition the utility function of alternatives and use 

methods for the final ranking of alternatives with the aim to determine the optimal 

one within evaluation scenarios. A person who makes a decision receives data on the 

feasibility study of the optimal alternative within the evaluation scenarios according 

to the evaluation criteria and their weights, as well as recommendations for 

alternative planning of structure the grid and closest to best solutions. 

Received the further development of information technology for the 

development and implementation of computer support solutions through the 

implementation of a set of models, the implementation of which allows to increase 

the efficiency of the decisions on choosing the optimal structure of the hybrid energy 

system with renewable energy. 

To implement the proposed in decertation research models and information 

technology of decision support diring planning stage of HRES structure was proposed 
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and developed a decision support system, which is a software package is 

implemented as a software application with a three-tier client-server architecture. 

Obtained in dissertation research results can be used for decision support 

during planning stage of buildings energy supply with renewable energy sources, 

which is implemented under conditions of uncertainty, fuzzy data and multicriteria 

choice of optimal structure of the energy system. 

Developed the mathematical and algorithmic tolls as well as software for 

process of decision making support during planning stage of the hybrid energy 

system structure with renewable energy sources are used in work process of LLC 

Gardarica Tres (Sumy), OOO "Sumy telekomsystemy" (Sumy) and of "Radio 

Information Technology" (Kharkiv). Also the main results of the research are 

implemented to the educational process of the department of computer science of 

Sumy State University in the preparation of bachelors in "Computer Science" and 

masters in specialty of "Information Technologies". 

Results of thesis research were reported and discussed at seven scientific and 

technical conferences: III International Conference of Students and Young Scientists 

"Modern Information Technologies 2013" (Odessa, 2013); Scientific and Technical 

Conference "Informatics, Mathematics, Automation" (Sumy, 2013, 2015); III 

International scientific and practical conference "Modern information systems and 

technologies" (Sumy, 2014); 20th and 22nd International Scientific Conferences 

"Information and Software Technologies (ICIST 2014, ICIST 2016)" (Kaunas, 

Lithuania, 2014, 2016); IV International Conference "Smart Energy Networks & 

Multi-Agent Systems (SEN-MAS'15)" (Lodz, Poland, 2015); International scientific 

and practical Internet conference "Computer technologies in the city and regional 

economy" O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

(Kharkov, 2015); International scientific-practical conference "Power engineering 

and computer-integrated technologies in agroindustrial complex" (Kharkiv, 2016); 

International scientific and practical conference "Mathematical modeling of processes 

in economy and management of projects and programs" (Kharkiv, 2016); Scientific 

seminars of the Department of Computer Science of Sumy State University (Sumy, 

2013-2017). 
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The reliability of results stems from the validity and correctness of the 

objectives of the study and methods of their solution, the results of decision support 

systems work as tools for decision support application which improves the efficiency 

of decision-making during planning the buildings energu supply with renewable 

energy sources. 

 

Keywords: information technology, multicriteria task of building energy 

supply planning, renewable energy sources, decision support system. 
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Перелік умовних позначень 

 

ВДЕ – відновлювальні джерела енергії 

ЕС – енергетична система 

ГЕСВДЕ – гібридна енергетична система з відновлювальними джерелами 

енергії 

АБ – акумуляторна батарея 

СБ – сонячна батарея 

ВЕУ – вітрогенератор 

БД – база даних 

БЗ – база знань 

ОПР – особа, що приймає рішення 

СППР – система підтримки прийняття рішень 

СКБД – система керування базою даних 

ІС – інформаційна система 

COE – Cost of Energy (витрати на спорудження системи) 

DPSP – Deficiency of Power Supply Probability (ймовірність втрати 

електроживлення) REPG 

REPG – Relative Excess Power Generated (надлишкова згенерована 

електроенергія) 

ЕЕС – енергетично-ефективний сценарій 

СЕС – соціально-економічний сценарій 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні глобальною проблемою 

людства є зміна клімату та обмеженість викопних видів палива. Житлові 

споруди використовують близько 40% усієї споживаної первинної енергії. В 

цих умовах потрібна економія енергоресурсів. Окрім того, світові тенденції 

зростання вартості енергоносіїв та жорсткі обмеження щодо їх впливу на 

оточуюче середовище обумовлюють значні зміни у вимогах щодо енергетичних 

систем (ЕС). Одним із способів їх задоволення є розробка і впровадження 

енергозберігаючих технологій шляхом збільшення частки використання для 

енергозабезпечення будівель відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та 

введенням їх в уже існуючі ЕС. 

Наявність декількох джерел, що виробляють енергію, а також 

можливість підключення до зовнішньої електричної мережі роблять ЕС 

гібридною (ГЕСВДЕ). Процес створення гібридних систем розглядається, як 

сукупність вирішення задач на кожній окремій стадії, а саме планування, 

проектування, установки та експлуатації. Фази установки та експлуатації, які 

необхідно розглядати при створенні та роботі вже реальної енергосистеми, 

тому в роботі дослідження сфокусовано на стадіях планування та проектування. 

Незважаючи на значні переваги використання таких енергосистем, 

складно оцінити, які види ВДЕ використовувати у господарстві, та яка їх має 

бути потужність. При прийнятті рішень на стадіях планування та проектування 

гібридної енергетичної системи виникають проблеми, які обумовлені 

необхідністю, ще до спорудження енергомережі, враховувати технічні 

особливості ГЕСВДЕ, економічну доцільність їх експлуатації, а особливо 

недетермінованість процесу генерації електроенергії: кількість первинної 

енергії залежить від пори року, доби, погодних умов, наявних на ринку 

установок ВДЕ. Окрім того, висока вартість побудови енергетичних систем з 

відновлювальними джерелами енергії потребує попереднього детального 

аналізу всіх показників енергоефективності. Це ускладнює процес прийняття 
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економічно та технічно доцільного, конструктивно-обґрунтованого рішення 

відносно планування складових системи і робить таку задачу алгоритмічно 

складною. 

Методологічною основою процесу планування ГЕСВДЕ є системний 

аналіз, в основі якого лежить процедура побудови узагальненої моделі системи. 

На практиці це пов’язано зі створенням відповідних інформаційних систем 

підтримки прийняття рішень, які надають рекомендації щодо вибору складових 

ГЕСВДЕ. 

Науково-методологічні основи моделювання енергетичних систем 

розглянуті у роботах Щура І. З., Климко В. І., Lazarou S. , Oikonomou D. S., 

Ekonomou L. , Ramachandra T. V., Muslih I. M. , Abdellatif Y., Li C. H., Zhu X. J., 

Cao G. Y., Sui S., Hu, M. R. Проблеми енергоефективності розглянуті в роботах 

Кудрі С.О., Кицкай Л.І., Elhadidy М. А., Georgilakis P. S. Технології управління 

автономними енергетичними системами з ВДЕ розглядаються у працях Голика 

Е.П., Жесан Р. В., Dagdougui H., Minciardi R., Ouammi A., Robba M., Sacile R., 

Mets K., Verschueren T., Develder C., Vandoorn T. L., Vandevelde L., Barbato A., 

Capone A., Carello G. Питання інформаційної підтримки прийняття рішень при 

проектуванні енергосистеми з ВДЕ розглядаються в роботах Сабірзянова Т.Г., 

Кубкіна М.В., Солдатенко В.П., Beccali M., Cellura M., Ardente D., Hunt J. D., 

Bañares-Alcántara R., Hanbury D. 

Незважаючи на широке застосування інформаційних технологій для 

розв’язання окремих задач щодо планування роботи енергетичної системи з 

відновлювальними джерелами енергії, на сьогоднішній день відсутній єдиний 

комплексний підхід до вирішення проблеми підвищення якості процесів 

прийняття рішень при плануванні структури гібридних енергетичних систем з 

відновлювальними джерелами енергії.  

Удосконалення інформаційної підтримки процесів прийняття рішень 

дозволить підвищити ефективність прийнятих рішень шодо планування 

структури мережі, що, у свою чергу, дозволить скоротити витрати на 

спорудження мережі при забезпеченні достатнього рівня енергоефективності. 
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Таким чином, дисертаційне дослідження спрямоване на вирішення 

важливої науково-прикладної задачі, суть якої полягає у розв’язанні 

багатокритеріальної задачі планування оптимальної структури гібридної 

енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження виконувалося на кафедрі комп’ютерних наук 

Сумського державного університету у рамках науково-дослідних робіт «Моделі 

та інформаційні технології проектування і управління в складних системах» 

(ДР № 0115U001569) та «Науково-методологічні основи розробки 

інформаційних технологій для розподілених систем» (ДР № 0111U006119), в 

яких здобувач брала участь як виконавець. 

Мета та завдання дослідження. 

Метою даної дисертаційної роботи є підвищення ефективності рішень 

при плануванні енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами 

енергії за рахунок створення інформаційної системи для підтримки прийняття 

рішень в умовах невизначеності. 

Для досягнення мети дисертаційного дослідження необхідно вирішити 

такі взаємозв’язані задачі:  

 провести аналіз моделей, методів та інструментальних засобів, які 

використовуються при вирішенні задачі планування енергозабезпечення 

будівель з використанням відновлювальних джерел енергії; 

 розробити модель синтезу структури енергетичної системи з ВДЕ 

шляхом використання методів структурного синтезу; 

 створити модель  формування множини якісних та кількісних 

критеріїв, а також їх обмежень, необхідних для багатокритеріальної оцінки 

множини альтернативних рішень;  

 створити модель підтримки прийняття рішень для визначення 

оптимальної конфігурації енергетичної системи  з відновлювальними 

джерелами енергії на стадії планування; 

 розробити інформаційну технологію підтримки прийняття рішень, 

спроектувати архітектуру, виконати програмну реалізацію та провести 
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апробацію системи підтримки прийняття рішень (СППР) при плануванні 

структури ГЕСВДЕ. 

Об'єкт дослідження – процес прийняття рішень при плануванні 

енергозабезпечення будівель з використанням відновлюваних джерела енергії. 

Предмет дослідження – моделі та інформаційна технологія планування 

енергозабезпечення будівель з відновлюваними джерелами енергії. 

Методи дослідження. Під час розв’язання поставлених задач було 

використано методологію системного аналізу для формалізації процедури 

проведення системного дослідження планування гібридної енергетичної 

системи; елементи теорії множин, морфологічного аналізу для формування 

моделі синтезу структури; методи статистичного аналізу для визначення 

енергетичних та економічних показників енергосистеми; методи 

комбінаторного аналізу для розв'язання задач вибору елементів енергетичної 

мережі; методи теорії корисності, методи теорії нечітких множин та нечіткої 

логіки для формування моделей підтримки прийняття рішень при 

багатокритеріальній постановці задачі оптимізації; методи структурного 

аналізу та функціонального моделювання інформаційних систем для побудови 

структурно-функціональних моделей процесів планування. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів 

дисертаційного дослідження полягає в тому, що поставлено та вирішено 

важливу науково-прикладну задачу підвищення ефективності рішень щодо 

планування енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами 

енергії. 

Конкретні нові наукові результати, одержані особисто автором, 

полягають у такому: 

вперше одержано:  

 модель визначення оптимальної конфігурації гібридної 

енергетичної системи в умовах багатокритеріальності, заснована на 

використанні методів теорії корисності, яка на відміну від існуючих, 

взаємопов’язує три оціночні сценарії різноспрямованого характеру, що 
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дозволяє забезпечити підтримку прийняття рішень при плануванні 

енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами енергії. 

удосконалено:  

 модель синтезу варіантів структури гібридної енергетичної 

системи, заснована на використанні методів морфологічного та комбінаторно-

логічного аналізу системи, яка, на відміну від існуючих, враховує можливі 

варіанти структури системи з відновлювальними джерелами енергії, що 

дозволяє сформувати множину альтернативних структур енергосистеми, 

необхідних для прийняття рішень щодо вибору оптимальної структури 

енергосистеми; 

 модель формування множини якісних та кількісних критеріїв, а 

також їх обмежень, необхідних для багатокритеріальної оцінки множини 

альтернативних рішень, шляхом визначення техніко-економічних параметрів 

енергетичної системи при найгірших зовнішніх факторах впливу на 

енергосистему, яка, на відміну від існуючих, дозволяє враховувати на стадії 

планування операційну логіку реальної енергосистеми. 

дістало подальшого розвитку:  

 інформаційна технологія для розроблення і впровадження систем 

комп’ютерної підтримки рішень при плануванні енергозабезпечення будівель з 

використанням відновлювальних джерел енергії за рахунок впровадженого 

комплексу моделей, впровадження якої дозволяє підвищити ефективність 

рішень щодо вибору оптимальної структури енергетичної системи. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено 

математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення процесу підтримки 

прийняття рішень при плануванні структури гібридної енергетичної системи з 

ВДЕ. 

Впровадження результатів роботи у вигляді математичного, 

алгоритмічного та програмного забезпечення підтримки прийняття рішень при 

плануванні структури енергомережі здійснено в ТОВ «Сумські 

телекомсистеми» (акт впровадження від 21.04.2017), ТОВ «Радіо Інформаційні 
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технології» (акт впровадження від 21.04.2017) та ТОВ Гардарика Трес (акт 

впровадження від 24.04.2017).  

Також основні результати дисертаційного дослідження впроваджені у 

навчальний процес кафедри комп’ютерних наук Сумського державного 

університету при підготовці бакалаврів за напрямом «Комп’ютерні науки» та 

магістрів зі спеціальності «Інформаційні технології проектування» (акт 

впровадження від 10.03.2017). 

Апробація підтвердила ефективність запропонованої у дисертаційному 

дослідженні моделей та інформаційної технології.  

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові та практичні 

результати роботи, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. У 

роботах, виконаних у співавторстві, особисто автору належать такі наукові 

результати: модель багатокритеріальної задачі вибору оптимальної структури 

енергосистеми [1,2], системна модель процесу енергопостачання з ВДЕ [3,4,5]; 

модель визначення техніко-економічних параметрів енергетичної системи [6,7]; 

формалізація оціночних критеріїв в межах трьох оптимізаційних сценаріїв для 

вибору альтернатив структури енергетичної системи [1,8]; алгоритмічне 

забезпечення розв’язання задач збору та обробки інформації [9,10]; формування 

моделі загальної структури енергосистеми [11,12]; формалізація задачі 

прийняття рішень при плануванні структури енергосистеми з ВДЕ [13,14]; 

визначення функціональних вимог до інформаційної системи планування 

енергозабезпечення будівель [15,16];  системна модель та інформаційна 

технологія підтримки прийняття рішень при плануванні структури 

енергетичної системи з ВДЕ [17,18]. 

Апробація результатів дисертації. Апробація результатів 

дисертаційного дослідження проводилася на наукових конференціях та 

семінарах: ІІІ міжнародній конференції студентів і молодих науковців «Сучасні 

інформаційні технології 2013» (м. Одеса, 2013 р.); Науково-технічній 

конференції «Інформатика, математика, автоматика» (м. Суми, 2013, 2015 рр.); 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні 

системи та технології» (м. Суми, 2014 р.); 20-й та 22-й Міжнародних наукових 
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конференціях «Information and Software Technologies (ICIST 2014, ICIST 2016)» 

(м. Каунас, Литва, 2014, 2016 рр.); ІV Міжнародній конференції «Smart Energy 

Networks & Multi-Agent Systems (SEN-MAS'15)» (м. Лодзь, Польща, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференція «Комп'ютерні 

технології в міському та регіональному господарстві» ХНУМГ ім. О. М 

Бекетова (м. Харків, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК» (м. Харків, 2016 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне моделювання 

процесів в економіці і управлінні проектами та програмами» (м. Харків, 2016 

р.); наукових семінарах кафедри комп’ютерних наук Сумського державного 

університету (м. Суми, 2013–2017 рр.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені 

у 18 друкованих працях, серед яких 9 статей – у наукових фахових виданнях 

України, 3 статті – у закордонних наукових виданнях, дві з них індексуються 

наукометричною базою даних Scopus, 5 тез доповідей – у збірниках праць 

наукових конференцій, 1 глава у монографії, що індексується наукометричною 

базою даних Scopus.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

анотації на 13 сторінках, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел із 127 найменувань та 3 додатків на 11 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації 190 сторінок, серед них 148 сторінок основного 

тексту. Дисертаційна робота містить 93 рисунка та 35 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ПЛАНУВАННІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ З 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ 

У сучасних умовах більша частина електроенергії виробляється 

централізовано, на великих електростанціях, які мають високі енергетичні 

показники, але змушені постачати енергію кінцевим користувачам на великі 

відстані. Як наслідок, утворюються значні втрати корисної енергії. 

Переважна кількість розвинутих країн активно використовують 

концепцію розподіленого виробництва і споживання енергоресурсів, сенс якого 

полягає в наступному: енергетична система переважно складається з 

генераторів електроенергії середньої та малої потужності, які розташовуються 

безпосередньо біля кінцевого енергоспоживача. Таким чином, практично 

відсутня необхідність створення і обслуговування глобальної системи її 

транспортування. Користувач самостійно здійснює використання і 

обслуговування таких джерел, використовує отриману енергію для власних 

потреб, і в разі її надлишку «продає» в загальну мережу, де електрична енергія 

може використовуватися іншими споживачами [19]. Застосування модульної 

ідеології дозволяє додавати в енергосистему відновлювальні джерела енергії та, 

як наслідок, споруджувати гібридні енергетичні системи. 

В Україні налічується 446 міст, 907 селищ міського типу та 10196 сіл і 

інших населених пунктів, багато з яких розміщені в гірських районах, або 

віддалених від електростанцій місцях. Також стрімко розвивається сектор 

будівництва котеджних селищ. Згідно з даними консалтингової компанії 

SV Development кількість котеджних селищ в Україні з 2015 року збільшилася 

на 15% [20]. Саме концепція ГЕСВДЕ дозволяє досягти оптимального 

відношення між генерацією і споживанням енергії на рівні мікрорайону або 

селища. 
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Наявність в електричній системі декількох джерел, що генерують 

енергію і залежать від чинників зовнішнього середовища, збільшує кількість 

варіантів забезпечення неперервної подачі електроенергії. Тому виникає 

питання за яких умов можливо отримати максимальну кількість енергії з 

мінімальними витратами.  

Енергоефективність залежить від структури енергетичної системи, від 

комбінації генераторів енергії (сонячних панелей, вітрових турбін). Планування 

структур  енергетичної системи є алгоритмічно складною задачею. 

Ефективність процесу залежить від наявності сучасних моделей, методів та 

інструментальних засобів інформаційної підтримки планування структури 

енергомереж.  

У даному розділі наведено аналіз перспективи використання ВДЕ та 

сучасного стану застосування інформаційних технологій для розв’язання задачі 

планування енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних 

джерел енергії шляхом вибору складових структури гібридної енергетичної 

системи. 

Підрозділ 1.1 присвячено обґрунтуванню актуальності застосування 

інформаційних технологій під час вирішення задач планування 

енергозабезпечення будівель.  

Підрозділ 1.2 присвячено аналізу гібридної енергетичної системи з 

відновлювальними джерелами енергії як об’єкта спостереження, огляду її 

властивостей, а також невизначеностей, що впливають на прийняття рішень.  

Підрозділ 1.3 присвячено аналізу та класифікації моделей, на яких 

базується інформаційне забезпечення складових процесу підтримки прийняття 

рішень при плануванні структури енергомережі. Наведено літературний огляд 

робіт, присвячених розробленню моделей підтримки прийняття рішень при 

плануванні структури енергомережі.  

У результаті аналізу розглянутих питань сформульовано постановку 

задачі дослідження.  
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1.1 Аналіз проблеми планування енергозабезпечення будівель  

 

Електроенергетична галузь є базовою для національної економіки. Її 

ефективне функціонування є необхідною умовою для розвитку економіки 

країни, забезпечення енергетичної безпеки та енергонезалежності. В цілому 

система енергопостачання служить для вироблення електроенергії і постачання 

її користувачам. Це комплексна система, яка складається із визначених 

енергетичних ресурсів і містить три основні елементи: джерело генерації 

енергії, розподільчі і транспортні мережі і споживач енергії. 

Згідно [21] процес планування енергозабезпечення будівель потребує 

оперування великою кількістю інформації:  

1. Необхідно враховувати можливість максимального використання 

власних відновлюваних енергетичних ресурсів. 

2. Необхідно досягти раціонального взаємовідношення між різними 

типами генеруючих потужностей, які мають покривати дефіцит генерації 

енергії від кожного з них. 

3. .Необхідно виконати обґрунтування складу генеруючого 

обладнання з технічної та економічної точок зору, за необхідності уточнити 

розміщення нових енергетичних систем, визначити їх значимі параметри 

враховуючи технічний стан діючих електромереж. 

Енергозабезпечення в Україні це єдиний комплекс технічних, 

організаційних заходів, об’єднаних у загальну енергосистему країни 

Централізована енергетична система України має багато розгалужень по 

території. Згідно з [22] єдина енергосистема України представлена тепловими, 

атомними, гідро, вітро та сонячними енергетичними джерелами, які з'єднані в 

паралельну роботу. Загалом їх кількість становить: 

 5 електрогенеруючих компаній, що виробляють електроенергію на 

теплових електростанціях; 

 4 атомні електростанції; 

 12 гідростанцій; 
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 27 місцевих, в основному приватних, енергетичних розподільчих 

компаній; 

 104 теплових електростанцій, розташованих у великих містах; 

 4 сонячних електростанцій; 

 5 вітряних електростанцій. 

Згідно [23] виробництво енергії в 2015 році склало 75997,83 тис. тон 

умовного палива. Виробництво електроенергії в Україні в 2015 році з 

наведених джерел наведено на рисунку 1.1 (% від загального числа). 

 

Рисунок 1.1 – Галузь електроенергетики України 

Дана система розподіляє для виробництва теплову та електричну 

енергію. Україна характеризується високим та неефективним рівнем 

споживання енергії, що приводить до значної економічної залежності від 

традиційних видів палива (природного газу - 44%, нафти - 17%, вугілля - 22%) 

для задоволення потреб енергетичної сфери.  

Україна використовує близько 210 млн. тон нафтового еквівалента 

енергоресурсів і тому її відносять до країн з дефіцитом енергії, так як 

відповідно до [24] покриває власні потреби споживання енергії лише на 53% та 

імпортує 75% від необхідного обсягу природного газу та 85% сирої нафти і 

нафтопродуктів. 

Негативним чинником, який потребує термінового розгляду, є 

незадовільний технічний стан енергетичного обладнання енергетичних станцій, 
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який погіршується з кожним роком унаслідок старіння основних фондів [25]. 

Велика частка генеруючих активів та енергомереж зношена та неефективна. 

Переважна частина обладнання теплових електростанцій перевищила строк 

експлуатації та потребує капітальної модернізації або заміни, блоки атомних 

електростанцій наближаються до межі фізичного зношення. В загальному 

балансі потужностей енергосистеми України наявний дефіцит регулюючих 

потужностей. Це викликає нераціональне використання наявних в системі 

потужностей та високий відсоток втрат корисної енергії.  

Втрати енергії можна поділити на два види: втрати при передачі між 

джерелами енергії та розподілення по кінцевим споживачам. Загалом для 

української системи енергопостачання втрати складають майже 11,8% від 

загального обсягу виробленої енергії [26]. Таким чином транспортування 

електроенергії споживачам є економічно недоцільним та неефективним. Як 

наслідок, одним із перспективних напрямків розвитку енергетичної 

промисловості є створення систем розподіленої генерації електроенергії та 

впровадження ВДЕ в електроенергетичні мережі України. 

За величиною номінальної напруги розрізняють електричні мережі 

напругою до 1 кВт і вище 1 кВт. Електричні мережі напругою вище 1 кВ можна 

умовно розділити на мережі середньої (СН), високої (ВН) і надвисокої 

роздільної (НВН) напруги [27]. 

Електричні мережі СН працюють в діапазоні до 35 кВт. Цей тип мереж 

зазвичай використовується для постачання електроенергії місцевим 

споживачам, у тому числі населенню та підприємствам. Розподільні мережі ВН 

працюють в межах від 110 кВт до 220 кВт. Ці електричні мережі є 

посередниками між районними розподільчими мережами та магістральними 

мережами. Цей клас мереж також слугує для транспортуванням електроенергії 

на великі відстані. Мережі ВН спеціально відділені для того, щоб можна було 

підключити об’єкти відновлюваних джерел енергії. Рівень електричних мереж 

ВН знаходиться в діапазоні від 330 кВт і вище.  

Більшість потужностей підключені до енергомережі високої напруги. 

Проте, віддалене розташування господарств або малий обсяг багатьох проектів 
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з впровадженими відновлюваними джерелами енергії може вимагати 

підключення таких систем до розподільних мереж низької чи середньої 

напруги [28]. Об'єкти, які пов'язані з місцевими розподільними мережами для 

забезпечення місцевих потреб в електроенергії, не повинні мати більшої 

потужності, ніж рівень мінімального навантаження. Тільки в цьому випадку 

можна уникнути втрат надлишково згенерованої енергії в високовольтних 

розподільних мережах і ланцюжках поставок. 

Таким чином, можливість передачі по лініях електропередачі та існуюче 

навантаження обмежують варіанти використання відновлюваних джерел 

енергії, які можуть бути впроваджені в різних частинах країни. Тому потенціал 

ВДЕ перед впровадженням в об’єднану енергетичну систему України потребує 

ретельного дослідження. 

Україна перебуває в енергетичній залежності від інших країн, а галузь 

електропостачання є досить енергоємною [23]. В умовах світової енергетичної 

кризи останні роки в Україні спостерігається тенденція спадання виробництва 

електроенергії, при цьому частка споживання електроенергії населенням 

стрімко зростає, ця частка оцінюється близько 40% від усієї споживаної 

первинної енергії (рис. 1.2, 1.3) [24].  

 

Рисунок 1.2 - Виробництво та споживання електроенергії в Україні в 2009-2016, 

млрд кВт×год  
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Рисунок 1.3 - Споживання електроенергії населенням в Україні в 2009-2016, 

млн кВт×год 

У той же час ефективність використання енергетичних ресурсів 

знаходиться на низькому рівні, що зумовлене рядом чинників: неповнотою 

інформації про енергетичні та експлуатаційні показники мереж, споживання в 

господарстві, браком фінансових ресурсів на реалізацію заходів з 

енергозбереження.  

Але при цьому не враховують вплив використання інформаційних 

технологій для підвищення енергоефективності. Використання інформаційних 

технологій для збору, аналізу інформації генерацію, споживання, втрати 

дозволяє підвищити якість планування всіх цих процесів.  

До основних напрямків політики енергоефективності відносять: 

 модернізацію існуючих енергетичних мереж; 

 впровадження систем ефективного обліку та контролю за витратами 

енергетичних ресурсів; 

 впровадження систем автоматизованого керування споживанням 

енергії; 

 побудова нових систем з ВДЕ. 

З огляду на те, що Україна має значний природний потенціал 

відновлюваних джерел енергії, створення енергетичних систем в ВДЕ є 

актуальним та досяжним напрямком впровадження політики 

енергоефективності. 
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Природний потенціал ВДЕ більш ніж 43,0 млн. тон умовного палива в 

рік. Для порівняння, загальний обсяг споживання електроенергії в країні 

приблизно складає 21,5 мільйона тон умовного палива [29]. 

Національним агентством з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів встановлено значення технічного 

потенціалу ВДЕ на рівні 15 TВт×год, також надано прогноз розвитку 

відновлюваних джерел енергії. Так поставлено за мету досягти потенціалу на 

рівні 150 TВт×год в 2030 році та 250 TВт ×год  в 2050 році [30].  

За даними [31] поточна встановлена потужність вітрогенераторів 

становить близько 360 × 103 млрд КВт ×год  на рік, експлуатується установками 

в основному невеликими і мають ємність в 107,5 кВт. Потенціал енергії вітру, 

який може використовуватися в 2030 році оцінюється в 16 ГВт, і може 

виробляти щорічно від 25 до 30 ТВт ×год  електричної енергії. 

Застосування вітрогенераторів для генерації електроенергії в Україні є 

найбільш ефективним для тих регіонів, де середня швидкість вітру перевищує 

5 м/с. Зони Чорного і Азовського морів, гірські райони Карпат, південні області 

України та місця уздовж річки Дніпра в центральній Україні є найбільш 

придатними для будівництва вітряних електростанцій. Але райони гірської 

місцевості з крутими схилами більше 20° вважаються технічно складними для 

реалізації таких проектів. 

Інститутом відновлюваної енергетики Національної академії наук 

України був створений атлас енергетичного потенціалу ВДЕ, відповідно до 

якого повна потенційна енергія сонячного випромінювання в Україні 

еквівалентна 89,4 × 109 тон нафтового еквівалента (т.н.е.) в рік, в той час як 

технічно досяжна потужність становить 42,6 × 107 т.н.е., раціональний 

економічний потенціал еквівалентний 5,99 × 105 т.н.е. [32]. Цей потенціал є на 

достатньому рівні для широкого використання відновлювальної енергії сонця за 

допомогою фотоелектричного обладнання практично в усіх областях України. 

Термін ефективної роботи обладнання сонячної електростанції в Україні 

коливається від 5 місяців (травень - вересень) на півночі і до 7 місяців (квітень - 

жовтень) на півдні.  
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Найбільш перспективними напрямками для розвитку сонячної енергії є 

південні регіони України. Центральні і Східні області характеризуються 

достатнім рівнем ресурсів, необхідних для розвитку сонячної енергетики, але в 

кожному випадку необхідно ретельно вивчати і розрахувати такі показники як 

економічна доцільність, наявність гірської місцевості і вибір оптимальної 

технології. 

В даний час гідроенергетика є єдиним відновлюваним джерелом енергії, 

який використовується в великих кількостях. За оцінками, його технічна 

потужність становить близько 6,4 млрд. КВт×год  на рік. Фактично, зі рік 

виробляється 13,152 ТВт×год [33]. Є кілька басейнів річок, які підходять для 

майбутнього будівництва або реконструкції малої гідроенергетики. До них 

відносять р. Дністер, р. Тиса, притоки Дніпра в центральній частині України. 

Завдяки споживанню різних видів біомаси, в Україні виробляється 

10,6 ТВт ×год . Це відповідає приблизно 0,65% національного попиту на 

первинну енергію [34]. Біоенергія в даний час отримується в основному при 

палінні дерева, соломи, торфу та використовується в децентралізованому 

режимі виробництва тепла та / або гарячої води. 

Для використання цієї сировини часто здійснюється модернізація 

існуючих об'єктів (наприклад, вугільні котли) або установка малого і мікро 

обладнання (наприклад, для виробництва біогазу в сільському господарстві або 

для спалювання соломи). Проте, проблемою є низька ефективність і високі 

викиди переоснащених об'єктів. 

Величина енергетичного потенціалу біомаси змінюється з роками, 

головні чином залежить від врожайності основних сільськогосподарських 

культур (пшениця, кукурудза, соняшник та ін.).  

Технічний потенціал геотермальних запасів оцінюється приблизно в  

14 × 103 млрд. кВт×год на рік. Згідно з дослідженнями [32] з таким же 

технічним потенціалом до 2030 року будуть доступні в рік близько 55 ТВт×год, 

а в 2050 році про 75 TВт×год теплової енергії через використання 

геотермальної енергії. Сьогодні у використанні близько 13 МВт встановленої 

потужності. 
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Згідно [30] енергетичний потенціал відновлюваних ресурсів в Україні 

наступний: 

 сонячна енергія 130 × 103 млрд. КВт×год на рік; 

 енергія вітру 360 × 103 млрд. КВт×год  на рік; 

 малі гідро енергії 6,4 млрд. КВт×год  на рік; 

 геотермальна енергія 14 × 103 млрд. КВт×год  на рік; 

 енергія біомаси 6,1 млрд. КВт×год на рік. 

Таким чином Україна володіє достатнім потенціалом ВДЕ, проте темпи 

їх впровадження є низькі. 

Україна, як член Енергетичного співтовариства, підписала Директиву 

ЄС 2009/28/EC щодо просування відновлюваної енергетики. Таким чином 

держава має забезпечити обов’язкову частку відновлюваної енергії у структурі 

загального споживання в 2020 році на рівні 11% [35]. При цьому на даний 

момент частка ВДЕ не перевищує 2%. Одна з проблем – складність процесу 

планування структури мережі з ВДЕ. 

Незважаючи на досить високі показники енергетичного потенціалу ВДЕ, 

активному впровадженню та розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні 

заважають технічні, економічні, географічні перешкоди. 

Перешкоди на шляху використання ВДЕ та шляхи їх подолання слід 

розглядати на всіх етапах використання ВДЕ: імплементацію ВДЕ в існуючу 

енергосистему, виробництво електричної енергії, її передача до кінцевого 

споживача і збереження енергії, одержуваної кінцевим споживачем. Також слід 

зазначити, що кожен вид відновлюваних джерел енергії має такі обмеження, як 

існуюча потужність, погодні умови і просторове розташування. 

Деякі з ВДЕ краще підходять для виробництва електроенергії, а інші - 

для централізованого теплопостачання. Наприклад, сонячні батареї і 

вітрогенератори прості в установці і встановлюються в короткий проміжок 

часу, в той час як гідро-і геотермальні системи вимагають більше часу, 

особливо в великих проектах. Енергія біомаси в основному використовується у 

виробництві теплової енергії. 
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Виробництво сонячної енергії залежить від наявності сонячного світла в 

день і його накопичення в нічний час; енергія вітру залежить від швидкості 

вітру, а також залежить від накопичення; гідроенергія залежить від посухи; 

енергія біомаси залежить від поставок палива і може сприяти розвитку 

парникового ефекту. Таким чином, всі відновлювані джерела енергії обмежені. 

На заході країни розташовані Карпати - важкопрохідний регіон, тому 

необхідно вирішити проблему з доставкою енергії, яка виробляється в інших 

регіонах для їх споживання або створити окремі інфраструктурні проекти в 

межах виробленої енергії. 

Більшість регіонів України мають величезні можливості передачі і 

перевищення генеруючих потужностей для експорту в сусідні регіони; тим не 

менш, сусідні регіони з їх власним обмеженим навантаженням і надмірною 

генерацією не зможуть споживати всю енергію, що експортується – енергію 

відновлюваних джерел від своїх сусідів [36]. Таким чином можуть відбуватися 

втрати корисної електроенергії. 

З огляду на вищесказане, можна застосувати два різних підходи для 

оцінки можливості імплементації ВДЕ: 

 теоретичним максимумом для оцінки експортного потенціалу 

відновлюваних джерел енергії з області є пропускна здатність мережі;  

 більш консервативний підхід говорить про межі відновлюваних 

ресурсів, тобто наявність ресурсів в регіоні і / або про навантаження в тому ж 

регіоні: споживачах енергії. Вибирається в залежності від того, чий рівень 

нижче. 

Також однією з серйозних проблем використання відновлюваних джерел 

енергії є відсутність стабільності у виробництві енергії. Обсяги виробництва в 

значній мірі залежать від погодних умов. 

До загальних недоліків енергії вітру і сонця відноситься співвідношення 

досить малопотужних генераторів і їх високу вартість. Крім того, в обох 

випадках обов'язково потрібно накопичувати потужність в нічний час (для 

сонячної енергетики) і безвітряний час (для енергії вітру), а це вимагає 

залучення додаткових пристроїв. 
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Практично на всій території України спостерігається зміна інтенсивності 

вітру протягом року. Взимку вітер дує значно сильніше, ніж влітку. Для 

вітрогенераторної установки це означає, що влітку вироблена енергія нею падає 

в 1,5-2 рази, в порівнянні із зимою [37]. 

Інтенсивність сонячної енергії також сильно відрізняється в залежності 

від сезону. Якщо влітку кількість сонячної енергії на день, «падаючої» на 1 м2 

землі, дорівнює 5-7 кВт×год, то взимку вона падає до 0,8-1,2 кВт×год [38]. 

Тобто вітряки працюють взимку краще, а сонячні панелі – влітку. 

Логічно об’єднати ці джерела енергії в одну систему і підібрати потужності 

вітрогенератора і сонячних панелей таким чином, щоб виробництво енергії 

було «рівним» протягом всього року.  

Основна ідея роботи гібридних ЕС з залученням ВДЕ полягає у 

забезпеченні неперервної подачі електроенергії протягом всієї доби. Процес 

досягнення цієї мети ускладнений наявністю дискретних величин, які 

впливають на рівень електроенергії, а саме: пропускна спроможність існуючої 

енергосистеми, кількість сонячної енергії в регіоні, швидкість вітру, технічні 

характеристики наявного на ринку обладнання. 

Наявність в електричній системі декількох генеруючих потужностей, що 

залежать від чинників зовнішнього середовища, збільшує кількість шляхів 

варіантів планування енергозабезпечення.  

Енергозабезпечення залежить від наявності сонячних панелей, 

вітрогенераторів та їх комбінації у структурі енергосистеми, що забезпечує 

споживання в господарстві. Тому виникає потреба в дослідженні роботи 

гібридної енергетичної системи та плануванні її складових. 

 

1.2 Аналіз гібридних енергетичних систем з відновлювальними джерелами 

енергії як об’єкта спостереження 

 

В загальному випадку, досліджувана енергосистема обслуговує групу 

будівель, з встановленими власними сонячними панелями. Існує також 

загальний парк вітряних генераторів разом з банком зберігання енергії. Крім 
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того, існує зв'язок між гібридною системою і зовнішньою мережею для 

додаткового споживання і продажу надлишків енергії в мережу (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Схема роботи гібридної системи з використанням ВДЕ 

У такій енергосистемі даними, що описують її функціональність та 

впливають на процес планування складових енергосистеми є [39]: 

 навантаження в будівлях: тобто добове споживання в господарстві; 

 зберігання енергії: визначається акумуляторними батареями, а саме 

їх кількістю та ємністю; 

 генерація енергії забезпечується вітроелектроустановками та 

сонячними батареями. Визначається загальна потужність, яка доступна в 

системі;  

 зовнішнє з'єднання, яке забезпечує з'єднання із зовнішньою 

мережею для продажу чи додаткового споживання електроенергії. 

В даній роботі процес створення гібридних систем розглядається, як 

сукупність вирішення задач на кожній окремій стадії, а саме планування, 

проектування, установки та експлуатації.  

Планування (Запит, Вимоги, TP) → 

Проектування (Вимоги, Документація, TD) → 

Установка (Документація, Система, TI) → 

Експлуатація (Система, Енергія, TO). 

На етапі Планування на вхід подаються дані про кількість необхідної 

електроенергії в господарстві (позначаються як Запит). Таким чином, процес 
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планування є предпроектною процедурою, що дозволяє визначити техніко-

економічне обґрунтування, сформувати технічне завдання (ТЗ) на проектування 

енергосистеми. 

Після обробки протягом часу планування (TP) на виході етапу 

планування отримують Вимоги, що передаються на вхід етапу Проектування, 

де протягом часу проектування (TD) формується набір технічної документації 

на установку. Наступними є фази Установки та Експлуатації, які необхідно 

розглядати при створенні та роботі вже реальної енергосистеми.  

Добре спланована система вміщує в себе велику кількість ВДЕ, які 

можуть значно знизити загальну вартість та зробити енергосистему більш 

надійною та гнучкою. Така гібридна система знижує вимоги до зберігання 

енергії в порівнянні з системами, що містять тільки один вид ВДЕ. 

Аналіз ГЕСВДЕ як об’єкта спостереження показав, що вони мають 

наступні особливості [11]: 

 складний характер структури; 

 значна розгалуженість: ГЕСВДЕ складаються з паралельно 

працюючих структурних елементів ВДЕ із широким діапазоном режимів їх 

роботи; 

 ГЕСВДЕ є динамічною системою, яка працює в нестаціонарному 

режимі; 

 зміна внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на ГЕСВДЕ носить 

стохастичний характер. 

При плануванні максимально ефективної енергосистеми, необхідно 

оперувати великою кількістю розрізнених даних про потенціал ВДЕ в 

конкретній місцевості, варіанти складових частин енергосистеми, можливість 

сполучення з іншими регіональними енергосистемами з урахуванням зовнішніх 

умов (мінливі погодні умови, пори року, пропускні спроможності зовнішніх 

мереж тощо). Для отримання оптимальних рішень при енергетичному 

плануванні необхідно виконувати обробку величезної кількості інформації. 

Крім того, рішення залежить також від суджень ОПР, яка може прийняти 

рішення щодо планування енергозабезпечення з огляду на власні бажання.  
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Прийняття рішень щодо планування структури ГЕСВДЕ здійснюється за 

умов невизначеності, тому необхідним є забезпечення інформаційної підтримки 

прийняття рішень. Невизначеності при плануванні можна класифікувати на 

декілька груп. 

Через наявність на ринку великої кількості установок ВДЕ з різними 

параметрами виникають невизначеності про структуру гібридної енергетичної 

системи. ОПР важко оцінити які саме складові має мати ГЕСВДЕ та як, 

наслідок, яка структура буде максимально ефективною.  

На планування структури ГЕСВДЕ впливають також стохастичний 

характер кліматичного чинника, зміни потреби споживачів у електричній 

енергії, особливості зовнішньої енергетичної мережі. Ці чинника накладають 

обмеження на генеруючі потужності та вихід корисної енергії. 

Часто виникають протиріччя в меті досягнення максимальної 

енергоефективності за мінімальної вартості системи. Тому важко вирішити які 

саме обрати критерії, що характеризують ефективність планування, та як 

поєднати критерії різної природи. 

В процесі планування енергозабезпечення будівель з відновлювальними 

джерелами енергії необхідно розкрити перелічені невизначеності. Для цього 

пропонується забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень. 

 

1.3 Аналіз та класифікація моделей та засобів інформаційного 

забезпечення планування енергозабезпечення будівель 

 

Відповідно до викладеного вище, в наступні роки частка 

відновлювальної енергетики України буде збільшуватися. Існує декілька 

варіантів використання різних видів ВДЕ, але географічні та погодні умови,  

особливості системи енергопостачання мають значні відмінності по всій 

території України. Тому виникає необхідність попереднього детального аналізу 

і об'єднання даних в загальну інформаційну систему, яка дозволить скоротити 

час на дослідження доцільності використання ВДЕ. 
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Висока вартість створення нових енергосистем, витрати, що виникають 

при транспортуванні, а також втрати корисної електроенергії мають бути 

попередньо розраховані. Це вимагає створення універсальної моделі, яка не 

повинна залежати від вибору місця розміщення споживача або модернізації 

існуючої енергетичної системи. 

Застосування інформаційних технологій при плануванні структури 

ГЕСВДЕ містить в собі значний потенціал [3]. Впровадження інформаційно-

аналітичних систем є одним із варіантів оцінки стану прийняття рішень на 

стадії планування енергозабезпечення будівель.  

Процес планування структури ГЕСВДЕ вимагає проведення збору 

актуальних даних, подання їх у вигляді, зручному для прийняття рішень, 

розроблення відповідних моделей планування структури ГЕСВДЕ та підтримки 

прийняття рішень, використання яких дозволяє забезпечити ефективність та 

підвищити оперативність прийняття рішень. 

Інформаційна підтримка процесу планування енергозабезпечення 

будівель з ВДЕ потребує розроблення комплексу моделей, що дозволять 

опрацьовувати відповідні стадії процесу планування. 

Моделювання — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується 

на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього 

(моделлю) [40]. Моделювання використовується для розкриття 

невизначеностей, формалізації завдань на всіх стадіях прийняття рішень 

стосовно процесу планування енергозабезпечення будівель.  

Вибір оптимальної структури ГЕСВДЕ та узгодження потужностей в ній 

відіграють ключову роль для більш ефективного та економічного 

використовування ВДЕ. Енергосистема характеризується швидкою зміною 

режимів роботи в залежності від погодних умов, характеристик місцевості та 

споживання. Велика кількість розрізнених компонентів, що виробляють та 

споживають електроенергію за своїми власними правилами, витрати на 

спорудження та експлуатацію енергосистеми впливають на процес планування.  

Вирішенню проблеми вибору оптимальної структури енергосистеми 

присвячені сучасні дослідження. Їх аналіз показав, що виділяють 
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енергосистеми автономні [41-43] та ті, що підключаються до зовнішньої 

мережі  [44]. 

Вибір типу енергосистеми залежить в першу чергу від характеристик 

місцевості, а саме від наявності центральних ліній передач. 

В роботі [45] автори запропонували наступну класифікацію моделей для 

планування енергозабезпечення будівель та підбору компонентів 

енергосистеми: 

1. Енергетичні моделі попиту і пропозиції. Модель енергосистеми 

визначається з огляду на вже наявні системи енергопостачання та відповідно до 

потреб кінцевого споживача у енергії. 

2. Прогнозні моделі, що використовуються для визначення розподілу 

енергії. 

2.1. Енергетичні моделі для економічних показників. 

Використовуються для визначення вартості спорудження системи у 

відповідності до пікового навантаження. 

2.2. Моделі для визначення функціональності ВДЕ. 

Використовуються для прогнозування погодинних значень можливої 

згенерованої енергії та оцінки потенціалу ВДЕ. Поділяються на типи у 

відповідності до виду ВДЕ. 

2.2.1. Моделі визначення функціональності сонячних панелей. 

2.2.2. Моделі визначення функціональності вітрових турбін. 

2.2.3. Моделей визначення функціональності установок 

біомаси та біоенергії. 

3. Оптимізаційні моделі. Використовуються для визначення оптимальної 

структури енергосистеми у відповідності до оптимізаційного критерію чи групи 

критеріїв. 

Запропонована класифікація стосується більш простих моделей, які 

можна поєднувати між собою та отримувати комплексні моделі, які можуть 

використовуватися для більш детального вивчення процесу планування 

енергозабезпечення будівель.  
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Існує декілька методів і способів моделювання, які можна 

використовувати для дослідження запропонованих моделей.  

1. Моделювання на базі агентів (МБА). 

У комп'ютерних науках під програмним агентом розуміють програму, 

яка є посередником між користувачем та іншою програмою. Головною ідеєю є 

те, що програма-агент не запускається безпосередньо для виконання 

поставлених завдання, а активується самостійно [46]. 

До споріднених понять відносять «інтелектуальний агент» (той, що 

володіє такими властивостями штучного інтелекту, як здатність до навчання та 

міркування), «автономний агент» (той, що може змінювати спосіб досягнення 

своїх цілей), «розподілений агент» (той, що виконує дії на фізично різних 

комп’ютерах), «багатоагентні системи» (сукупність розподілених агентів, які не 

можуть досягти мету поодинці, як наслідок, повинні комунікувати), «мобільний 

агент» (той, що може переміщувати своє виконання на інші процесори) [47]. 

Різними авторами  пропонується різне визначення агенту [48-52]. Однак, 

кожен виділяє наступні поняття, що характеризують поведінку агентів:  

 живучість (програмний код працює безперервно, агент вирішує сам, 

коли повинні бути зроблені дії для вирішення завдань); 

 автономність (агент має можливість самостійного, тобто без участі 

людини, вибору завдань та пріоритетів); 

 соціальна поведінка (агенти за допомогою їхніх зв'язків і 

координації дій можуть залучати інші програми та компоненти, для того, щоб 

спільно виконувати завдання); 

 реактивність (агенти сприймають властивості середовища, в якому 

вони працюють, і реагують на дії в ньому відповідним чином). 

Для МБА можна використовувати таке програмне забезпечення як 

REPAST [53] NetLogo [54], JADE [55], CORMAS [56], AnyLogic [57] і т. д. 

2. Імітаційне моделювання. 

Імітаційні моделі використовуються для опису і аналізу поведінки, 

задають питання «що, якщо» про реальну систему, і допомагають в 

проектуванні реальних систем. Імітаційна модель може бути статичною, якщо 
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вона являє собою життєвий цикл системи в один період часу; і динамічною, 

якщо поточний період залежить від еволюції попередніх періодів [58]. Метод 

моделювання дозволяє побудувати формальні комп'ютерні моделюючі пристрої 

складних систем і використовувати їх для розробки більш ефективної політики 

і організацій. Імітаційна модель використовується для подання причинно-

наслідкових зв'язків. Існує безліч концептуальних інструментів, які дозволяють 

нам зрозуміти структуру і динаміку складних систем, до основних відносять: 

NEPLAN [59], MATLAB [59, 60], PSS NETOMAC & [61], VTB [62] і ін. 

3. Мережеве моделювання. 

Інтелектуалізація електричних мереж передбачає сукупність 

організаційних, наукових і технічних рішень у галузі інформаційних і 

мережевих технологій, автоматизованих систем керування процесами 

електропостачання та диспетчерського - ситуаційного управління з метою 

оптимізації витрат, дотримання умов надійності і якості електроенергії [63]. 

До основних інструментів, що забезпечують планування 

інтелектуальних мереж відносять: NS-3 [64], OPNET [65], GloMoSim [66], 

QualNET [67], OMNeT + + [68]. 

4. Оптимізаційне моделювання.  

Задачі оптимізації структури ГЕСВДЕ полягають у виборі виду та 

потужностей джерел виробництва енергії. 

В роботі [45] авторами представлено програмний інструмент для 

планування вибору енергоресурсів і управління ними, який використовує 

багатокритеріальний аналіз рішень, а також запропоновано метод NAIADE для 

пошуку компромісного рішення в нечіткому середовищі. Підхід NAIADE 

пропонує будувати матрицю оцінок, яка містить в собі, за однією віссю, 

обмежений набір альтернативних рішень, а за іншою, обмежений набір 

критеріїв оцінки, за якими запропоновані альтернативні рішення повинні бути 

оцінені. Як метод вибору раціональної альтернативи використовується попарне 

порівняння альтернатив. Підхід був використаний для визначення 

оптимального варіанту використання вітрових турбін на о. Саліна (Еолійська 

архіпелаг, Італія). У роботі запропоновано використання п'яти альтернатив, що 
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характеризуються попередньо визначеною кількістю та потужністю вітрових 

турбін.  

В роботі [69] авторами запропоновано використовувати інтегровану 

енергетичну систему, що використовує сонячну і вітрову енергію. Показники 

енергоефективності розраховуються щогодини. Для аварійного постачання 

електроенергії в ізольованих ділянках пропонується використовувати 

дизельний генератор та акумуляторні батареї. Як кінцевий критерій вибору 

варіанту установки обрано функцію мінімізації витрат, яка обчислює вартість 

життєвого циклу енергосистеми. 

В роботі [70] наведено метод розрахунку оптимального розміру 

гібридних енергетичних систем при погодинному дослідженні роботи системи. 

У роботі [71] автори запропонували методику аналізу продуктивності та 

вартості автономних гібридних енергетичні системи, були проаналізовані три 

основні сполучення сонячної і вітрової енергії, на щомісячній основі. 

В існуючих дослідженнях як критерії оптимізації використовують: 

мінімум втрат електроенергії, якість електроенергії, надійність 

електропостачання, швидкість відновлювання напругу, максимум генерації 

енергії, максимум прибутку, мінімум інвестицій. 

Згідно з аналізом існуючих підходів до оптимізації, які можна 

застосувати при плануванні енергозабезпечення будівель, можна зробити 

висновок, що існує декілька розрізнених шляхів вирішення задачі, які 

стосуються планування структури ГЕСВДЕ по уже визначеній множині 

альтернативних структур для певної місцевості. Тому постає проблема 

планування енергозабезпечення будівель по попередньо невідомій множині 

варіантів структури та невідомій ділянці зведення енергосистеми. 

5. Моделі підтримки прийняття рішень.  

В роботі важливо досягти прийнятний рівень інтерактивності 

майбутньої системи планування, таким чином, структура системи стає все 

більш складною. Крім моделювання роботи енергетичних процесів в системі 

існує необхідність отримання зведеної аналітичної інформації про енергетичні 
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та економічні показники енергосистеми, а також рекомендацій щодо вибору 

структури і т.д. 

Для цього можуть використовуватися системи підтримки прийняття 

рішень. У відповідності до [45] СППР - це інформаційна система, що може 

виробляти дані та інформацію, сприяти розумінню понять, що відносяться до 

даної предметної області, з метою надання корисної допомоги у вирішенні 

складних і погано структурованих завдань. 

Застосування СППР при плануванні структури ГЕСВДЕ дозволяє 

формувати рекомендації щодо вибору оптимальної структури ГЕСВДЕ та 

характеристик її складових за умов невизначеності, враховуючи при цьому 

чинники впливу на потреби у електроенергії, особливості зовнішньої 

електричної мережі, характеристику ділянки монтажу енергосистеми та погодні 

умови. 

В залежності від кількості та виду використовуваних ВДЕ можна 

виділити три напрямки розвитку СППР для застосування їх при плануванні 

енергозабезпеченні будинків. Перші використовують один вид джерела 

відновлювальної електроенергії, другі – декілька, треті комбінують джерела 

теплової та електричної енергії. 

Існуючі СППР відрізняються між собою функціональними 

можливостями: використовуються різні підходи до багатокритеріальної оцінки, 

розрахунку технічних параметрів установок; а також способом представлення 

даних. Вхідні параметри розрахунку можуть мати міждисциплінарний 

характер, та відноситися до метеорології, географії, архітектури, міських 

інженерних систем інше. 

Щоб оцінити широкий спектр доступних інструментів, виділяють СППР 

за наступними категоріями: 

 системи визначення оптимального типу ВДЕ в регіоні [72, 73]; 

 системи для дослідження продуктивності та вибір оптимальної 

конструкції гібридної системи [41, 71, 43, 74, 75, 76]; 

 системи прогнозування генерації і споживання електроенергії 

енергії [70, 72]. 
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Крім того, СППР розрізняються в залежності від підходу до 

моделювання: 

 системи з використанням динамічного моделювання [42, 4, 44, 72]; 

 система з аналітичними моделями [70, 41, 71]. 

Також для прийняття рішень можуть бути використані спеціальні 

механізми [44, 72], системи можуть поєднувати декілька методів для прийняття 

рішень: лінійне програмування, динамічне програмування, багатокритеріальні 

методи і т.д. 

Проведений огляд існуючих на сьогоднішній день на ринку програмних 

продуктів (ПП) для планування структури енергетичної системи показав, що 

ПП переважно орієнтовані на вирішення окремих задач.  

I. M. Muslih, Y. Abdellatif [69] описали підхід до побудови системи 

підтримки прийняття рішень, яка використовує програмне забезпечення 

HOMER, як спосіб розрахунку та визначення кращого дизайну енергосистеми. 

За допомогою інтегрованої ІС пропонується розраховувати використовувану 

сонячну і вітрову енергію кожну годину. Як надзвичайні фонди для ізольованих 

районів електропостачання пропонуються дизельний генератор і акумулятор. 

Основою вибору остаточного набору була покладена функція, щоб мінімізувати 

витрати, яка враховує всі витрати життєвого циклу установки. P.S. Georgilakis 

[77] надає порівняльний аналіз таких системи підтримки прийняття рішень для 

будівництва енергетичних мереж, як HOMER, Hybrid2 і RETScreen. HOMER і 

RETScreen обираються, щоб вибрати тип ВДЕ в економічному плані, Hybrid2 є 

технічним пакетом. HOMER і Hybrid2 призначені для гібридних систем, в той 

час як RETScreen використовується для систем з одним видом ВДЕ. HOMER 

також включає в себе методи оптимізації. Ці програмні продукти не 

підтримують аналіз декількох критеріїв. H. Dagdougui [78] побудував систему 

для управління розподіленою енергією в житлових будинках в режимі 

реального часу для регіону Capo Vado (Лігурія, Італія). Система дозволяє 

визначити оптимальний варіант постачання енергії в будівлі і характеризується 

поєднанням відновлюваних ресурсів. В енергосистемі використовуються 

сонячний колектор, фотоелектричні модулі, пристрій для перетворення біомаси 
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в теплову енергію, вітрова турбіна і акумуляторні батареї. СППР дозволяє 

визначити час максимальної генерації енергії від різних видів ВДЕ. В роботі 

[79] автори запропонували архітектуру системи автоматичного керування 

автономною енергосистемою з ВДЕ з використанням нечіткої нейронної 

мережі. Управління енергосистемою базується на початковому моделюванні її 

роботи. Моделювання проводиться у відповідності до попередньо визначених і 

занесених до бази даних середньодобових показниках споживання і 

метеорологічних умов. Для розрахунку енергії, виробленої на вітряних турбінах 

використовуються технічні дані потужності вітряних турбін і погодинні 

значення потужності вітрового потоку в регіоні. Енергія від сонячних панелей і 

сонячного колектора залежить від характеристик обладнання і часових значень 

сонячної радіації. Енергія біомаси залежить від якості паливних ресурсів 

(визначається вологість біомаси) і кількісних характеристик (об'єм 

енергоресурсу). Оптимізація цільової функції заснована на використанні 

зваженої суми відхилень від вимог до різних джерел, для вирішення задачі 

оптимізації був використаний математичний пакет LINGO. 

В таблиці 1.1 представлений огляд та порівняльна характеристика ПП, 

що зазвичай використовуються експертами при плануванні енергозабезпечення 

будівель.  

 

Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика програмних продуктів 

ПП 
Solarius PV 

[80] 

RET-Screen 

[81] 

PVSyst 

[82] 
Hybrid2 [83] 

HOMER 

[84] 

Вартість 99 USD безкоштовний 400 Euro безкоштовний безкоштовний 

Мова англійська 30 мов англійська англійська англійська 

Дружність 

інтерфейсу 
+ - - - + 

Рівень знань 

ОПР 
невисокий невисокий невисокий дуже високий високий 

Вибір виду 

генеруючих 

потужностей 

СБ+Дизельний 

генератор+ АБ 

СБ+Дизельний 

генератор+ АБ 

СБ+Дизельний 

генератор+ АБ 

СБ+Дизельний 

генератор+ 

ВЕУ+АБ 

СБ+ВЕУ+АБ 



49 

Продовження таблиці 1.1  

ПП 
Solarius 

PV [80] 

RET-Screen 

[81] 

PVSyst 

[82] 
Hybrid2 [83] 

HOMER 

[84] 

Моделювання 

роботи ВДЕ 
- - СБ+АБ СБ+ВЕУ+АБ СБ+АБ 

Доступ до БД з 

погодними 

умовами 

До 

значень 

сонячної 

радіації 

До значень 

сонячної 

радіації 

До значень 

сонячної 

радіації 

До значень 

сонячної 

радіації 

До значень 

сонячної 

радіації 

Економічний 

аналіз 

- + + + + 

Енергетичний 

аналіз 

- - + + + 

Можливість вводу 

користувачем 

даних про 

споживання 

+ - + + + 

Можливість вводу 

даних про 

конкретні 

характеристики 

ВДЕ 

- - - - - 

Формування 

звітності 
+ + + - + 

Підключення до 

зовнішніх БД 
- - + - + 

 

Наведені вище програмні продукти не можуть використовуватися як 

єдиний інструментальний засіб підтримки прийняття рішень при плануванні 

структури ГЕСВДЕ, так як не охоплюють весь комплекс задач, які виникають в 

процесі прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ. Розв’язання 

задачі підтримки прийняття рішень при плануванні потребує попереднього 

відображення в моделях вибору структури та техніко-економічних параметрів 

складових конкретної структури, збору даних та урахування впливу чинників 
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зовнішнього середовища. Тому актуальною є задача розроблення 

інформаційно-аналітичної СППР, яка б забезпечувала підтримку прийняття 

рішень, пов’язаних з планування структури ГЕСВДЕ. 

 

1.4 Постановка задачі дослідження 

 

Згідно з аналізом існуючих методів, які можна застосувати в 

інформаційній системі і завдань інформаційного моделювання енергосистеми, 

можна зробити висновок, що існує декілька розрізнених шляхів вирішення 

задач інформаційного забезпечення процесу планування енергозабезпечення 

будівель. Незважаючи на широке застосування інформаційних технологій для 

розв’язання окремих задач цього процесу, на сьогодні відсутній єдиний 

комплексний підхід до вирішення проблеми підвищення якості процесів 

прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ. Удосконалення 

інформаційної підтримки процесів прийняття рішень дозволить підвищити 

ефективність прийнятих рішень шодо планування структури енергосистеми, 

що, у свою чергу, дозволить скоротити витрати на спорудження енергосистеми 

при забезпеченні достатнього рівня енергоефективності. 

Основне завдання дисертаційного дослідження полягає у розв’язанні 

багатокритеріальної задачі планування оптимальної структури гібридної 

енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії. 

Для реалізації завдання дисертаційного дослідження необхідно виконати 

такі окремі задачі:  

 провести аналіз моделей, методів та інструментальних засобів, які 

використовуються при вирішенні задачі планування енергозабезпечення 

будівель з використанням відновлювальних джерел енергії; 

 розробити модель синтезу варіантів структури енергетичної 

системи з ВДЕ шляхом використання методів структурного синтезу; 

 визначити якісні та кількісні критерії, необхідні для 

багатокритеріальної оцінки множини альтернативних рішень, їх обмеження, а 
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також створити модель приведення якісних і кількісних критеріїв до спільного 

простору. 

 створити модель багатокритеріальної оцінки альтернатив для 

підтримки прийняття рішень при визначенні оптимальної конфігурації 

енергетичної системи  з відновлювальними джерелами енергії на стадії 

планування; 

 побудувати інформаційну технологію для системи підтримки 

прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ, спроектувати 

архітектуру системи, виконати програмну реалізацію та провести апробацію 

системи підтримки прийняття рішень. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі обґрунтовано актуальність застосування 

інформаційних технологій при реалізацій завдань з планування 

енергозабезпечення будівель з ВДЕ, проведено аналіз гібридної енергетичної 

системи як об’єкта спостереження. Проведено аналіз сучасного стану 

застосування інформаційних технологій при вирішенні задач планування 

оптимальної структури енергетичних систем. Встановлено, що розглянуті 

моделі та інструментальні засоби не можуть бути застосовані для вирішення 

задачі планування енергозабезпечення будівель з ВДЕ, так як вони не 

вирішують поставлену задачу. Вирішення поставленої задачі розв’язання 

багатокритеріальної задачі планування оптимальної структури гібридної 

енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії потребує 

розроблення комплексу моделей та відповідної інформаційної технології. 

На основі аналітичного огляду сучасного стану наукових досліджень у 

галузі застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності 

рішень при плануванні енергозабезпечення будівель сформульовано змістовну 

постановку задачі дослідження.  

Основні результати розділу опубліковано у працях [3, 4, 7, 8, 15, 18]. 
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РОЗДІЛ 2  

МОДЕЛІ ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ З 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ 

Процес планування є предпроектним етапом з визначення основних 

компонентів енергетичної системи, що є складною задачею, вирішення якої 

можливе із застосуванням інформаційних технологій в системах підтримки 

прийняття рішень. 

Реалізація підтримки прийняття рішень при плануванні структури 

гібридної мережі потребує проведення збору та обробки інформації, визначення 

техніко-економічних параметрів множини альтернативних структур ГЕСВДЕ, а 

також формування рекомендацій щодо вибору оптимальної структури.  

У даному розділі розроблені моделі, що є складовими інформаційного 

забезпечення підтримки прийняття рішень при плануванні структури гібридної 

енергосистеми.  

У підрозділі 2.1 проаналізовано процес планування енергозабезпечення 

будівель з відновлювальними джерелами енергії 

Підрозділ 2.2. присвячено опису моделі визначення техніко-економічних 

показників енергетичної мережі. 

У підрозділі 2.3 представлена модель синтезу варіантів структури 

енергетичної системи. 

Підрозділ 2.4 присвячено визначенню якісних та кількісних критеріїв 

багатокритеріальної оцінки множини альтернативних рішень, а також опису 

моделі приведення якісних і кількісних критеріїв до спільного простору. 

Підрозділ 2.5 присвячено опису багатокритеріальної оцінки альтернатив 

для підтримки прийняття рішень при визначенні оптимальної конфігурації 

енергетичної системи  з відновлювальними джерелами енергії на стадії 

планування. 
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2.1 Інформаційна підтримка прийняття рішень при плануванні 

енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами енергії 

 

Процес прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ 

здійснюється за схемою, наведеною на рисунку 2.1. Моделювання виконане у 

нотації BPMN.  

BPMN (Business Process Model and Notation, нотація і модель бізнес-

процесів) – система умовних позначень (нотація) для моделювання бізнес-

процесів. Нотація орієнтована на детальний опис потоків робіт, що 

виконуються при плануванні структури гібридних енергетичних систем [85]. 

 

Рисунок 2.1 – Схема процесу прийняття рішень при плануванні структури 

гібридних енергетичних систем 
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У ході збирання та попередньої обробки інформації надходять дані про 

значення чинників впливу на вибір структури енергосистеми.  

Інформаційна підтримка прийняття рішень при плануванні структури 

гібридних енергетичних систем з відновлювальними джерелами енергії 

здійснюється з використанням комплексу моделей: модель збору та обробки 

інформації, модель формування множини якісних та кількісних критеріїв, 

модель синтезу варіантів структури гібридної енергетичної системи, модель 

визначення оптимальної конфігурації гібридної енергетичної системи. 

Для формування рішення щодо планування оптимальної структури 

системи використовуються знання експертів. Експерти визначають множини та 

значення якісних критеріїв у вигляді явних залежностей від лінгвістичних 

змінних. Таким чином, в базі знань містяться правила формування значень 

якісних критеріїв. Особа, яка приймає рішення (ОПР), на основі результату 

аналізу усіх даних, що використовуються у процесі планування 

енергозабезпечення будівель отримує техніко-економічне обґрунтування 

оптимального варіанту структури системи та проранжований перелік близьких 

до оптимального рішень. 

Запропоновано СППР, яка виконує інформаційне забезпечення 

підтримки прийняття рішень при плануванні структури гібридних 

енергетичних систем з відновлювальними джерелами енергії, та виконується в 

просторі даних, що описуються множинами: 

 

𝐷𝑆𝑆 = < 𝑂, 𝑆𝑤, 𝑍, 𝐷𝑠, 𝐸, 𝐷𝑘 >     (2. 1) 

 

де O – множина ОПР; Sw – множина програмного забезпечення; Z – 

множина завдань, які виконуються при плануванні; Ds – множина даних, на 

основі яких приймаються рішення, Ds – множина знань, сформована 

експертами, E – множина експертів, що приймає участь у формуванні множини 

знань. 

Процес інформаційної підтримки планування енергозабезпечення може 

бути поданий у вигляді відображення 
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Process → O × Sw ×  Z × Ds × Dk × E    (2. 2) 

 

Множина завдань Z , які повинна виконувати СППР може бути подана у 

вигляді: 

 

𝑍 = 𝑍0 ∪ 𝑍1 ∪ 𝑍2 ∪ 𝑍3 ∪ 𝑍4     (2. 3) 

 

де Z0 – множина задач, щодо збору та попередньої обробки інформації, 

Z1 – множина задач, пов’язаних з формуванням альтернатив, Z2 – множина 

задач визначення техніко-економічних параметрів альтернатив, Z3 – множина 

задач формування критеріїв оцінки, Z4 – множина задач оцінки ефективності та 

прийняття рішень. 

Робота СППР повинна підтримувати прийняття рішень в процесі 

планування енергозабезпечення будівель. Підтримка має супроводжувати п’ять 

взаємопов’язаних етапів (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Схема процесу вибору структури ГЕСВДЕ 

Існує множина даних про наявні на ринку установки 𝑅𝑒𝑠, погодні умови 

𝑊𝑐𝑔, енергоспоживання 𝐸𝑐, наявні в місцевості розподільчі мережі Pl, до яких 

планується підключення ГЕСВДЕ. 

У результаті на першому етапі формуються множини наявних на ринку 

сонячних панелей (P), вітрогенераторів (W), акумуляторних батарей (A), 

визначається пропускна спроможність зовнішньої мережі 𝑇𝑝𝑙, визначається 
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доба з найгіршими погодними умовами в місцевості (𝑂𝑏𝑗𝑠), з огляду на які буде 

проводитися формування рішення.  

На другому етапі формується множина Alternative альтернативних 

структур ГЕСВДЕ. 

Для кожної альтернативної структури і визначаються техніко-економічні 

показники з B(i) метою формування на четвертому етапі множини кількісних та 

якісних критеріїв K оцінки альтернативного рішення. 

Завершаючим етапом є оцінка альтернативних структур за множиною 

критеріїв та вибір оптимальної структури io як аргумента функції Ki(io).  

На формування рішення при формуванні множини критеріїв та оцінці 

альтернатив впливають знання експертів EK. 

 

2.2 Модель збору та попередньої обробки інформації 

 

Однією зі складових процесу підтримки прийняття рішень при 

плануванні структури ГЕСВДЕ є процес збору і попередньої обробки 

інформації.  У роботі необхідно забезпечити збір даних про вид та показники 

складових частин ГЕСВДЕ (сонячні панелі, вітрогенератори, акумуляторні 

батареї), чинники впливу на генерацію електроенергії (погодні, географічні 

умови), потреби господарства у електроенергії, пропускну спроможність 

зовнішньої електричної системи. Зібрані дані дозволяють сформувати множину 

можливих структур ГЕСВДЕ та провести оцінку їх ефективності.  

У процесі збору та попередньої обробки інформації необхідно 

враховувати, що збір даних про погодні умови має відбуватися погодинно та 

щодобово, а збір даних про наявні установки ВДЕ на ринку щомісячно. Такий 

підхід забезпечує актуальність прийняття рішень; наявність алгоритмів 

оброблення зібраних даних; представлення даних за запитом. 

У загальному випадку модель збору даних спрямована на реалізацію 

функцій, що полягають у збиранні даних із зовнішніх ресурсів за технологією 

парсингу [86]. У результаті зібрані дані розміщуються у базі даних та доступні 

для візуалізації. Реалізація функцій повинна бути виконана підсистемою 
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«Збирання та попереднього опрацювання даних». Також необхідно забезпечити 

доступ до зібраних даних програмними додатками, що реалізують функції 

різноспрямованого характеру.  

Огляд існуючих підходів до збору даних у системах планування 

енергозабезпечення будівель показав, що найчастіше збір даних про актуальні 

та наявні на ринку установки ВДЕ відбувається вручну [45, 87, 88], а у 

результаті збору даних про погодні умови не визначається доба з найгіршими 

погодними умовами [89,90]. 

На рисунку 2.3 зображено схему процесу збору та обробки інформації, 

який здійснюється при вирішенні задач планування енергозабезпечення 

будівель з ВДЕ. 

 

Рисунок 2.3 – Схема процесу збору та обробки інформації при 

плануванні енергозабезпечення будівель з ВДЕ 

У процесі витягу даних із зовнішніх ресурсів про погодні умови та 

установки ВДЕ проходить їх перевірка на коректність та попередня обробка 

даних. У результаті у БД розміщується інформація про найгірші погодні умови 

в місцевості за такими показниками, як температура, швидкість вітру, 

хмарність, тривалість сонячного дня. Також до БД вноситься не вся доступна 

інформація про установки ВДЕ, а та, яка необхідна для подальшого розрахунку.  

Від споживачів через спеціальний інтерфейс надходить інформація про 

споживання в господарстві. Від експертів надходить інформація про оцінку 

техніко-економічних параметрів альтернатив та формується база знань. 

На основі зібраних даних розраховуються можливі альтернативні 

структури енергосистеми, їх техніко-економічні параметри, формуються 
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множини критеріїв оцінки та проводиться загальна оцінка ефективності 

альтернатив, на основі чого формуються звіти. 

Нижче наведений математичний опис процесу збору та обробки 

інформації зі ступенем деталізації, необхідним для підтримки прийняття рішень 

при плануванні структури ГЕСВДЕ. 

 

𝑍0 = 𝑆𝑡𝑒𝑝
0: {𝑅𝑒𝑠,  𝑊𝑐𝑔,  𝐸𝑐 , 𝑃𝑙} → {𝑃,  𝑊,  𝐴,  𝑂𝑏𝑗𝑠,  𝑇𝑝𝑙}   (2. 4) 

 

Множина Z0 формується за рахунок збору даних про наявні на ринку 

установки 𝑅𝑒𝑠, погодні умови 𝑊𝑐𝑔, електроспоживання 𝐸𝑐, наявні в місцевості 

розподільчі мережі Pl, до яких планується підключення ГЕСВДЕ. У результаті 

формуються множини наявних на ринку сонячних панелей (P), 

вітрогенераторів (W), акумуляторних батарей (A), визначається пропускна 

спроможність зовнішньої мережі 𝑇𝑝𝑙, визначається доба з найгіршими 

погодними умовами в місцевості (𝑂𝑏𝑗𝑠), з огляду на які буде проводитися 

формування рішення.  

 

𝑍𝑜 = 𝑊𝑐𝑔 ∪ 𝐸𝑐 ∪ 𝑅𝑒𝑠 ∪  P𝑙      (2. 5) 

 

𝑅𝑒𝑠 = 𝑃 ∪𝑊 ∪ 𝐴      (2. 6) 

 

Множина даних про погодні умови 

 

𝑊𝑐𝑔 = {𝑡, 𝑣, 𝑐, 𝑠𝑑}      (2. 7) 

 

де t – температура навколишнього середовища в діапазоні [-90;+80] ˚C, v 

– швидкість вітру в діапазоні [0;+30] м/с, c – хмарність в одиницях (1 – дуже 

хмарно, 2 – хмарно, 3 – помірна хмарність, 4 – ясно з невеликою хмарністю, 5 – 

ясно), sd – тривалість сонячного дня в годинах. 

Множина даних про сонячні панелі: 
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𝑃 = {𝑃𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒, 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟,𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓, 𝑃𝑉𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 , 𝑃𝑉𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 , 𝑃𝑉𝑀𝑎𝑥𝑉𝑜𝑙 , 𝑃𝑉𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ,

𝑃𝑉𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 , 𝑃𝑉𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ , 𝑀𝑖𝑛𝑊𝑜𝑟𝑘𝑇𝑒𝑚𝑝 , 𝑀𝑎𝑥_𝑊𝑜𝑟𝑘𝑇𝑒𝑚𝑝}     (2. 8) 

 

де Pname – назва сонячної панелі, price – ціна обладнання, грн, power – 

потужність, Вт, manuf – виробник, PV_Voltage – напруга, В, PV_Amperage – 

сила струму сонячної батареї Вт/А, PV_Max_Vol – номінальне (максимальне) 

значення напруги сонячної батареї, В, PV_Length – довжина сонячної батареї, 

м, PV_Height – висота сонячної батареї, м, PV_Width – ширина сонячної 

батареї, м, Min_Work_Temp – мінімальна робоча температура сонячної 

батареї, ˚С, Max_Work_Temp – максимальна робоча температура сонячної 

батареї, ˚С. 

Множина даних про вітрогенератори: 

 

𝑊 = {𝑊𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒, 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟,𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓,𝑊𝑃𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑
,𝑊𝑃𝑀𝑎𝑥𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑

,

𝑊𝑃𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 ,𝑊𝑃𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ,𝑊𝑃𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠
 }   (2. 9) 

 

Wname – назва вітрової установки, price – ціна обладнання, грн, power – 

потужність, Вт, manuf – виробник,  WP_Start_wind_speed – стартова швидкість 

вітру вітрової установки, м/с, WP_Max_wind_speed - номінальна (максимальна) 

швидкість вітру вітроелектроустановки, м/с, WP_Voltage - напруга вітрової 

установки, Вт, WP_Diameter - діаметр вітроротора, м, WP_Number_of_blades - 

кількість лопатей вітроелектроустановки, од.  

Множина даних про акумуляторні батареї: 

 

𝐴 =  {𝐴𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒, А𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 , 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒, А𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ , А𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ , А𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡}  (2. 10) 

 

Wname – назва акумуляторної батареї, price – ціна обладнання, грн, Вт, 

manuf – виробник,  А_Volume – ємність акумуляторної батареї, Вт/А, 

А_Length – довжина акумуляторної батареї, м, А_Width – ширина 

акумуляторної батареї, м, А_Height – висота акумуляторної батареї. 
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2.3 Модель синтезу варіантів структури гібридної енергетичної системи 

 

Процес планування структури ГЕСВДЕ відноситься до задач 

структурного синтезу. Визначення конфігурації системи розглядається в межах 

морфологічного аналізу. 

Згідно [91] ідея методу морфологічного аналізу полягає в знаходженні 

всіх можливих способів розв’язання поставленої проблеми шляхом 

комбінування основних структурних елементів системи, що дає змогу обрати 

найбільш доцільну конфігурацію. Зі всіх отриманих варіантів обираються один 

або декілька цілісних варіантів, які є оптимальними відносно деякої функції 

цілі. 

Таким чином, необхідно на основі зібраних даних про доступні 

установки сонячних батарей P, вітрогенераторів W та акумуляторних батарей A 

сформувати множину конфігурацій ГЕСВДЕ. Ці елементи були обрані, як 

найбільш значущі для генерації електроенергії та ті, від виду яких різниться 

ціна систем.  

 

𝑍1 = 𝑆𝑡𝑒𝑝
1: {𝑂𝑏𝑗𝑠,  𝑃,  𝑊,  𝐴} → {𝑖,  𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒}    (2. 11) 

 

Кожна альтернатива і характеризується наявністю сонячних панелей та 

/або вітрогенераторів, а також акумуляторною батареєю.  

В процесі прийняття рішень під альтернативним рішенням розуміють 

необхідність вибору одного з двох або декількох можливих напрямів, 

потрібних варіантів. Альтернатива це – спосіб дій або стратегія по досягненню 

мети. 

 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = {𝑖𝑒}, де 𝑖 =< 𝑝𝑣𝑒 , 𝑤𝑡𝑒 , 𝑎𝑏𝑒 >, 𝑒 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅    (2.12) 

 

Задачу перебору усіх можливих конфігурацій пропонується вирішити із 

застосуванням комбінаторного аналізу, а саме операції комбінації (сполуки). 

Комбінація – спосіб вибору декількох речей з більшої групи, де порядок не має 
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значення [92]. Сполученнями з n елементів по k елементів називаються 

комбінації, складені з приведених n елементів по k елементів, які відрізняються 

хоча б одним елементом: 

𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
                                                (2.13) 

 

Таким чином загальна кількість альтернативних структур ГЕСВДЕ: 

 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒′ = (𝑃𝑚
𝑛 +𝑊𝑘

𝑙) ∗ 𝐴𝑜
𝑝
  при 𝐴𝑜

𝑝
≥ 1, 𝑛 ∈  0,  𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑘 ∈  0,  𝑙̅̅ ̅̅̅, 𝑜 ∈  0,  𝑝̅̅ ̅̅ ̅  (2. 14) 

 

де 𝑃𝑚
𝑛,𝑊𝑘

𝑙 – кількість усіх можливих комбінацій сонячних батарей та 

вітряних турбін, 𝐴𝑜
𝑝
 - кількість усіх можливих варіантів акумуляторних батарей, 

n, l, p – відповідно конкретний вид сонячної панелі, вітряної турбіни, 

акумуляторної батареї, m, k, o – відповідно загальна кількість видів сонячної 

панелі, вітряної турбіни, акумуляторної батареї. 

Такий підхід до вирішення задачі вирішується повним перебором, що 

має експоненціальну часову складність. Таким чином, необхідно ще до стадії 

повного перебору обмежити в межах однієї конфігурації мінімально та 

максимально можливу кількість елементів ВДЕ, тобто не враховувати ті 

конфігурації, які не покривають споживання в господарстві, а також ті, які 

значно перевищують. 

Для того щоб розрахувати кількість елементів для кожного виду 

сонячних батарей та вітрових турбін, потрібно спочатку визначити кількість 

електроенергії, яку виробляє лише один елемент. 

Максимальна кількість елементів у конфігураціях лише з сонячними 

батареями буде знаходитися за формулою: 

 

𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑣𝑒=1:𝑝𝑣𝑒𝑚𝑎𝑥

(𝑝𝑣𝑒) × 𝐸𝑃 > Ес     (2. 15) 

 

де 𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑣𝑒=1:𝑝𝑣𝑒𝑚𝑎𝑥

(𝑝𝑣𝑒) – мінімальна кількість елементів, які потрібні в 

сонячній системі енегозабезпечення, згенерована потужність яких покриває 
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добове споживання; EP – добова потужність сонячної батареї, Ec – добове 

споживання. 

Максимальна кількість елементів у конфігураціях лише з вітровими 

турбінами буде знаходитися за формулою: 

 

𝑚𝑖𝑛
𝑤𝑡𝑒=1:𝑤𝑡𝑒𝑚𝑎𝑥

(𝑤𝑡𝑒) × 𝐸𝑊 > Ес     (2. 16) 

 

де min
𝑤=1:𝑤𝑚𝑎𝑥

(𝑤) – мінімальна кількість елементів, які потрібні у вітровій 

системі енергозабезпечення, згенерована потужність яких покриває добове 

споживання; EW – добова потужність вітрової турбіни. 

Множиною серед елементів якої необхідно обрати оптимальну 

конфігурацію є множина робочих конфігурацій енергосистеми з комбінацією 

різної кількості елементів ВДЕ, сумарна згенерована потужність яких буде 

перевищувати добове споживання енергії. 

Визначимо кількість робочих конфігурацій в залежності від кількості 

елементів сонячних батарей та вітрових турбін наявних у ГЕСВДЕ: 

 

𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 = [( 𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑣𝑒=1:𝑝𝑣𝑒𝑚𝑎𝑥

(𝑝𝑣𝑒) ∗ 𝐸𝑠) + ( 𝑚𝑖𝑛
𝑤𝑡𝑒=1:𝑤𝑡𝑒𝑚𝑎𝑥

(𝑤𝑡𝑒) ∗ 𝐸𝑊) +

(𝑃𝑚
𝑛 ∗ 𝑃𝑃𝑉 +𝑊𝑘

𝑙 ∗ 𝑃𝑊)] ∗ 𝐴𝑜
𝑝
   (2. 17) 

 

де 𝑃𝑚
𝑛,𝑊𝑘

𝑙 – кількість усіх можливих комбінацій сонячних батарей та 

вітряних турбін, 𝐴𝑜
𝑝
 - кількість усіх можливих варіантів акумуляторних батарей; 

𝑝𝑣𝑒 , 𝑤𝑡𝑒 – відповідно загальна кількість елементів сонячних панелей, вітряних 

турбін. 

 

2.4 Модель визначення техніко-економічних показників енергетичної 

системи 

 

Вирішення задачі вибору оптимальної структури гібридної 

енергосистеми відбувається з урахуванням структурних і технологічних 
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характеристик ГЕСВДЕ. Цей процес відноситься до параметричного аналізу. 

Його сутністю є визначення  множини часткових та загальних показників, які 

характеризують значущі властивості енергосистеми та її функціональну 

ефективність. Задача параметричного синтезу полягає в обґрунтуванні такої 

кількості показників, які будуть достатніми та мінімально необхідними для 

проведення оцінки бажаних властивостей системи. 

Формування множини техніко-економічних параметрів альтернатив 

відбувається з урахуванням операційної логіки роботи ГЕСВДЕ.  

У роботі розглядається гібридна енергетична система, в якій 

використовуються два взаємодоповнюючі канали генерування електричної 

енергії від відновлюваних джерел енергії вітру та сонця, та яка працює за 

алгоритмом поданим на рисунку 2.4. 

На першому етапі необхідно визначити сумарну згенеровану потужність 

від сонячних панелей Es та вітрових турбін Ew у час t. Також визначаються 

запити на електроенергію RH від господарства. Якщо кількість енергії 

необхідної для споживання більша ніж згенерована, то живлення пропонується 

від акумуляторної батареї. Залишки продаються у зовнішню мережу, якщо 

ємність акумуляторної батареї Eb дорівнює максимально можливій  Ebmax 

(тобто батарея повністю заряджена). 

Нижче наведений математичний опис моделі визначення техніко-

економічних показників енергетичної системи зі ступенем деталізації, 

необхідним для підтримки прийняття рішень при плануванні структури 

ГЕСВДЕ. 

 

𝑍2 = 𝑆𝑡𝑒𝑝
2: {𝑂𝑏𝑗𝑠, 𝑖, 𝐸𝑐 , 𝑇𝑝𝑙} → {𝑖, 𝐵(𝑖)}    (2. 18) 

 

Визначається ступінь заряду акумуляторної батареї в залежності від 

споживання в господарстві та реальної потужності сонячної 

батареї/вітрогенератора – потужності, яку можна отримати в місцевості, де 

планується побудова ГЕСВДЕ при найгірших погодних умовах. Для кожної 
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альтернативи і розраховуються показники технічної та економічної 

ефективності, з їх граничними значеннями. 

 

Рисунок 2.4 – Узагальнений алгоритм роботи ГВССЕ 

Один із важливих етапів задоволення енергозабезпечення будівель при 

плануванні структури енергосистеми є визначення споживання в господарстві. 

Загальний рівень споживання визначається як сукупність запитів на 

електроенергію у час t: 

 

𝑅𝐻 = ∑ 𝑅𝐻𝑖
𝑁
𝑖=1      (2. 19) 
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Для енергозабезпечення важливим є визначення можливих значень 

згенерованої енергії з їх граничними значеннями. 

Значення згенерованої енергії від сонячних панелей, не може 

перевищувати максимального, заявленого виробником 𝐸𝑠𝑚𝑎𝑥. 

 

0 ≤ 𝐸𝑠 ≤ 𝐸𝑠𝑚𝑎𝑥     (2. 20) 

 

Значення згенерованої енергії від вітрогенераторів, не може 

перевищувати максимального, заявленого виробником 𝐸𝑤𝑚𝑎𝑥. 

 

0 ≤ 𝐸𝑤 ≤ 𝐸𝑤𝑚𝑎𝑥     (2. 21) 

 

Значення ємності акумуляторної батареї, не може перевищувати 

максимального, заявленого виробником 𝐸𝑏𝑚𝑎𝑥 та має бути більшим за 

номінальне 𝐸𝑏𝑚𝑖𝑛. 

 

0 ≤ 𝐸𝑏𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐸𝑏 ≤ 𝐸𝑏𝑚𝑎𝑥    (2. 22) 

 

Таким чином, значення сукупної доступної згенерованої енергії 

визначається як сума окремо згенерованих від різних видів ВДЕ. 

 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑠 + 𝐸𝑏 + 𝐸𝑤     (2. 23) 

 

Для знаходження техніко-економічних параметрів системи згідно 

операційної логіки необхідно визначити експлуатаційну частку згенерованої 

енергії. 

Загалом можна виділити три рівні відновлювальної енергії: 

 потенційна енергія, тобто та, яку можна отримати в даному місці за 

даних погодних умов;  

 теоретична енергія, яка представляє собою частку енергії, яка може 

бути згенерована за допомогою установок ВДЕ (наприклад, енергія сонця, яка 
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може бути перетворена в електроенергію за допомогою встановлених видів 

сонячних батарей); 

 експлуатаційна частка, яка може бути згенерована в залежності від 

можливих техніко-економічних проблем (наприклад, вихід із ладу частки 

обладнання, ін.). 

Тому важливо створити модель визначення техніко-економічних 

показників енергетичної системи таку, що дозволяє отримати дані про реальну 

потужність сонячної батареї/вітрогенератора – тобто дані про те, яку 

потужність можна отримати в певній місцевості при заданих погодних умовах 

та експлуатації. 

Скористаємося підходом «Зверху до низу», який запропонований в 

роботі [93] для оцінки потенціалу відновлюваних джерел енергії (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Схема реалізації підходу «Згори до низу» на прикладі 

визначення потенціалу сонячної енергії 

Підхід починається з обчисленням наявної сонячної енергії в регіоні. Це 

та частка енергії як фізично доступна сонячна радіація на поверхні Землі, на 

значення якої впливає велика кількість чинників. Серед яких використовуються 

погодні дані, географічні координати, властивості ділянки. На наступному 

кроці це значення зменшується, для цього виконують оцінку потенціалу з 

урахуванням технічних обмежень, згідно відібраних на етапі збору та 
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попередньої обробки інформації установок ВДЕ. На останньому етапі 

необхідно врахувати «м'які» чинники, які при заданій умові та вхідних даних 

важко оцінити, тому в подальшому їх планується представити у вигляді якісних 

змінних.  

Такий підхід слід використовувати не тільки для сонячних панелей, а 

для інших установок ВДЕ. 

Енергетичний потенціал вітрової енергії визначається як потужність 

вітроелектроустановки [94]: 

 

𝐸𝑤 (𝑡) = 𝜌 × 𝐴 × 𝐶𝑝(𝜆) × 𝑉𝑤
3(𝑡)   (2. 24) 

 

де ρ – густина повітря, що дорівнює 1,23 кг/м3; А – площа омивання 

вітроротора  м2; Сp(λ) – залежність коефіцієнта ефективності відбору 

вітроротора потужності вітру, який залежить від конструктивних особливостей 

його швидкохідності λ= ωRVw; ω – кутова швидкість вітроротора, рад/c; R – 

його радіус, м; 𝑉𝑤 – швидкість вітру, м/с, t – час, год. 

У розрахунках значення коефіцієнта відбору вітроротора приймається 

рівним Сp(λ) = 0,351. 

Енергетичний потенціал сонячної енергії визначається як потужність 

сонячних панелей [73]: 

 

E𝑠 (t) = npv × A × Gtilt(t)    (2. 25) 

 

де ηPV – миттєва енергетична ефективність СБ, %; A – площа СБ,  м2; Gtilt 

– погодинні значення притоку сонячної радіації, t – час, год. 

Згідно [95] ηPV залежить від енергетичної ефективності перетворення 

енергії сонячною панеллю, ККД перетворення енергії в точці максимальної 

потужності системи стеження (MPPT), температурного коефіцієнта панелей, 

температури сонячної панелі при стандартних умовах вимірювання і фактичної 

температури сонячної панелі. Ці величини визначаються із технічних 

характеристик СБ, зібраних на етапі збору та попередньої обробки інформації. 
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𝜂𝑃𝑉 = 𝜂𝑟𝜂𝑝𝑡(1 − 𝜇(𝜃𝑐𝑒𝑙𝑙 − 𝜃𝑐𝑒𝑙𝑙𝑟𝑒𝑓))   (2. 26) 

 

де ηr – ККД СБ, %; ηpt – ККД системи відстеження точки відбору 

максимальної потужності, який приймається рівним одиниці, якщо 

встановлений ідеальний трекер, ηpt=1; μ – температурний коефіцієнт СБ, який 

приймається сталим, а для кремнієвих фотоелементів знаходиться в діапазоні 

0,004–0,006°C, θcellref – температура СБ за стандартних умов вимірювання й 

становить 25° C; θcell – реальна температура СБ, ° C. 

 

𝜃𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝜃𝑎 + (
𝜃𝑁𝐶𝑂𝑇−20

800
)𝐺𝑡𝑖𝑙𝑡(𝑡)     (2. 27) 

 

де θa – температура навколишнього середовища, 0C ; θNCOT – номінальна 

робоча температура СБ. 

Кількість СБ визначаються згідно споживання у домогосподарстві. 

 

𝑁𝑝𝑣 =
𝑅𝐻(𝑡)

E𝑠 (t)
       (2. 28) 

 

За умови недостатньої генерації енергії від ВДЕ використовуються 

акумуляторні батареї, які накопичують електроенергію для додаткового 

живлення. АБ працюють в режимі заряд-розряд: після заряду акумуляторної 

батареї зарядний пристрій відключається і батарея живить додатково 

навантаження. Розряджена до певної напруги батарея знову підключається до 

зарядного генератора ВДЕ, який, заряджаючи батарею, одночасно живить 

споживача. Величина енергії в АБ залежить від того, чи батарея в даний момент 

часу заряджається чи розряджається. 

Для випадку, коли АБ заряджається, величина енергії EB в АБ у час t: 

 

𝐸𝐵(𝑡) = 𝐸𝐵(𝑡 − 1) + (𝐸𝐺𝑒𝑛(𝑡) − 𝐸𝐿(𝑡))𝜂𝐵   (2. 29) 
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де EGen(t) – погодинне значення згенерованої ЕЕ ВЕУ та СБ у час t, 

кВт×год; EL(t) – ЕЕ, яка необхідна споживачу в час t , кВт×год; ηB – зарядна 

ефективність АБ,%, EB(t-1) – величина енергії в АБ за годину до часу t. 

Кожна батарея характеризується зарядною ефективністю, від значення 

якої залежить швидкість зарядження. 

Кількість енергії EB в АБ в час t , коли АБ розряджається: 

 

𝐸𝐵(𝑡) = 𝐸𝐵(𝑡 − 1) + (𝐸𝐿(𝑡) − 𝐸𝐺𝑒𝑛(𝑡))    (2. 30) 

 

Мінімальна кількість енергії АБ, досягнувши рівня якої починається 

процес зарядження АБ розраховується наступним чином: 

 

𝐸𝐵𝑚𝑖𝑛 = (1 − 𝐷𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥)𝐸𝐵𝑛𝑜𝑚    (2. 31) 

 

де EBnom – номінальна енергетична ємність АБ, Вт·год, DODmax – 

максимальна глибина розряду батареї. 

Значення згенерованої енергії від вітрогенараторів та сонячних панелей 

розраховується погодинно протягом доби з найгіршими погодними умовами. 

Також погодинно визначається значення енергії акумуляторної батареї. Це 

робиться з метою визначення дефіциту енергії та частки енергії, яку можна 

продати до зовнішньої мережі. 

Якщо обсяг згенерованої електроенергії ВДЕ перевищує обсяг енергії, 

потрібної споживачу в один і той же момент часу, то надлишки згенерованої 

енергії будуть нагромаджуватися в АБ, доки величина накопиченої енергії не 

досягне максимального значення 𝐸𝐵 𝑚𝑎𝑥. Продовження такої ситуації породжує 

наявність надлишкової згенерованої енергії 𝐸𝑃𝐺(𝑡). Погодинне значення 

надлишків розраховується за формулою: 

 

𝐸𝑃𝐺(𝑡) =  𝐸𝐺𝑒𝑛 (𝑡) − (𝐸𝐿 (𝑡) + 
𝐸𝐵 𝑚𝑎𝑥− 𝐸𝐺𝑒𝑛 (𝑡−1)

𝜂𝐵
)   (2. 32) 
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де EBmax – максимальне значення енергії в АБ. 

Згідно операційної логіки системи визначаються техніко-економічні 

параметри кожного альтернативного варіанту енергетичної системи, які в 

подальшому будуть використані в процесі прийняття рішень щодо вибору 

оптимальної конфігурації системи. 

До таких техніко-економічних параметрів відносять: 

1. Граничне значення надлишків згенерованої енергії 𝑅𝐸𝑃𝐺∗, значення 

не повинно перевищувати пропускну спроможність зовнішньої мережі 𝑇𝑝𝑙, 

значення якої визначається на етапі збору та обробки інформації в залежності 

від місця зведення енергосистеми: 

 

0 ≤ 𝑅𝐸𝑃𝐺∗ ≤ 𝑇𝑝𝑙     (2. 33) 

 

2. Граничне значення дефіциту енергії: 

 

𝐷𝑃𝑆𝑃∗ ≤ 0     (2. 34) 

 

3. Критерій ймовірності втрати живлення, який залежить від 

погодинного можливого дефіциту енергії [79]. 

 

𝐷𝑃𝑆𝑃 =
∑ (𝑅𝐻(𝑡)−𝐸𝑎(𝑡)) 𝑇
𝑡=1

∑ 𝑅𝐻(𝑡) 𝑇
𝑡=1

    (2. 35) 

 

4. Критерій відносної надлишкової згенерованої енергії який залежить 

від погодинних можливих надлишків енергії, які можна продати за «зеленим 

тарифом» у зовнішню мережу [93]. 

 

𝑅𝐸𝑃𝐺 =
∑ (𝐸𝑎(𝑡)−𝑅𝐻(𝑡)) 𝑇
𝑡=1

∑ 𝑅𝐻(𝑡) 𝑇
𝑡=1

    (2. 36) 

 

5. Загальна вартість спорудження системи COE. 

Економічні показники експлуатації установок ВДЕ залежать від 

багатьох чинників, включаючи ділянку, де планується зведення системи, 
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швидкості вітру, температури повітря, розмірів і вартості окремих установок 

ВДЕ, відсоткові ставки, податки і ціни на електроенергію.  

Капітальні витрати, пов’язані з установкою ГЕСВДЕ, можуть бути 

розділені на дві основні частини:  

 витрати на розробку: земля, мережа, дозволи;  

 обладнання і будівельні витрати: сонячні панелі, вітрові турбіни і 

необхідна інфраструктура (підстанція, кабелі, дороги, кранові платформи). 

Проте головним чинником капітальних витрат є вартість установок ВДЕ: 

сонячних панелей та вітряних турбін. Їх частка в загальній вартості гібридної 

систем складає приблизно 50-60 % від загальної ціни у залежності від ринку і 

типу застосування. 

Операційні витрати, пов’язані з проектом ГЕСВДЕ, складають основну 

частку витрат після капітальних. Ці витрати виникають після пуску проекту в 

експлуатацію та протягом його строку служби і включають:  

 технічне обслуговування (періодичне планове обслуговування, 

непланове обслуговування і ремонтні роботи, запасні частини, очистка 

сонячних панелей, лопатей і інше); 

 оренду землі (якщо це доречно);  

 страхування проекту; 

 моніторинг роботи автоматизованої системи контролю і збору 

даних; 

 адміністрування, податки і т.д. 

Операційні витрати зазвичай становлять 1,5–2,5% від інвестиційних 

витрат на рік [96]. 

Необхідно враховувати наступні особливості формування операційних 

витрат:  

 витрати збільшуються разом із збільшенням строку дії проекту;  

 сучасні установки ВДЕ мають нижчі показники операційно-

ремонтних витрат, ніж старі;  
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 існує економічний ефект від масштабу: зниження питомих 

операційно-ремонтних витрат у міру підвищення розміру проекту. 

З огляду на вище сказане було вирішено як економічний показник 

ефективності роботи системи використати капітальні витрати на спорудження 

системи (COE), а операційні витрати через складність їх прогнозування 

представити у вигляді якісних оцінок експертів. При чому при розрахунку СОЕ 

будемо враховувати лише вартість установок сонячних панелей 𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡, 

вітряних турбін 𝑊𝑐𝑜𝑠𝑡 та акумуляторних батарей 𝐴𝐵𝑐𝑜𝑠𝑡. Таким чином СОЕ 

можна подати у вигляді: 

 

𝐶𝑂𝐸 = 𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡 +𝑊𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐴𝐵𝑐𝑜𝑠𝑡   (2. 37) 

 

2.5 Формування множини якісних і кількісних критеріїв та модель 

приведення їх до спільного простору 

 

Серед сформованої множини робочих конфігурацій ГЕСВДЕ необхідно 

обрати оптимальну з урахуванням технічних, соціальних і економічних 

аспектів. До таких аспектів відносять: 

 вартість спорудження системи; 

 вартість обслуговування системи; 

 енергетичні показники; 

 особливості ділянки монтажу; 

 особливості зовнішньої електричної мережі; 

 інше. 

Щоб зробити успішний вибір серед альтернативних варіантів структури 

ГЕСВДЕ, потрібно всі можливі варіанти рішень порівняти один з одним. Для 

прийняття ефективного рішення щодо вибору структури оцінка має 

приводитися за кількома чинниками. 

Таким чином, необхідно сформувати множину критеріїв за якими буде 

проводитися оцінка альтернативних структур ГЕСВДЕ. 
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Критерій – це спосіб представлення відмінностей між альтернативними 

рішеннями з точки зору ОПР. Кожне рішення призводить до відповідного 

результату. Наслідки прийнятого рішення проходять оцінку за критеріями, 

тому під критерієм розуміють показник, що характеризує сукупну цінність 

прийнятих рішень. При виборі альтернативи ОПР намагається обрати ту, яка 

має кращі оцінки за оціночними критеріями.  

Критерії – це показники, відповідно до яких проводиться оцінка 

альтернативних рішень з точки зору можливості досягнення поставленої 

мети [92]. При оцінці інколи використовують множину критеріїв. 

Найбільш прості для аналізу є ті альтернативи, оцінка ефективності яких 

проводиться за єдиним кількісним критерієм (прибуток, інвестиції тощо.). 

Якщо критерій один, то його називають скалярним, якщо їх множина, то – 

векторним критерієм. Процес оцінки ефективності альтернатив одночасно за 

множиною критеріїв називають багатокритеріальною задачею. 

Множина задач формування критеріїв оцінки містить задачі з 

визначення множини    ,   1,  mK j m m   кількісних та якісних критеріїв, 

розрахунку функцій приналежностей якісних критеріїв, заданих у вигляді 

нечітких змінних, зведення до одного простору з якісними кількісних оцінок. 

 

𝑍3 = 𝑆𝑡𝑒𝑝
3: {𝑂𝑏𝑗𝑠, 𝑖,  𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝐵(𝑖), 𝐸𝐾} → {𝑖, 𝐾}  (2. 38) 

 

Згідно моделі визначення техніко-економічних показників 

енергосистеми визначають кількісні критерії, а саме вартість спорудження 

системи, ймовірність втрати живлення та значення надлишкової згенерованої 

енергії. Однак, для більш детального вивчення альтернативних конфігурацій з 

метою врахування додаткових чинників впливу необхідно враховувати якісні 

критерії, які формуються експертами. 

До основних значущих критеріїв оцінки були віднесені кількісні оцінки, 

розраховані на етапі формування техніко-економічних показників, та якісні, до 
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яких відносять: рівень шуму, естетичну цілісність, витрати на ремонт, 

обслуговування та вплив особливостей ділянки на виробництво електроенергії.  

В таблиці 2.1 наведені якісні та кількісні критерії оцінки, які 

використовуються в багатокритеріальній оцінці планування енергозабезпечення 

будівель. 

В даному дослідженні їх виділено 8, однак, ця кількість може бути змінена 

у відповідності до вимог, які ставлять експерти до системи. 

 

Таблиця 2.1 – Оціночні критерії 

Якісні критерії Кількісні критерії 

Шум (C) Оцінка, що представляє собою 

лінгвістичну змінну, розраховується 

на основі даних про потужність 

вітрогенератора та відстань 

розташування установки до будівлі. 

COE 

(А) 

Власне витрати коштів на 

закупівлю основних 

установок ВДЕ, не 

враховуються витрати на 

типове обладнання для 

всіх конфігурацій системи 

Естетична 

цілісність 

(D) 

Оцінка, представляє собою 

лінгвістичну змінну, розраховується 

на основі даних про площу ділянки 

монтажу, площі даху, площі 

вітрогенератора 

REPG 

(M) 

Розрахункове значення 

показника надлишків 

згенерованої енергії 

Витрати на 

ремонт 

(H) 

Оцінка, що представляє собою 

лінгвістичну змінну, розраховується 

на основі даних про вид 

генеруючих потужностей, 

виробника та ціну системи 

DPSP 

(N) 

Розрахункове значення 

показника ймовірності 

втрати живлення 

Витрати на 

обслуговування 

(G) 

Оцінка, що представляє собою 

лінгвістичну змінну, розраховується 

на основі даних про вид 

генеруючих потужностей, якість 

компонентів та ціну системи 

  

Вплив 

особливостей 

ділянки на 

виробництво 

електроенергії 

(F) 

Оцінка, що представляє собою 

лінгвістичну змінну, розраховується 

на основі даних про форму рельєфу 

та затіненість ділянки, де 

планується зведення ГЕСВДЕ. 

  

 

Якісні критерії пропонується виражати через лінгвістичні змінні, які 

подаються у вигляді нечітких множин.  
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Задача побудови функції приналежності для якісних критеріїв постає в 

наступній умові: задано дві множини: множину термів і універсальну множину 

 1 2 nU u ,  u ,   ,  u  . Нечітка оцінка �̃�ℎ, якою описується лінгвістичний терм 

h ,  h 1  ,  ml   на універсальній множині U представляється у вигляді [97]: 

 

�̃�ℎ = (
𝜇𝐿ℎ 

(𝑢1)

𝑢1
,
𝜇𝐿ℎ 

(𝑢2)

𝑢2
, … ,

𝜇𝐿ℎ 
(𝑢𝑛)

𝑢𝑛
)    (2. 39) 

 

Задача постає у визначенні ступеню належності елементів універсальної 

множини U до елементів множини L . Тобто необхідно знайти значення  bu
hl



ля всіх h 1  ,  m,  b 1  ,  n.    

Для знаходження значення функцій приналежності  bu
hl

 у роботі 

пропонується використати метод, що використовує статистичну обробку думок 

групи експертів. Для наведеної вище множини критеріїв стає можливим 

використати прямі методи оцінки, за якими експерт може задавати для будь-

якого а ∈ U значення μx(a), або може визначити функцію приналежності. Як 

правило, прямі методи задання функції приналежності використовуються для 

вимірних понять: відстань, потужність, площа, затіненість тощо. 

Згідно методу статистичної обробки суджень групи експертів кожен 

незалежний експерт заповнює опитувальник, в якому зазначає свою думку про 

наявність у елементів bu ,  i 1  ,  n  властивостей деякої нечіткої множини �̃�ℎ (ℎ =

1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Введемо наступні позначення: K – кількість експертів; 𝑏ℎ,𝑏
𝑘  думка k-го 

експерта про те, що елемент bu  має властивості нечіткої множини �̃�ℎ 

k 1  ,  k,   h 1  ,  m,  b 1  ,  n   . Вважаємо, що експертні оцінки бінарні, тобто: 

 k

h,bb   0,1 , де 1 (0) означає наявність чи відсутність властивостей нечіткої 

множини �̃�ℎ у елемента bu . За результатами опитування експертів, ступінь 

приналежності нечіткій множині �̃�ℎ (ℎ = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) розраховуються наступним 

чином [98]: 
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𝜇𝐿ℎ (𝑢𝑏) =  
1

𝐾
 ∑ 𝑏ℎ,𝑏

𝑘𝐾
𝑘=1      (2. 40) 

 

У загальному вигляді модель нечіткого логічного виведення рішення 

щодо значення якісного критерію можна подати функцією: 

 

𝑍 = 𝐹(𝑍1, 𝑍2,… , 𝑍𝑁)     (2. 41) 

 

де 𝑍1, 𝑍2,… , 𝑍𝑁 – лінгвістичні змінні, що характеризують якісний 

критерій. 

Структуру нечіткого логічного виведення рішення щодо значення 

якісного критерію наведено на рис. 2.6 у вигляді дерева виведення. 

 

Рисунок 2.6 – Структура моделі нечіткого логічного виведення рішення щодо 

значення якісного критерію 

При великій кількості альтернатив їх багатокритеріальну оцінку 

пропонується проводити в автоматичному режимі. Для оцінювання критеріїв 

кожної з конфігурацій був використаний пакет прикладних програм MATLAB, 

а саме інструмент Fuzzy Logic Toolbox, який дозволяє створювати експертні 

системи на основі нечіткої логіки. Інструмент Database Toolbox був 
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використаний для зберігання бази даних характеристик компонентів системи, 

які використовувались для розрахунків. 

Описаний вище метод експертного оцінювання був використаний для 

побудови функцій належності термів усіх лінгвістичних змінних якісних 

критеріїв. Для апроксимації побудованих графіків функції приналежності було 

обрано функцію належності у вигляді трикутника, загальний вигляд якої 

представлено на рисунку 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Графік функції належності у вигляді трикутника 

Аналітично функція належності у вигляді трикутника задається за 

допомогою формули [99]: 

 

µ(x) =

{
 
 

 
 

0,   x ≤ a
x−a

b−a
, a < 𝑥 < 𝑏

c−x

c−b
, b ≤ x < 𝑐 

0,    c < x

,    (2. 42) 

 

де b - лінгвістична оцінка невизначеного параметра x в діапазоні [a; c]. 

На основі побудованих функцій належності для одержання 

результуючих значень якісних критеріїв проводиться операція нечіткого 

логічного висновку. 

Для визначення значення якісного критерію було обрано гаусівську 

функцію належності, загальний вигляд якої зображено на рисунку 2.8. 
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Аналітично гаусівська функція належності задається за допомогою 

формули [99]: 

 

𝜇(𝑥) = 𝑒
−
(𝑥−𝑏)2

𝜎2      (2. 43) 

 

де 𝜎 – дисперсія розподілу, b – математичне сподівання. 

 

Рисунок 2.8 – Графік гаусівської функції належності 

Нечіткий логічний висновок представляє собою апроксимацію 

залежності між входом та виходом системи, використовуючи нечітку базу 

знань та операції над нечіткими множинами [100]. 

Системи нечіткого логічного висновку застосовуються для модифікації 

значень вхідних змінних у вихідні, використовуючи нечіткі правила 

продукційного виду. Для виконання цих операцій системи нечіткого логічного 

висновку повинні мати базу знань, що містить правила нечітких продукцій і 

реалізовують нечіткий логічний вивід на основі передумов, поданих у вигляді 

нечітких лінгвістичних виразів. Процес логічного висновку проходить чотири 

етапи: введення нечіткості (фазифікацію), нечіткий логічний висновок, 

композицію та зведення до чіткості (дефазифікацію).  

Блок введення нечіткості (фазифікації) ставить у відповідність 

лінгвістичним змінним вхідні значення чисельного типу; база продукційних 

правил містить нечіткі правила шаблону «якщо умова – то висновок»; у базі 

даних містяться значення функції належності нечітких множин, що 

використовуються продукційними правилами; у блоці прийняття рішення 



79 

виконуються операції виводу, використовуючи правила бази знань; блок 

дефазифікації нечіткі результати ставить у відповідність чисельним значенням.  

Для отримання значення кожного із критеріїв було використано алгоритм 

Мамдані. Даний алгоритм описує декілька послідовно виконуваних етапів, як 

зображено на рисунку 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Етапи алгоритму Мамдані 

Алгоритм працює за принципом «чорної скрині». На вхід надходять 

кількісні значення, на виході вони ж. На проміжних етапах використовується 

апарат нечіткої логіки та теорія нечітких множин. При цьому кожен наступний 

етап отримує на вхід значення, отримані на попередньому кроці. 

Розглянемо методику побудови функції належності на прикладі критерію 

«Шум». 

Приклад правила нечіткого логічного виведення рішення щодо 

визначення рівня шуму (Z) наведено в таблиці 2.2.  
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Чіткі значення змінних «Відстань до дому» (ZY) та «Потужність 

вітрогенератора» (BY), входять до складу передумов правил як предикати. 

 

Z={Z1, Z2, …. Z9}    (2. 44) 
 

Z=F(ZY, BY)     (2. 45) 

де ZY – змінна, що характеризує «ВідстаньВідДому», BY – змінна, що 

характеризує «ПотужністьВЕУ».  

 

ZY=ZY1, ZY2, ZY3    (2. 46) 
 

BY=BY1, BY2, BY3    (2. 47) 

 

Таблиця 2.2 – Приклад нечіткого правила виведення значення критерію «Шум»  

Передумова 𝑍𝑌 𝑖𝑠 𝑍𝑌1, 

𝐵𝑌 𝑖𝑠 𝐵𝑌2  

Формулювання 

правила 
𝐼𝑓 𝑍𝑌 𝑖𝑠 𝑍𝑌1 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝑌 𝑖𝑠 𝐵𝑌2 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑍 = 𝑍2. 

Інтерпретація Якщо «ВідстаньВідДому»= ZY1 і «ПотужністьВЕУ»= 

ВY2, то значення критерію шум = Z2.  

 

Лінгвістична змінна ZY – «ВідстаньВідДому» визначається на 

універсальній множині U(ZY) = [0,50] (м). Терм-множина лінгвістичної змінної 

Т(ZY) = <мала, середня, велика> містить терми лінгвістичних змінних ZY1, 

ZY2, ZY3.  

Лінгвістична змінна BY – «ПотужністьВЕУ» визначається в межах 

універсальної множини U(Y) = [0,10] (кВт). Множина термів лінгвістичної 

змінної Т(BY)=<мала, середня, велика> містить відповідно терми лінгвістичних 

змінних ВY1, ВY2, ВY3.  

Лінгвістична змінна Z визначається в межах універсальної множини U(Z) = 

[0,1]. Терм-множина лінгвістичної змінної Т(Z) =<тихо, помірно, гучно> 

містить терми лінгвістичних змінних Z1, Z2, Z3. 

Дані про усі лінгвістичні змінні запропонованої моделі для критерію 

«Шум», терми та умовні позначення термів наведено в таблиці 2.3.  
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Приклад побудови функції приналежності термів лінгвістичної змінної 

BY – «ПотужністьВЕУ» на універсальній множині U(Y) = [0,10] подано нижче. 

 

Таблиця 2.3 – Вхідні та вихідні змінні визначення значення критерію «Шум» та 

їх лінгвістична оцінка 

Змінна Назва Діапазони зміни Терми (Позначення) 

ZY ВідстаньВідДому 0-50 (м) 

Мала (ZY1) 

Середня (ZY2) 

Велика (ZY3) 

BY ПотужністьВЕУ 0-10 (кВт) 

Мала (ВY1) 

Середня (ВY2) 

Велика (ВY3) 

Z Шум 0-1 

Тихо (Z1) 

Помірно (Z2) 

Гучно (Z3) 

 

Результати опитування трьох експертів щодо впливу потужності ВЕУ на 

значення критерію «Шум» наведені в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Результати анкетування експертів  

 терми 1-2 кВт 3-4 кВт 5-6 кВт 7-8 кВт 9-10 кВт 

Експерт 1 

мала 1 1 0 0 0 

середня 0 0 1 0 0 

велика 0 0 1 1 1 

Експерт 2 

мала 1 1 0 0 0 

середня 0 0 1 0 0 

велика 0 0 1 1 1 

Експерт 3 

мала 1 1 0 0 0 

середня 0 0 1 0 0 

велика 0 0 0 1 1 

 

Результати обробки експертних суджень представлені в таблиці 2.5. 

Числа розташовані над пунктирною лінією - це кількість голосів, відданих 
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експертами за приналежність нечіткій множині відповідного елемента. Числа, 

що знаходяться під пунктирною лінією – ступінь функції приналежності, 

розрахованої за формулою (2.40).  

 

Таблиця 2.5 – Результати обробки суджень експертів 

терми 1-2 кВт 3-4 кВт 5-6 кВт 7-8 кВт 9-10 кВт 

Мала (ZY1) 3 3 0 0 0 

1 1 0 0 0 

Середня 

(ZY2) 

0 0 3 3 3 

0 0 1 1 1 

Велика 

(ZY3) 

0 0 2 3 3 

0 0 0,5 1 1 

 

За аналогічним принципом будуються функції приналежності термів 

лінгвістичної оцінки змінної «ВідстаньВідДому». Експертам необхідно оцінити 

діапазони відстані від дому до ВЕУ, що наведені в таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «ВідстаньВідДому 

1-5 м 6-10 м 11-20 м 21-30 м 31-40 м 41-50 м 51-… м 

мала мала мала мала мала мала мала 

середня середня середня середня середня середня середня 

велика велика велика велика велика велика велика 

 

Реалізація нечіткого логічного висновку моделі визначення значення 

критерію «Шум» здійснюється за алгоритмом Мамдані. Для дефазифікації 

обрано метод середнього центру [101] (рис. 2.10, 2.11).  
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Рисунок 2.10 – Оцінювання критерію «Шум» 

 

Рисунок 2.11 – Задання критерію «Шум» через лінгвістичні змінні 
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Після задання функцій приналежності кожній із змінних (рис. 2.12, 2.13), 

було створено базу правил для формування рішення наведено на рисунку 2.14. 

 

Рисунок 2.12 – Задання лінгвістичної змінної «Відстань до дому» 

 

Рисунок 2.13 – Задання лінгвістичної змінної «Потужність ВЕУ» 
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Рисунок 2.14 – Фрагмент бази правил для формування рішення щодо критерію 

«Шум» 

Візуалізація нечіткого логічного виведення представлена на 

рисунку 2.15.  

 

Рисунок 2.15 – Графічний опис правил 

У базі знань кожному правилу виводу відповідає група прямокутників, 

які розміщаються горизонтально у рядку. Серед них перші два стовпця 

прямокутників відповідають функції приналежностей термів частини правила 

шаблону «Якщо – умова», а останній стовпець прямокутників відповідає за 
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функцію належності результуючого терму вихідної змінної шаблону «То – 

наслідок». 

Блакитна заливка графіка функції належності вихідної змінної 

представляє результуюче значення логічного висновку за даним правилом, 

поданого у вигляді нечіткої множини. Результуюча нечітка множина подається 

в останньому прямокутнику останнього стовпця, вона представляє собою 

логічний  висновок за всією групою правил. У всіх прямокутниках вертикальна 

лінія червоного кольору відповідає значенню результату чіткого логічного 

виведення після дефазифікації. 

На рисунку 2.16 показана поверхня відгуку нечіткої системи оцінки 

значення критерію «Шум».  

 

Рисунок 2.16 – Характеристична поверхня залежності значення критерію 

«Шум» від лінгвістичних змінних 

На даній поверхні графічно зображена зміна значення критерію в 

залежності від відстані до дому та потужності вітроустановки. 

Аналогічним чином будують функції приналежності на основі експертної 

інформації для всіх інших критеріїв. 

Критерій «Витрати на ремонт». На вхід до алгоритму надходять 

значення двох змінних – якість компонентів та ціна системи. На виході 
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розраховується експертна оцінка «Витрати на ремонт» в діапазоні від 1 до 10 

(рис. 2.17).  

 

Рисунок 2.17 – Оцінювання критерію «Витрати на ремонт» 

Змінну «Якість компонентів» (рис.2.18) було визначено через функції 

належності у вигляді трикутника. 

 

Рисунок 2.18 – Задання змінної «Якість компонентів» 

На значення лінгвістичної змінної «Якість компонентів» впливає оцінка 

експертів: визначається значення якості у термах «низька», «середня», «висока» 
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в залежності від виробника сонячних панелей, вітрових турбін та 

акумуляторних батарей. Діапазони їх оцінки представлені у таблицях 2.7-2.9 

відповідно. 

 

Таблиця 2.7 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «Виробник сонячних 

батарей» 

Виробник 

сонячних 

батарей 1 

Виробник 

сонячних 

батарей 2 

Виробник 

сонячних 

батарей 3 

Виробник 

сонячних 

батарей 4 

Виробник 

сонячних 

батарей 

….Npv 

низька якість низька якість низька якість низька якість низька якість 

середня якість середня якість середня якість середня якість середня якість 

висока якість висока якість висока якість висока якість висока якість 

 

Таблиця 2.8 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «вітрових турбін» 

Виробник 

вітрових 

турбін 1 

Виробник 

вітрових 

турбін 2 

Виробник 

вітрових 

турбін 3 

Виробник 

вітрових 

турбін 4 

Виробник 

вітрових 

турбін 5 

Виробник 

вітрових 

турбін Nwt 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

 

Таблиця 2.9 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «Виробник 

акумуляторних батарей» 

Виробник 

акумуляторни

х батарей 1 

Виробник 

акумуляторни

х батарей 2 

Виробник 

акумуляторни

х батарей 3 

Виробник 

акумуляторни

х батарей 4 

Виробник 

акумуляторни

х батарей Nab 

низька якість низька якість низька якість низька якість низька якість 

середня якість середня якість середня якість середня якість середня якість 

висока якість висока якість висока якість висока якість висока якість 
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Змінну «Ціна системи» (рис.2.19) також було визначено через функції 

належності у вигляді трикутника. 

 

Рисунок 2.19 – Задання змінної «Ціна системи» 

Значення діапазонів зміни лінгвістичної змінної «ціна системи» у термах 

«мала», «середня», «велика» визначаються експертами, що оцінюють вартості 

реальних конфігурації ГЕСВДЕ, що містяться у системі (таблиця 2.10). 

 

Таблиця 2.10 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «Ціна системи» 

ціна min … … … ціна max 

мала мала мала мала мала 

середня середня середня середня середня 

велика велика велика велика велика 

 

Результат оцінювання критерію, змінну «Витрати на ремонт» (рис.2.20) 

було визначено за допомогою гаусівської функції приналежності. 
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Рисунок 2.20 – Задання змінної «Витрати на ремонт» 

Після задання функцій приналежності кожній із змінних, було створено 

набір з 9-ти логічних правил, на основі яких робилась експертна оцінка 

критерію. На рисунках 2.21–2.22 зображено створені правила. 

 

Рисунок 2.21 – Набір правил 
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Рисунок 2.22 – Графічний опис правил 

Характеристичну поверхню для бази правил зображено на рисунку 2.23. 

Вона відображає залежність витрат на ремонт системи від ціни та якості її 

компонентів. 

 

Рисунок 2.23 – Поверхня залежності витрат від ціна та якості компонентів 

За аналогічним принципом задаються та розраховуються всі інші витрати. 

Критерій «Витрати на обслуговування». На вхід до алгоритму 

надходять значення двох змінних – якість компонентів та ціна системи. На 
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виході розраховується експертна оцінка «Витрати на обслуговування» в 

діапазоні від 1 до 10 (рис. 2.24, 2.25). 

 

Рисунок 2.24 – Оцінювання критерію «Витрати на обслуговування»  

 

Рисунок 2.252 – Задання критерію «Витрати на обслуговування» через 

лінгвістичні змінні 
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Задання функції приналежності змінній «Якість компонентів» 

представлено на рисунку 2.26. 

 

Рисунок 2.26 – Задання змінної «Якість компонентів» 

На значення лінгвістичної змінної «Якість компонентів» впливає оцінка 

експертів: визначається значення якості у термах «низька», «середня», «висока» 

в залежності від виробника сонячних панелей, вітрових турбін та 

акумуляторних батарей. Діапазони їх оцінки представлені у таблицях 2.11-2.13 

відповідно. 

 

Таблиця 2.11 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «Виробник сонячних 

батарей» 

Виробник 

сонячних 

батарей 1 

Виробник 

сонячних 

батарей 2 

Виробник 

сонячних 

батарей 3 

Виробник 

сонячних 

батарей 4 

Виробник 

сонячних 

батарей 

….Npv 

низька якість низька якість низька якість низька якість низька якість 

середня якість середня якість середня якість середня якість середня якість 

висока якість висока якість висока якість висока якість висока якість 
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Таблиця 2.12 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «вітрових турбін» 

Виробник 

вітрових 

турбін 1 

Виробник 

вітрових 

турбін 2 

Виробник 

вітрових 

турбін 3 

Виробник 

вітрових 

турбін 4 

Виробник 

вітрових 

турбін 5 

Виробник 

вітрових 

турбін Nwt 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

низька 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

середня 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

висока 

якість 

 

Таблиця 2.13 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «Виробник 

акумуляторних батарей» 

Виробник 

акумуляторних 

батарей 1 

Виробник 

акумуляторних 

батарей 2 

Виробник 

акумуляторних 

батарей 3 

Виробник 

акумуляторних 

батарей 4 

Виробник 

акумуляторних 

батарей Nab 

низька якість низька якість низька якість низька якість низька якість 

середня якість середня якість середня якість середня якість середня якість 

висока якість висока якість висока якість висока якість висока якість 

 

Значення діапазонів зміни лінгвістичної змінної «ціна системи» у термах 

«мала», «середня», «велика» визначаються експертами, що оцінюють вартості 

реальних конфігурації ГЕСВДЕ, що містяться у системі (таблиця 2.14). 

 

Таблиця 2.14 – Діапазони для оцінки лінгвістичної змінної «Ціна системи» 

ціна мін … … … ціна мах 

мала мала мала мала мала 

середня середня середня середня середня 

велика велика велика велика велика 

 

Змінну «Ціна системи» (рис. 2.27) було визначено через функції 

належності у вигляді трикутника. 
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Рисунок 2.27 – Задання змінної «Ціна системи» 

Було створено набір з 9-ти логічних правил, на основі яких робилась 

експертна оцінка критерію. На рисунках 2.28– 2.29 зображено створені правила. 

 

Рисунок 2.28 – Набір правил 
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Рисунок 2.29 – Графічний опис правил 

Характеристичну поверхню для бази правил зображено на рисунку 2.30. 

Вона відображає залежність витрат на обслуговування системи від ціни та 

якості її компонентів. 

 

Рисунок 2.30 – Характеристична поверхня залежності значення критерію 

«Витрати на обслуговування» від лінгвістичних змінних 

Критерій «Вплив особливостей ділянки». На вхід до алгоритму 

надходять значення двох змінних – «Затіненість» та «ФормаРельєфу». На 
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виході розраховується експертна оцінка «ВпливДілянки» в діапазоні від 1 до 10 

(рис. 2.31, 2.32). 

 

Рисунок 2.31 – Оцінювання критерію «Вплив особливостей ділянки»  

 

Рисунок 2.32 – Задання критерію «Вплив особливостей ділянки» через 

лінгвістичні змінні 
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На значення змінних «Затіненість ділянки» та «Форма рельєфу» вливає 

наступна інформація про те, де планується зведення ГЕСВДЕ:  

1. Розташування на пагорбі та/або біля моря у твердженнях «так» чи 

«ні» впливає на значення «Форми рельєфу» для певного виду сонячних панелей 

(моно - чи полікристалічних) та вітрових турбін. 

2. Наявність високих будівель та/або дерев у твердженнях «так» чи 

«ні» впливає на значення «Затіненість ділянки» для певного виду сонячних 

панелей (моно - чи полікристалічних) та вітрових турбін. 

В залежності від цього експертами визначається значення лінгвістичних 

змінних «Форма рельєфу» та « Затіненість ділянки» у термах «мала», 

«середня», «велика» для моно - та полікристалічних сонячних панелей, а також 

вітрових турбін (таблиці 2.15-2.17). 

 

Таблиця 2.15 – Оцінка лінгвістичних змінних «Форма рельєфу» та «Затіненість 

ділянки» для монокристалічних сонячних панелей 

«Форма рельєфу» «Затіненість ділянки»  

розташування на 

пагорбі 

розташування біля 

моря 

наявність 

високих 

будівель 

наявність 

високих дерев 

мала мала мала мала 

середня середня середня середня 

велика велика велика велика 

 

Таблиця 2.16 – Оцінка лінгвістичних змінних «Форма рельєфу» та «Затіненість 

ділянки» для полікристалічних сонячних панелей 

«Форма рельєфу» «Затіненість ділянки» 

розташування на 

пагорбі 

розташування біля 

моря 

наявність 

високих 

будівель 

наявність 

високих дерев 

мала мала мала мала 

середня середня середня середня 

велика велика велика велика 
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Таблиця 2.17 – Оцінка лінгвістичних змінних «Форма рельєфу» та «Затіненість 

ділянки» для вітрогенератора 

«Форма рельєфу» «Затіненість ділянки» 

розташування на 

пагорбі 

розташування біля 

моря 

наявність 

високих 

будівель 

наявність 

високих дерев 

мала мала мала мала 

середня середня середня середня 

велика велика велика велика 

 

Задання функцій приналежності змінним «Затіненість ділянки», «Форма 

рельєфу» представлено на рисунках 2.33 та 2.34 відповідно. 

 

Рисунок 2.33 – Задання змінної «Затіненість» 
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Рисунок 2.34 – Задання змінної «Форма рельєфу» 

Було створено набір з 9-ти логічних правил, на основі яких робилась 

експертна оцінка критерію. На рисунках 2.35– 2.36 зображено створені правила. 

 

Рисунок 2.35 – Набір правил 



101 

 

Рисунок 2.36 – Графічний опис правил 

Характеристичну поверхню для бази правил зображено на рисунку 2.37. 

Вона відображає залежність впливу особливостей ділянки від затіненості та 

форми рельєфу. 

 

Рисунок 2.37 – Характеристична поверхня залежності значення критерію 

«Вплив особливостей ділянки» від лінгвістичних змінних 
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Критерій «Естетична цілісність». На вхід до алгоритму надходять 

значення трьох змінних – «ПлощаДілянки», «ПлощаДаху», «ПлощаВітряка». 

На виході розраховується експертна оцінка «ЕстетичнаЦілісність» в діапазоні 

від 1 до 10 (рис. 2.38, 2.39).  

 

Рисунок 2.38 – Оцінювання критерію «Естетична цілісність»  

 

Рисунок 2.39 – Задання критерію «Естетична цілісність» через лінгвістичні 

змінні 
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На значення лінгвістичних змінних «Площа ділянки» та «Площа даху» 

впливає оцінка експертів: визначається значення якості у термах «низька», 

«середня», «висока» в залежності від площі монтажу. Діапазони їх оцінки 

представлені у таблиці 2.18. 

 

Таблиця 2.18 – Оцінка лінгвістичних змінних «Площа ділянки» та «Площа 

даху» як ділянки монтажу сонячних панелей 

1-25 кв. 

м 

26-55 

кв. м 

56-70 

кв. м 

71-90 

кв. м 

91-110 

кв. м 

111-135 

кв. м 

136-160 

кв.м 

161-185 

кв.м 

186-210 

кв. м 

211-… 

кв.м 

мала мала мала мала мала мала мала мала мала мала 

середня середня середня середня середня середня середня середня середня середня 

велика велика велика велика велика велика велика велика велика велика 

 

На значення лінгвістичної змінної «Площа вітрогенератора» впливає 

оцінка експертів: визначається значення якості у термах «низька», «середня», 

«висока» в залежності від реальної площі омивання вітрогенератора в 

конфігурації ГЕСВДЕ. Діапазони їх оцінки представлені у таблиці 2.19. 

 

Таблиця 2.19 – Оцінка лінгвістичних змінних «Площа вітрогенератора» 

1-3 м 4-6 м 7-9 м 10-12 м 13-15 м 16- м 

мала мала мала мала мала мала 

середня середня середня середня середня середня 

велика велика велика велика велика велика 

 

Після задання функцій приналежності кожній із змінних (рис. 2.40 - 2.42), 

було створено набір логічних правил, на основі яких робилась експертна оцінка 

критерію.  



104 

 

Рисунок 2.40 – Задання змінної «Площа ділянки» 

 

Рисунок 2.41 – Задання змінної «Площа даху» 
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Рисунок 2.42 – Задання змінної «Площа вітряка» 

На рисунках 2.43 – 2.44 зображено створені правила для формування 

значення «Візуального ефекту». 

 

Рисунок 2.43 – Набір правил 
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Рисунок 2.44 – Графічний опис правил 

Характеристичну поверхню для бази правил зображено на рисунку 2.45. 

Вона відображає залежність впливу візуального ефекту від площі 

вітрогенератора та площі ділянки монтажу. 

 

Рисунок 2.45 – Характеристична поверхня залежності значення критерію 

«Візуальний Ефект» від лінгвістичних змінних 
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Після того, як розраховано функції приналежностей якісних критеріїв з 

використанням методів нечітких множин та експертної оцінки інформації 

згідно моделі (2.39), необхідно звести кількісні оцінки до одного простору з 

якісними. Цей процес називається процедурою нормалізації – приведення до 

безрозмірних одиниць [102]. 

Під час розрахунку кількісних критеріїв, необхідно нормалізувати 

відповідні бали, щоб отримати, як і для якісних критеріїв, значення в просторі 

[0,1]. Рівняння (2.48) показує алгоритм нормалізації, де sij є оцінкою кількісного 

критерію: 

 

   
 

і

i i

ij

i i

v s v
s

v v




 

 
   

    (2. 48) 

 

де  iv s  значенні і-го критерію для варіанта системи; , i iv v 
 максимальне і 

мінімальне значення критерію відповідно; і  параметр, що визначає вид 

залежності. При 1і   реалізується лінійна залежність, при 0 1і   випукла, при 

1і   увігнута. 

Запропонована модель дозволяє звести якісні та кількісні критерії до 

єдиного простору і використати їх в багатокритеріальній оцінці альтернативних 

структур ГЕСВДЕ в процесі планування енергозабезпечення будівель. 

 

2.6 Модель багатокритеріальної оцінки альтернатив при плануванні 

структури гібридних енергетичних систем з відновлювальними джерелами 

енергії 

 

Задачу вибору оптимальної структури ГЕСВДЕ у загальному випадку 

будемо розглядати в наступній постановці. Задано: 
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1. Множину елементів системи з ВДЕ, з яких може складатися 

енергетична система. До них відповідно відносять сонячні панелі, 

вітрогенератори та акумуляторні батареї:        ,     ,        1,e e eP pv W wt A ab e n     

2. Множина 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =  {𝑖}, де 𝑖 = < 𝑝𝑣𝑒 , 𝑤𝑡𝑒 , 𝑎𝑏𝑒 >, який 

характеризує визначену кількість альтернативних варіантів структури 

енергосистеми, що задаються видом та характеристиками ВДЕ. 

3. Множина 𝐾 =  {𝑗𝑚}, 𝑚 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   визначених критеріїв, згідно яких 

проходить оцінка альтернатив. 

Множина задач визначення оптимальної конфігурації гібридної 

енергетичної системи містить задачі з визначення функції корисності 

альтернатив та застосування методів для остаточного ранжування альтернатив з 

метою визначення оптимальної в межах оціночних сценаріїв. 

 

𝑍4 = 𝑆𝑡𝑒𝑝
4: {𝑂𝑏𝑗𝑠, 𝐾, 𝑖,  𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒,  𝐸𝐾} → {𝑖𝑜,  𝐾(𝑖𝑜)}  (2. 49) 

 

Оптимізацію рішення пропонується проводити в два етапи (рис. 2.46): 

 І етап: провести незалежну оцінку альтернатив в межах соціально-

економічного сценарію за показником вартості енергії (СОЕ) та 

енергоефективного за показником надлишку згенерованої енергії (REPG), а 

також множиною якісних критеріїв оцінки із розрахованим значенням ваги 

критеріїв у відповідності до виду сценарію; 

 ІІ етап: провести оцінку відібраних на І етапі альтернатив за 

енергетично-ефективним сценарієм за показником  ймовірності втрати 

живлення (DPSP), а також множиною якісних критеріїв оцінки із розрахованим 

значенням ваги критеріїв у відповідності до виду сценарію. 

 

Рисунок 2.46 – Процес ранжування альтернатив 
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Для вибору єдиного рішення задачі у багатокритеріальній постановці 

пропонується використати положення теорії корисності, а саме: в межах 

сценаріїв проводиться оцінка альтернативних структур за множинами критеріїв 

і здійснюється вибір оптимальних альтернативних структур за загальним 

значенням функції корисності  iR z  в межах сценарію. За сценаріями І рівня 

здійснюється вибір оптимальних альтернативних структур та тих, що близькі 

до оптимальних, незалежно. Відібрані альтернативні структури після І рівня 

проходять оцінку в новому (остаточному) сценарії, де вирішується 

оптимізаційна задача ІІ рівня. 

Математична модель задачі вибору оптимальної структури системи за 

соціально-економічним сценарієм може бути представлена у вигляді: 

 

{
 
 

 
 𝐶𝑂𝐸 (𝑠) →

min

𝑠 ∈ 𝑆

𝑅𝐸𝑃𝐺 (𝑠) ≤ 𝑅𝐸𝑃𝐺∗

𝐶𝑂𝐸 (𝑠) ≤  𝐶𝑂𝐸∗

𝑖𝑜 → argmax(𝑅𝑖(𝑧))

    (2. 50) 

 

де  iR z  – адитивна функція загальної корисності в межах соціально-

економічного сценарію, COE(s) – цільова функція витрат на установку значення 

якої має бути мінімальним,   REPG i  цільова функція енергоефективності I 

рівня, *COE  граничні значення показника вартості системи, що можуть 

задаватися ОПР, *REPG  граничні значення показника енергоефективності 

системи. 

В процесі вирішення системи нерівностей обирається оптимальна 

конфігурація згідно максимуму функції корисності. Відібрана конфігурація має 

задовольняти умовам: значення вартості системи має бути мінімальним, 

значення надлишків має не перевищувати пропускну спроможність зовнішньої 

мережі. 

Математична модель задачі вибору оптимальної структури системи за 

енергетично-ефективним сценарієм I рівня може бути подана у вигляді: 



110 

 

{
 
 

 
 𝑅𝐸𝑃𝐺 (𝑠) →

m𝑎𝑥

𝑠 ∈ 𝑆

𝐶𝑂𝐸 (𝑠) ≤  𝐶𝑂𝐸∗

𝑅𝐸𝑃𝐺 (𝑠) ≤  𝑅𝐸𝑃𝐺∗

𝑖𝑜 → argmax(𝑅𝑖(𝑧))

    (2. 51) 

 

де  iR z  – адитивна функція загальної корисності в межах енерго-

ефективного сценарію I рівня, COE(s) – цільова функція витрат на установку, 

  REPG i  цільова функція енергоефективності I рівня значення якої має бути 

максимальним,   DPSP i  цільова функція енергоефективності ІІ рівня, *COE  

граничні значення показника вартості системи, *REPG  граничні значення 

показника енергоефективності системи. 

В процесі вирішення системи нерівностей обирається оптимальна 

конфігурація згідно максимуму функції корисності. Відібрана конфігурація має 

задовольняти умовам: значення надлишків згенерованої енергії має бути 

максимальним та не перевищувати пропускну спроможність зовнішньої 

мережі. 

Математична модель задачі вибору оптимальної структури системи за 

енергетично-ефективним сценарієм IІ рівня може бути подана у вигляді: 

 

{
 

 𝐷𝑃𝑆𝑃 (𝑠) →
min

𝑠 ∈ 𝑆′′

𝐷𝑃𝑆𝑃 (𝑠) ≤  𝐷𝑃𝑆𝑃∗

𝑖𝑜 → argmax(𝑅𝑖(𝑧))

    (2. 52) 

 

де  iR z  – адитивна функція загальної корисності в межах енерго-

ефективного сценарію IІ рівня,   DPSP i  цільова функція енергоефективності ІІ 

рівня значення якої має бути мінімальним, *DPSP  граничні значення показника 

дефіциту енергії в системі. 
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В процесі вирішення системи нерівностей обирається оптимальна 

конфігурація згідно максимуму функції корисності. Відібрана конфігурація має 

задовольняти умовам: значення критерію ймовірності втрати живлення має не 

перевищувати граничне значення, розраховане на етапі формування техніко-

економічних параметрів. 

Основна мета багатокритеріального процесу прийняття рішень полягає у 

відборі тих альтернативних рішень, що мають найвищі оцінки відповідно до 

набору оціночних критеріїв.  

Серед існуючих методик, які дозволяють проводити відбір оптимального 

альтернативного рішення серед запропонованих, найбільшою популярністю 

користується метод прямого агрегування [103], де, як правило, відбір 

проводиться в два етапи: 

1. Альтернативне рішення оцінюється за кожним із критеріїв, потім 

відбувається агрегація оцінок в єдину глобальну функцію корисності із 

врахуванням вагових коефіцієнтів. 

2. Альтернативні рішення ранжуються на основі отриманого значення 

функції корисності. 

Спосіб розрахунку такої агрегованої функції корисності залежить від двох 

різних груп методологій: традиційної та «нечіткої». 

У результаті прийняття рішень за традиційною моделлю (так званою 

«чіткою») отримується числовий індекс. У результаті можна провести пряме 

ранжування потенційних альтернатив.  

Якщо ijs  оцінка i-ї альтернативи за критерієм j, а wj – вага кожного 

критерію, в чіткому аналізі найпростіший спосіб агрегації полягає в їх лінійній 

комбінації. В умовах, що 
m

j

j 1

w 1,


  оцінка (корисність) кожної альтернативи 

розраховується як [104]: 

 

𝑅𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑠𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1     (2. 53) 
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В умовах невизначеності та неповноти інформації, коли неможливо 

побудувати точну математичну модель, ефективним є використання методів 

моделювання із застосуванням нечіткої логіки, що базуються на основі 

експертних знань [105]. 

У даній роботі пропонується використовувати методи теорії нечітких 

множин та нечіткої логіки для побудови моделей визначення якісних критеріїв. 

Зокрема, існують методи багатокритеріальної оцінки, такі як 

ELECTRE III [106], Promethee [107], VIKOR [108], TOPSIS [109], та ін. Вони 

засновані на побудові глобальної моделі переваг із використанням значення 

ваги критеріїв. Альтернативи оцінюються за допомогою показника їх 

відповідності чи навпаки не відповідності моделі переваг, використовується 

дихотомія так / ні (0 / 1), що представляє ступінь впевненості у твердженні. 

«Нечіткі» множини можуть управляти «лінгвістичними змінними», через 

значення яких які експерти надають свої оцінки. Використання такого підходу 

збільшує гнучкість процесу ранжування альтернативних рішень.  

З огляду на вище зазначене для вирішення задачі вибору оптимальної 

структури гібридної енергетичної системи пропонується використати 

наступний метод нечіткої багатокритеріальної оцінки альтернатив: 

1. Оціночні критерії подаються як нечіткі множини, задані на 

універсальній множині альтернативних рішень з використанням функції 

приналежності. 

2. Функції приналежності нечітких множин визначаються за методом 

статистичної експертної оцінки інформації. 

3. Значення ваги критеріїв визначається експертами у відповідності до 

оціночних критеріїв. 

4. Рішення приймається за схемою Беллмана-Заде [109]: у результаті  

перетину нечітких множин критеріїв, відбувається вибір альтернативного 

рішення, яке краще за інші задовольняє всій множині оціночних критеріїв. 

5. Остаточне ранжування альтернативних рішень відбувається з 

використанням методу побудови матриці поступок. 
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Для побудови моделі нечіткої багатокритеріальної оцінки варіантів 

використаємо наступну методику. 

Нехай ijs  є нечіткою оцінкою альтернативи i за критерієм j, заданою 

функцією приналежності  y ijμs s  нехай jw
 
– нечітке значення ваги критерію j з 

функцією приналежності  j jμw w . Процедура оцінки альтернативних рішень 

типова для всіх трьох сценаріїв і проходить в чотири етапи (рис. 2.38). 

На першому кроці розраховуються функції приналежностей якісних 

критеріїв з використанням методів нечітких множин та експертної оцінки 

інформації згідно моделі (2.40). 

На другому кроці кількісні оцінки приводяться до одного простору з 

якісними за процедурою нормалізації згідно моделі 2.48.  

На третьому кроці розраховується загальна функція корисності 

альтернативи. Цей розрахунок є сукупною оцінкою критеріїв кожного 

альтернативного рішення. Якщо припустити, що у формулі (2.53) деякі 

значення ijs , jw  представлені нечіткими множинами, то значення iR уде також 

нечітким, і має бути проранжоване. 

 

Рисунок 2.47 – Етапи оцінки альтернативи 

Агрегована оцінка кожної з альтернатив (адитивна функція загальної 

корисності) виходить шляхом модифікації рівняння (4) у такий спосіб:  
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Розподіл ваги критеріїв відбувається у відповідності до трьох оціночних 

сценаріїв: 

1. Cоціально-економічний – ранжування альтернатив у відповідності 

до економічної і соціальної корисності. 

2. Енергетично-ефективний сценарій І рівня – ранжування 

альтернатив у відповідності до мінімізації надлишків згенерованої енергії.  

3. Енергетично-ефективний сценарій ІІ рівня – ранжування 

альтернатив у відповідності до мінімізації ймовірності втрати живлення. 

Процедура визначення ваги критеріїв полягає в наступному: для 

кожного із сценаріїв окремо критерії на розподіляються на низький, середній і 

високий пріоритет. Потім в межах кожної з цих груп критерії класифікуються 

як більш і менш важливі.  

Цей підхід дозволяє уникнути прийняття рішення по абсолютній шкалі 

(критерій Ca краще за критерій Cb та краще, ніж критерій Cg і так далі) та 

породження ряду довічного порівняння. 

Шістьом групам критеріїв були призначені значення лінгвістичних 

змінних.  

У таблиці 2.20 показаний розподіл ваги критеріїв для трьох сценаріїв. 

 

Таблиця 2.20 – Розподіл ваги критеріїв 

Соціально-економічний сценарій 

Високий пріоритет (HP) Середній пріоритет (MP) Низький пріоритет (LP) 

Менш важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

Менш 

важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

Менш 

важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

SC, RC COE EV N REPG, N SA 

Енергетично-ефективний сценарій І рівня 

Високий пріоритет (HP) Середній пріоритет (MP) Низький пріоритет (LP) 

Менш важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

Менш 

важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

Менш 

важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

SA REPG N EV, DPSP COE, SC RC 
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Продовження таблиці 2.20 

Енергетично-ефективний сценарій ІІ рівня 

Високий пріоритет (HP) Середній пріоритет (MP) Низький пріоритет (LP) 

Менш важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

Менш 

важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

Менш 

важливо 

(LI) 

Більш 

важливо 

(MI) 

REPG DPSP SA, SC RC N, EV COE 

 

На рисунку 2.48 показано нечіткі ваги критеріїв через які представлені 

лінгвістичні змінні критеріїв. 

 

Рисунок 2.48 – Ваги критеріїв 

На четвертому кроці в межах сценаріїв І етапу, тобто соціально-

економічного та енерго-ефективного за показником надлишків, незалежно в 

межах сценаріїв визначаються множини Парето оптимальних альтернатив за 

критеріями з високим пріоритетом. 

Для сценарію ІІ етапу після визначення функцій корисності проходить 

остаточне ранжування альтернатив методом побудови матриць 

поступок (рис. 2.49). 

 

Рисунок 2.49 – Схема процесу ранжування альтернатив 

Як правило, при виборі альтернатив ГЕСВДЕ необхідно не тільки вибрати 

одну оптимальну, а ранжувати їх в деяку послідовність так, щоб за необхідності 
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можна було б обрати ту альтернативу, оцінка якої найближча до оптимальної 

альтернативи. 

Така ситуація може виникнути, коли на кроці 4 отримаємо одинакові 

оцінки для альтернативних рішень. Для вирішення сформованої задачі 

застосуємо метод побудови матриці поступок, запропонований у [110]. 

Сформуємо матрицю Rang:  

 

1 2

1 1  1 2  1  1

2 2 2  2 2  2  

1  2   

Rang  

m

i j i j i jm

i j i j i jm

n inj inj injm

j j j

r r ri

i r r r

i r r r

 
 
 
 
 
 
 
      (2. 55) 

 

де ij r    j ijw s оцінка альтернативи i по критерію j. 

Для кожної альтернативи введемо до розгляду матрицю 𝑅𝑎𝑛𝑔−і̃ , яку 

визначимо наступним чином. Для кожної альтернативи 𝑖 видалимо рядок, що 

відповідає її оцінкам. У результаті цих дій матриця Rangі̃  представляє собою 

матрицю поступок усіх альтернатив до альтернативи 𝑖.  

Найгіршим випадком для кожної альтернативи є мінімум поступок з боку 

інших альтернатив. Цей мінімум визначається як мінімальне значення по 

кожному із критеріїв (операція перетину елементів кожного рядку матриці 

поступок по кожному з критеріїв), тобто: 

 

 min{ }i

m іm x 
    (2. 56) 

 

де m – кількість критеріїв. 

Таким чином отримаємо нові матриці поступок для кожної з альтернатив, 

що містять один рядок – мінімальні оцінки за кожним із критеріїв. 

До отриманих матриць застосовуємо максимінний підхід [111]: відповідно 

до цього підходу рекомендується обирати таку з альтернатив і, песимістична 
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оцінка якої є найкращою, тобто серед мінімальних значень обираємо 

максимальне: 

   max{ }kx 
   (2. 57) 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Розглянуто задачу планування структури енергомережі. Визначено 

складові інформаційного забезпечення підтримки прийняття рішень виборі 

оптимальної структури енергетичної системи з ВДЕ.  

2. В якості інструментального засобу підтримки прийняття рішень при 

плануванні структури ГЕСВДЕ запропоновано побудувати відповідну СППР, 

формалізовано процес її роботи та визначено множину завдань, які вона 

повинна виконувати.  

3. Розроблено моделі планування кількості варіантів структури мережі 

та розрахунку їх техніко-економічних показників.  

4. Розроблено моделі підтримки прийняття рішень при плануванні 

структури гібридних енергетичних систем з відновлювальними джерелами 

енергії на основі нечіткої логіки.  

Основні результати розділу опубліковано у працях [1, 5, 6, 11-14, 16]. 
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РОЗДІЛ 3  

СИСТЕМНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 

ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ З 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ  

Даний розділ присвячено розробленню системних моделей, 

алгоритмічного забезпечення та інформаційної технології підтримки прийняття 

рішень при плануванні енергозабезпечення будівель з використанням 

відновлювальних джерел енергії.  

Наведено результати системного аналізу інформаційних взаємозв’язків 

між складовими процесу планування структури гібридних енергетичних систем 

з відновлювальними джерелами енергії.  

Використовуючи методологію структурного аналізу SADT та нотації 

IDEF0, IDEF3 реалізовано функціональні моделі процесів збору та попередньої 

обробки інформації, планування структури енергосистеми з ВДЕ, визначення 

техніко-економічних параметрів енергосистеми з використанням ВДЕ та 

формування рішення щодо вибору оптимальної структури гібридної 

енергосистеми з відновлювальними джерелами енергії серед множини 

запропонованих [112, 113]. 

Побудовано функціональну модель та представлено опис основних 

етапів розробленої інформаційної технології планування енергозабезпечення 

будівель з ВДЕ, що об’єднує моделі та алгоритмічне забезпечення реалізації 

задач збору та обробки інформації, формування множини альтернативних 

структур енергетичної системи, визначення техніко-економічних параметрів 

енергетичної системи, процесу ранжування альтернатив, а також підтримки 

прийняття рішень при плануванні структури гібридних енергетичних систем з 

відновлювальними джерелами енергії.  
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3.1  Інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з 

відновлювальними джерелами енергії 

 

Інформаційна технологія представляє собою технологічний процес, 

предметом перероблення й результатом якого є інформація [114]. Інформаційна 

технологія процесу планування енергозабезпечення будівель з 

відновлювальними джерелами енергії поєднує в собі моделі та алгоритмічне 

забезпечення наступних процесів: збору та обробки інформації, синтезу 

можливих альтернативних структур гібридної енергосистеми, розрахунку їх 

техніко-економічних параметрів, визначення оціночних критеріїв, та 

формування  рішень про вибір оптимальної конфігурації ГЕСВДЕ. 

Запропонована інформаційна технологія буде поєднанням існуючих 

моделей, методів, технологій та програмних реалізацій. Інформаційна 

технологія планування енергозабезпечення будівель з використанням ВДЕ має 

бути реалізована у відповідній інформаційній системі. 

Основними діями, які повинна забезпечувати інформаційна система, є - 

збір, передача і зберігання інформації, аналіз даних, моделювання процесів, 

прогнозування параметрів, оптимізація споживання, надання рекомендацій для 

прийняття рішень, відображення характеристик поточного стану, аналізу і 

прогнозу в зручній та зрозумілій формі для користувача. 

Було вирішено проводити планування структури енергетичної системи 

на основі її моделювання у середовищі Matlab з використанням даних про 

поточні технічні характеристик обладнання та погодні дані у місцевості, яку 

отримують з сайту прогнозу погоди. Оптимізацію рішення щодо вибору 

структури ГЕСВДЕ проводити на основі багатокритеріальної моделі у 

середовищі Matlab. Всю вихідну інформацію виводити для перегляду на сайті 

для інтерактивності та зручного перегляду інформації у зрозумілому вигляді. 

Накопичені та оброблені дані зберігати в БД. 

Контекстна діаграма процесу планування енергозабезпечення будівель з 

використанням відновлювальних джерел енергії представлена в нотації IDEF0 

на рисунку 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Контекстна діаграма інформаційної технології планування 

енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами енергії 

Інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з 

ВДЕ складається із п’яти взаємозв’язаних етапів. Функціональна модель 

запропонованої інформаційної технології у нотації IDEF0 представлена на 

рисунку 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Функціональна модель інформаційної технології 

планування енергозабезпечення будівель з використанням ВДЕ 

Етап 1. Проведення збору та обробки інформації. На цьому етапі 

виконуються збирання даних, використовуваних при плануванні структури 
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ГЕСВДЕ, їх перевірка на коректність та збереження у базі даних. Множини 

даних складаються із даних про погодні умови в місцевості, споживання 

електроенергії в господарстві, наявні на ринку установки ВДЕ, дані про 

географічне положення, експертна інформація. Знання експертів 

використовуються для формування бази знань.  

Етап 2. Формування множини варіантів структури енергетичної системи. 

На основі отриманих на етапі 1 даних проводиться розрахунок усіх можливих 

комбінацій енергетичної системи згідно моделі (2.14), зазначеної у розділі 2. 

Етап 3. Визначення техніко-економічних параметрів сформованої 

множини структур. Розрахунок енергетичних та економічних показників для 

кожної конфігурації здійснюється згідно моделей (2.35-2.37), наведеної у 

розділі 2. На виході отримані дані інтерпретуються у кількісні критерії із 

зазначенням граничних умов.  

Етап 4. Формування множини критеріїв оцінки з їх вагами. На цьому 

етапі для кожної альтернативної структури згідно бази знань, сформованої 

експертами, розраховуються значення якісних критеріїв, кількісні критерії 

приводяться до одного простору з якісними, визначають ваги критеріїв. 

Етап 5. Багатокритеріальна оцінка альтернатив. На цьому етапі на основі 

побудованої відповідної моделі проводиться оцінка альтернатив згідно трьох 

оптимізаційних сценаріїв (2.50-2.52). Також визначається оптимальна 

конфігурація та формується техніко-економічне обґрунтування щодо вибору 

оптимальної структури енергосистеми. 

Таким чином, ОПР одержує рекомендації щодо оптимальної структури 

мережі. 

Розроблена інформаційна технологія дозволяє проводити збирання, 

оброблення та зберігання даних, необхідних для планування структури 

ГЕСВДЕ, внаслідок чого приймаються обґрунтовані рішення щодо техніко-

економічного обґрунтування оптимальної конфігурації системи. 

У таблиці 3.1 наведено основні етапи прикладної інформаційної 

технології підтримки прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ у 

відповідності до розроблених моделей. 
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Таблиця. 3.1 – Етапи інформаційної технології підтримки прийняття рішень 

при плануванні структури ГЕСВДЕ 

 Збір даних Зберіганн

я даних 

Оброблення даних Передача 

даних 

Моделі Модель збору 

і попередньої 

обробки 

інформації 

Стандартн

і 

технології 

баз даних 

Модель синтезу варіантів 

структури гібридної 

енергетичної системи з 

ВДЕ шляхом 

використання методів 

структурного синтезу. 

Модель визначення 

техніко-економічних 

показників 

енергосистеми. 

Модель приведення 

множини якісних та 

кількісних критеріїв до 

єдиного простору. 

Модель 

багатокритеріальної 

оцінки альтернатив.  

Стандарт

ні 

технологі

ї передачі 

даних 

Етапи 

інформ

аційної 

техноло

гії 

Етап 1 Етапи 1-5 Етапи 1-5 Етапи 1-5 

 

Етапи розробленої інформаційної технології передбачають реалізацію 

функцій збирання, зберігання, оброблення, передавання, відображення та 

використання інформації, що відповідає етапам інформаційної технології згідно 

стандарту. 

 

3.2 Функціональна модель процесу збору та попередньої обробки 

інформації 

 

Здійснення процесу збору та попередньої обробки інформації потребує 

наявності програмних засобів збирання, зберігання та оброблення даних.  
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Процес збору та попередньої обробки інформації передбачає виконання 

функцій збору інформації про погодні умови в місцевості, наявні установки 

ВДЕ на ринку з їх техніко-економічними параметрами, споживання 

електроенергії в господарстві, дані про географічне положення, знання 

експертів. При цьому необхідно здійснювати перевірку даних, після перевірки 

дані передаються до бази даних для їх зберігання. На основі зібраних погодних 

даних визначаються найгірші умови при яких необхідно забезпечувати 

енергоспоживання, зібрані дані по установки ВДЕ використовуються при 

формуванні переліку альтернатив структур ГЕСВДЕ та подальшому 

формуванні рішення.  

Компонентами функціонального наповнення процесу збору та 

попередньої обробки інформації є «Збір даних», «Перевірка на коректність», 

«Збереження у базі даних», «Формування бази знань» та «Розрахунок 

найгірших погодних умов». Діаграму декомпозиції процесу збору та 

попередньої обробки інформації зображено на рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Діаграма процесу збору та попередньої обробки 

інформації 

Процес витягу даних відбувається з використанням технології парсингу.  

Парсинг даних про установки ВДЕ виконується з трьох веб-сайтів для 

купівлі енергозберігаючих технологій: 

– http://ecost.lviv.ua; 
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– http://alteco.in.ua; 

– https://energostar.kiev.ua. 

На кожному сайті обираються сторінки з продажу сонячних батарей, 

вітрових турбін та акумуляторних батарей.  

Також виконується парсинг погодних даних за кожен день погодинно з 

сайту gismeteo.ua. 

Під час витягу даних проводиться виділення необхідних даних та 

переведення їх у згруповану структуру реляційної бази даних. Вихідний текст 

HTML-документа перетворюється у структуру даних – DOM-дерево, яке 

представляє синтаксичну структуру вхідної послідовної інформації, яку 

необхідно обробити та передати у базу даних для зберігання. Алгоритм процесу 

збору даних про погоду на основі парсингу веб-сторінок зображено на 

рисунку 3.4, про дані установок ВДЕ на рисунку 3.5. 

Рисунок 3.4 - Алгоритм процесу збору даних про погоду 

 

Рисунок 3.5 - Алгоритм процесу збору даних про установки ВДЕ 

Підключення до сайту із прогнозом погоди 

Знаходження сторінки із погодою для відповідної території 

Отримання даних про прогноз погоди 

Внесення даних у відповідну таблицю бази даних 

Підключення до сайтів із продажу 

установок ВДЕ 

Знаходження сторінки із даним про 

СБ, ВЕУ, АБ 

Отримання даних про техніко-

економічні показники установок 

ВДЕ 

Внесення даних у відповідні таблиці 

бази даних 

https://energostar.kiev.ua/
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Після отримання знайдених даних, програма заносить їх до відповідної 

таблиці бази даних і надсилає їх на сервер для подальшої роботи. 

 

3.3 Функціональна модель процесу формування множини варіантів 

структури енергетичної системи 

 

Планування структури енергетичної системи з ВДЕ проводиться на 

основі даних зібраних в процесі збору та попередньої обробки інформації. 

Для визначення множини альтернативних структур ГЕСВДЕ вхідними 

даними для моделі синтезу структури ГЕСВДЕ є множини сонячних панелей, 

вітрогенераторів, акумуляторних панелей. 

Діаграму декомпозиції процесу «Формування множини варіантів 

структури енергетичної системи» в нотації IDEF3 зображено на рисунку 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Діаграма декомпозиції процесу формування множини 

варіантів структури енергетичної системи 

Компонентами функціонального наповнення процесу є «Відбір даних», 

що реалізовується підсистемою збору та попереднього опрацювання 

інформації, а також «Генерація комбінацій сонячних панелей», «Генерація 

комбінацій вітрових турбін», «Генерація комбінацій акумуляторних батарей», 

«Генерація комбінацій СБ та ВЕУ», «Формування множини структур 

енергосистеми», що реалізовуються підсистемою аналітичної обробки 

інформації. 
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Узагальнена блок-схема алгоритму генерації комбінацій СБ та ВЕУ 

представлена на рисунку 3.7. Для кожного виду СБ та ВЕУ, що знаходяться у 

базі даних, визначається їх мінімальна можливість кількість, що покривала б 

споживання у господарстві. Далі за моделями 2.15/2.16 визначається загальна 

кількість варіантів сполучень СБ/ВЕУ (від одного до мінімально визначеної). 

 

Рисунок 3.7 – Алгоритм процесу генерації комбінацій СБ та ВЕУ 

У результаті процесу «Формування множини варіантів структури 

енергетичної системи» отримуємо множину можливих альтернативних 

варіантів структури енергосистеми, які покривають рівень споживання в 

користувача, та можуть бути реалізовані при наявних на ринку установках 

відновлювальних джерел енергії. Результати планування структури 

енергетичної системи використовуються в процесах визначення техніко-

економічних параметрів альтернативних структур енергосистеми та 

багатокритеріальній оцінці альтернатив.  

 

3.4 Функціональна модель процесу техніко-економічних параметрів 

сформованої множини структур 

 

Визначення техніко-економічних параметрів сформованої множини 

структур проводиться для кожної альтернативної структури на основі даних 

про споживання в господарстві, погодні умови та технічні характеристики 



127 

установок ВДЕ, зібраних в процесі збору та попередньої обробки інформації. 

Техніко-економічні параметри в подальшому використовуються для кількісної 

оцінки структур. 

Діаграму декомпозиції процесу «Визначення техніко-економічних 

параметрів» представлено на рисунку 3.8. 

 

Рисунок 3.8 - Діаграма декомпозиції процесу визначення техніко-

економічних параметрів множини структур 

Компонентами функціонального наповнення процесу є «Відбір даних 

для техніко-економічного аналізу», «Визначення погодинних значень 

згенерованої енергії від СБ», «Визначення погодинних значень згенерованої 

енергії від ВЕУ», «Визначення ємності АБ при зарядці/розрядці», «Визначення 

погодинних значень сукупної згенерованої енергії», «Визначення загальної 

вартості спорудження системи», «Визначення критерію ймовірності втрати 

живлення», «Визначення критерію відносної надлишкової енергії», 

«Визначення граничного значення критерію відносної надлишкової енергії».  

Визначення погодинних значень сукупної згенерованої енергії 

відбувається за умови, що одночасно відомі значення згенерованої енергії від 

СБ та ВЕУ. 

У результаті виконання процесу «Визначення техніко-економічних 

параметрів множини структур» одержуємо кількісні оцінки з граничними 

значеннями, які  використовуються при багатокритеріальній оцінці 

альтернатив.  
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3.5 Функціональна модель процесу формування множини критеріїв оцінки 

з їх вагами 

 

На етапі «Формування множини критеріїв оцінки з їх вагами» для 

кожної альтернативної структури розраховуються функції приналежностей 

якісних критеріїв згідно правил у базі знань, сформованої експертами. 

Знаходяться значення кількісних критеріїв на універсальній множині, та 

кількісні критерії приводяться до одного простору з якісними, визначають ваги 

критеріїв. Також проходить обробка експертних суджень для визначення 

лінгвістичних змінних. 

Формування множини критеріїв оцінки з їх вагами відбувається згідно 

відповідної моделі. 

Діаграму декомпозиції процесу «Формування множини критеріїв оцінки 

з їх вагами» в нотації IDEF3 представлено на рисунку 3.9. 

 

Рисунок 3.9 - Діаграма декомпозиції процесу формування множини 

критеріїв оцінки з їх вагами 

Процес формування множини критеріїв оцінки з їх вагами є останнім 

етапом, що виконується підсистемою аналітичної обробки інформації. 

Результати, а саме значення критеріїв з їх вагами для кожного із сценаріїв, 

використовуються в процесі багатокритеріальної оцінки альтернатив. 
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3.6 Функціональна модель процесу багатокритеріальної оцінки 

альтернатив 

 

Етап багатокритеріальної оцінки альтернатив передбачає проведення оцінки 

варіантів побудови ГЕСВДЕ по заданій множині критеріїв і вибір кращого 

варіанта із вирішення задачі оптимізації в межах трьох оціночних сценаріїв. 

Загалом сукупність задач багатокритеріальної оцінки альтернативних 

структур можна подати у вигляді функціональної моделі в нотації IDEF3 

(рис. 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Функціональна модель процесу багатокритеріальної оцінки 

альтернатив 

Запропонована схема процесу багатокритеріальної оцінки альтернатив 

дозволяє структурувати процес визначення оптимального варіанту 

енергосистеми та отримати оцінки ефективності енергосистеми з більшою 

точністю.  

 

3.7 Концептуальне моделювання предметної області 

 

Спираючись на основні вимоги та компоненти, згідно до розробленої 

функціональної моделі інформаційної технології у роботі виконано 

проектування логічної та фізичної моделей даних. 

Концептуальна модель даних включає визначення типів найважливіших 

сутностей та існуючих між ними зв'язків, процедуру конструювання 
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інформаційної моделі предметної області, та не залежна від фізичних умов 

реалізації [115].  

Широкого використання під час побудови концептуальної моделі бази 

даних набуло ER-моделювання.  

Першим етапом побудови ER-діаграми є виділення сутностей. Для 

зберігання всіх даних СППР було створено базу даних MySQL. Після 

визначення типів сутностей встановлюються усі існуючі між певними 

сутностями зв’язки та атрибути, які виділені у створюваній БД.  

У таблиці 3.2 наведено список існуючих у БД сутностей. 

Системний аналіз предметної області дав змогу побудувати 

концептуальну модель бази даних СППР.  

 

Таблиця 3.2 – Таблиця об'єктів бази даних 

Назва об'єкту Характеристика об’єкта 

Сонячні батареї (PV) Дані про різні види сонячних батарей 

Вітрові установки (WP) Дані про різні види вітрових установок 

Акумуляторні батареї (B) Дані про різні види акумуляторних батарей 

Коефіцієнти (Coefficients) Розраховані коефіцієнти, що характеризують 

конфігурації – гібридну вітро-сонячну систему 

електропостачання 

All_Configurations Інформація про теоретично можливі конфігурації, 

сформовані із сонячних батарей та вітроустановок 

Working_Configurations Інформація про сформовані робочі конфігурації 

сонячних батарей та вітроустановок 

Working_Configurations_wit

h_AB 

Інформація з сформованими робочими 

конфігураціями сонячних батарей, вітроустановок 

та акумуляторів 

Additionally Інформація про розрахункове значення сонячної 

інсоляції та дані про споживання в господарстві. 

Connect Пов'язує таблиці з усіма робочими конфігураціями 

та щодобовими розрахунковими значеннями із 

таблиці Additionally 

Weather_Archive Архівні дані про погоду в регіоні щодобово. 

Weather_data Детальна інформація про найгірші погодні умови. 

Weather_day Інформація про день якому відповідають  найгірші 

погодні умови. 

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&pos=0&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Working_Configurations&token=35ee965987f79da2243f864ea30b87b6
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Working_Configurations_with_AB&token=35ee965987f79da2243f864ea30b87b6
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Working_Configurations_with_AB&token=35ee965987f79da2243f864ea30b87b6
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Weather_day&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
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У таблиці 3.3 представлено описання атрибутів сутності Сонячні 

батареї (PV).  

 

Таблиця 3.3 – Таблиця атрибутів сутності «PV» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

PV_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення PV і 

позначає його порядковий номер. Зв’язує таблиці PV і 

All_Configurations 

PV Назва сонячної батареї 

PV_Power Потужність сонячної батареї 

PV_Voltage Напруга сонячної батареї 

PV_Amperage Сила струму сонячної батареї 

PV_Max_Vol Номінальне (максимальне) значення напруги сонячної 

батареї 

PV_Length Довжина сонячної батареї 

PV_Height Висота сонячної батареї 

PV_Width Ширина сонячної батареї 

Min_Work_Temp Мінімальна робоча температура сонячної батареї 

Max_Work_Temp Максимальна робоча температура сонячної батареї 

PV_Weight Вага сонячної батареї 

PV_Price Вартість сонячної батареї 

 

У таблиці 3.4 представлено описання атрибутів сутності Вітрові 

установки (WP). 

 

Таблиця 3.4 – Таблиця атрибутів сутності «WP» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

WP_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

WP і позначає його порядковий номер. Зв’язує таблицю 

з All_Configurations 

WP Назва вітрової установки 

WP_Power Потужність вітроелектроустановки 

WP_Start_wind_speed Стартова швидкість вітру вітрової установки 

 

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=WP&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=WP&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b


132 

Продовження таблиці 3.4 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

WP_Start_work_wind_speed Стартова робоча швидкість вітру вітроелектроустановки 

WP_Max_wind_speed Номінальна (максимальна) швидкість вітру 

вітроелектроустановки 

WP_Voltage Напруга вітрової установки 

WP_Diameter Діаметр вітроротора 

WP_Number_of_blades Кількість лопатей вітроелектроустановки 

WP_Price Вартість вітрової установки 

 

У таблиці 3.5 представлено описання атрибутів сутності Акумуляторні 

батареї (B). 

 

Таблиця 3.5 – Таблиця атрибутів сутності «B» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

B_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення B і 

позначає його порядковий номер. Зв’язує таблиці B і Configurations 

B Назва акумуляторної батареї 

B_Power Потужність акумуляторної батареї 

B_Volume Ємність акумуляторної батареї 

B_Length Довжина акумуляторної батареї 

B_Width Ширина акумуляторної батареї 

B_Height Висота акумуляторної батареї 

B_Weight Вага акумуляторної батареї 

B_Price Вартість акумуляторної батареї 

 

У таблиці 3.6 представлено описання атрибутів сутності 

All_Configurations. У сутності «All_Configurations» містяться дані про усі 

можливі конфігурації, що можуть бути створені з поєднанням СБ та ВЕУ. 

 

  

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=B&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&pos=0&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&pos=0&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
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Таблиця 3.6 – Таблиця атрибутів сутності «All_Configurations» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

All_Conf_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

All_Configurations і позначає його порядковий номер. Зв’язує 

таблиці All_Configurations і Working_Configurations 

El1_id Атрибут, який виступає зовнішнім ключем відношення 

Configurations і зв’язує таблиці Configurations і PV 

Element1 Назва сонячної батареї 

El2_id Атрибут, який виступає зовнішнім ключем відношення 

Configurations і зв’язує таблицю з WP 

Element2 Назва вітроелектроустановки 

El3_id Атрибут, який виступає зовнішнім ключем відношення 

Configurations і зв’язує таблиці Configurations і B 

Element3 Назва акумуляторної батареї 

 

У таблиці 3.7 представлено описання атрибутів сутності 

Working_Configuration. У сутності «Working_Configurations» містяться дані про 

проаналізовані конфігурації з такою кількістю елементів сонячних панелей та 

вітроелектроустановок, що покривають споживання. 

 

Таблиця 3.7 – Таблиця атрибутів сутності «Working_Configuration» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

W_Conf_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Working_Configuration і позначає його порядковий номер. Зв’язує 

таблицю з Working_Configurations_with_AB 

All_Conf_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

All_Configurations і позначає його порядковий номер. Зв’язує 

таблиці All_Configurations і Working_Configurations 

N_El1 Кількість елементів сонячних батарей 

Element1 Назва сонячної батареї 

N_El2 Кількість елементів вітроелектроустановок 

Element2 Назва вітроелектроустановки 

W_day_id Атрибут, який виступає зовнішнім ключем відношення 

Working_Configuration зв’язує таблицю з Weather_day 

Add_n_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення Connect і 

позначає його порядковий номер. Зв’язує таблицю з 

Working_Configurations 

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&pos=0&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&pos=0&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Working_Configurations&token=35ee965987f79da2243f864ea30b87b6
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&pos=0&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=All_Configurations&pos=0&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
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У таблицях 3.8 - 3.9 представлено описання атрибутів сутностей 

Working_Configurations_with_AB та Coefficients відповідно. 

 

Таблиця 3.8 – Таблиця атрибутів сутності «Working_Configurations_with_AB» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

W_Conf_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Configurations і позначає його порядковий номер. Зв’язує 

таблиці Working_Configuration і 

Working_Configurations_with_AB 

Element1 Назва сонячної батареї 

Element2 Назва вітроелектроустановки 

Element3 Назва акумуляторної батареї 

W_Conf_AB_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Working_Configurations_with_AB і позначає його порядковий 

номер. Зв’язує таблиці Working_Configurations_with_AB і 

Coefficients 

N_El1 Кількість елементів сонячних батарей 

N_El2 Кількість елементів вітроелектроустановок 

N_El3 Кількість елементів акумуляторних батарей 

 

Таблиця 3.9 – Таблиця атрибутів сутності «Coefficients» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

Coef_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Coefficients і позначає його порядковий номер. 

REPG_z Значення критерію надлишковості енергії за рік роботи, коли 

акумуляторна батарея заряджається 

REPG_r Значення критерію надлишковості енергії за рік роботи, коли 

акумуляторна батарея розряджається 

DPSP_z Значення критерію дефіциту енергії за рік роботи, коли 

акумуляторна батарея заряджається 

DPSP_r Значення критерію дефіциту енергії за рік роботи, коли 

акумуляторна батарея розряджається 

COE Вартість системи 

W_Conf_AB_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Working_Configurations_with_AB і позначає його порядковий 

номер. Зв’язує таблиці Working_Configurations_with_AB і 

Coefficients 

 

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Configurations&token=4bebb1711c9587986497c2d6eea65e8b
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У таблицях 3.10-3.12 представлено описання атрибутів сутностей 

Additionaly, Connect та Weather_data відповідно. 

 

Таблиця 3.10 – Таблиця атрибутів сутності «Additionaly» 

Назва 

атрибута 

Характеристика атрибута 

Coef_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Coefficients і позначає його порядковий номер. 

Gtilt Погодинні значення притоку сонячної радіації 

EL Погодинні значення використання електроенергії людиною у 

господарстві 

Add_n_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Connect і позначає його порядковий номер. Зв’язує таблицю з 

Additionaly 

 

Таблиця 3.11 – Таблиця атрибутів сутності «Connect» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

Add_n_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Connect і позначає його порядковий номер. Зв’язує таблицю з 

таблицями Additionaly та Working_Configurations 

 

Таблиця 3.12 – Таблиця атрибутів сутності «Weather_data» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

W_id Атрибут, який виступає первинним ключем відношення 

Weather_data і позначає його порядковий номер.  

Duration_of_the_day Продовжність дня з найгіршими погодними даними 

Time Період часу дня 

Chromancy Хмарність 

Temperature Температура 

Wind_speed Швидкість вітру 

W_id Атрибут, який виступає зовнішнім ключем відношення 

Weather_data. Зв’язує таблиці Weather_Archive і 

Weather_data 

W_day_id Атрибут, який виступає зовнішнім ключем відношення. 

Зв’язує таблиці Weather_data і Weather_day 
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У таблиці 3.13 - 3.14 представлено описання атрибутів сутностей 

Weather_Archive та Weather_day відповідно. 

 

Таблиця 3.13 – Таблиця атрибутів сутності «Weather_Archive» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

A_W__id Атрибут, який виступає первинним ключем 

відношення Weather_Archive і позначає його 

порядковий номер.  Зв’язує таблицю з 

Weather_data 

A_Date Дата 

A_Duration_of_the_day Продовжність дня з найгіршими погодними 

даними 

A_Time Період часу дня 

A_Chromancy Хмарність 

A_Temperature Температура 

A_Wind_speed Швидкість вітру 

 

Таблиця 3.14 – Таблиця атрибутів сутності «Weather_day» 

Назва атрибута Характеристика атрибута 

W_day_id Атрибут, який виступає первинним ключем 

відношення Weather_day і позначає його 

порядковий номер.  Зв’язує таблицю з 

Working_Configuration 

Date Дата 

 

Під логічним проектуванням розуміють створення структур зберігання, 

та зв’язків між, а також їх перетворення у логічну модель бази даних, не 

прив’язуючись до цільової системи керування базами даних (СКБД). 

Ціллю етапу логічного проектування є створення відповідної логічної 

моделі даних шляхом уточнення і перетворення сутностей і зв’язків 

концептуальної моделі з урахуванням особливостей організації даних у обраній 

СКБД. На цьому етапі для реляційних моделей визначається множина таблиць, 

що представляють сутності, їх структура, визначаються ключові атрибути і 

проводиться нормалізація відносин між таблицями [116]. 
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На рисунку 3.11 зображена логічна модель бази даних. 

 

Рисунок 3.11 – Логічна модель бази даних 

 

Висновки до розділу 3 

 

У результаті проведеного системного аналізу процесу проектування 

ГЕСВДЕ було побудовано функціональні моделі процесів, які забезпечують 

інформаційну підтримку прийняття рішень при плануванні структури 

енергосистеми.  

Представлено функціональні моделі та алгоритмічне забезпечення 

реалізації задач процесу збору та обробки інформації, визначення загальної 

кількості альтернатив та техніко-економічних параметрів, формування рішення 

щодо оптимальної структури енергетичної системи.  

Наведено функціональну модель та опис етапів розробленої прикладної 

інформаційної технології підтримки прийняття рішень при плануванні 

структури енергетичної мережі.  

Основні результати розділу опубліковано у працях [2, 9, 18]. 
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РОЗДІЛ 4  

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПЛАНУВАННІ 

СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ МЕРЕЖІ  

У даному розділі представлено опис системи підтримки прийняття 

рішень для планування енергозабезпечення будівель з ВДЕ, що реалізує 

розроблені моделі та інформаційну технологію.  

Представлено архітектуру запропонованої системи. Розглянуто категорії 

користувачів СППР. Наведено опис роботи підсистем СППР з динамікою  

взаємодії об'єктів в часі. Для цього побудовано діаграми послідовності 

виконання завдань підсистем збору та попереднього опрацювання даних, 

аналітичної обробки інформації (відповідає за виконання завдань формування 

множини структур, визначення техніко-економічних характеристик, розрахунок 

значень критеріїв оцінки), формування рішень (відповідає за виконання 

завдання багатокритеріальної оцінки альтернативних структур) в нотації UML 

[117]. Наведено приклади інтерфейсу web-орієнтованої СППР відображення 

результатів виконання її основних задач. 

 

4.1 Загальна архітектура системи підтримки прийняття рішень при 

плануванні структури енергетичної мережі 

 

Система підтримки прийняття рішень для планування 

енергозабезпечення будівель з ВДЕ реалізована у вигляді web-додатку за 

принципом трьохрівневої клієнт-серверної архітектури.  

Клієнт-серверна архітектура представляє собою архітектурний шаблон 

програмного додатку, який переважає серед інших при створенні розподілених 

мережевих додатків. Згідно нього забезпечується кооперація та обмін даними 

між додатками [118].  
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Модель кооперації типу «клієнт-сервер» перш за все передбачає 

забезпечення розподілу дій між клієнтом та сервером. В моделі можна виділити 

три рівні виконання дій [119]: 

 рівень подання даних, який переважно представляє собою 

інтерфейс користувача. Виконує представлення даних користувачу та 

відповідає за зчитування керуючих команд, що введені користувачем; 

 прикладний рівень, який відповідає за реалізацію основної логіки 

програмного додатка та виконання необхідної обробки даних; 

 рівень управління даними, відповідає за зберігання даних та 

надання доступу до них. 

На рисунку 4.1 представлена схема взаємодії основних компонентів 

системи підтримки прийняття рішень для планування енергозабезпечення 

будівель із зазначенням зв’язків між складовими частинами.  

 

Рисунок 4.1 – Загальна архітектура СППР 
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Функціональні можливості СППР реалізуються сукупністю програмних 

додатків, розроблених із використанням прикладного пакету Matlab та мови 

програмування Java. Дані, обробка яких здійснюється запропонованою 

інформаційною системою, зберігаються в базі даних під управлінням системи 

керування базою даних MySQL. 

З огляду на аналіз попередніх досліджень [120-124], було визначено, що 

обробка неузгоджених даних потребує застосування різноманітних підходів до 

їх об’єднання.  

Створення СППР вимагає виконання завдання інтеграції, оскільки 

вирішення окремих задач всередині СППР здійснюється окремими 

інформаційними підсистемами. Консолідація, або інтеграція даних – це 

об'єднання даних, які спочатку вводяться в різні системи [125]. Ці системи 

повинні обмінюватися між собою інформацією, а також передавати інформацію 

до спільної бази даних для подальшої обробки та використання. 

Архітектура розроблюваної системи підтримки прийняття рішень, разом 

із консолідацією інформації передбачає використання ієрархічного 

впорядкування складових частин та агрегацію інформації при її передачі до 

верхніх рівнів.  

Так в СППР для планування енергозабезпечення будівель береться за 

основу інтегрована інформаційна технологія обробки інформації 𝐼𝑖𝑛𝑡, що 

використовує ієрархічне впорядкування: 

 

Пошук інформаційних джерел 𝐼𝑓𝑐 в SCP  → 

Web-інтеграція 𝐼𝑤𝑒𝑏  в SCP→ 

Інтеграція на рівні баз даних 𝐼𝑤ℎ в SCP, SAPD, DM та SDS 

 

𝐼𝑖𝑛𝑡 = {𝐼𝑤ℎ , 𝐼𝑤𝑒𝑏 , 𝐼𝑓𝑐  }      (4.1) 

де SCP – підсистема збирання та попереднього опрацювання даних, 

SAPD  – підсистема аналітичної обробки даних, DM – підсистема формування 

рішень, SDS – підсистема зберігання даних. 
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Пошук інформаційних джерел відбувається у підсистемі збирання та 

попереднього опрацювання даних. Робота такого пошуку базується на основі 

посередника, у роботі запропоновано використовувати програми-парсери. 

Програма посередника отримує модель вимог користувача до даних, що він 

шукає [122].  

Web-інтеграція відбувається у підсистемі збирання та попереднього 

опрацювання даних. Під web-інтеграцією розуміють методи обробки і 

представлення інформаційних ресурсів за допомогою Web-технологій. 

Зберігання і передавання даних відбувається з використанням мови XML, 

призначеної для організації взаємодії з різними застосуваннями [123]. За пошук 

інформації відповідають два різні програмні парсери, які взаємодіють з 

підсистемами за допомогою мови XML. 

Інтеграція на рівні баз даних відбувається у підсистемах збирання та 

попереднього опрацювання даних, аналітичної обробки даних, формування 

рішень та зберігання даних. Метою інтеграції даних на рівні баз даних є 

використання систем управління базами даних для запису і читання значень із 

спільних таблиць.  

В СППР база даних призначена для накопичення структурованих даних і 

метаданих про параметри, що впливають на проектування розподілених 

енергетичних систем. З БД постачається інформація іншим програмним 

модулям.  

СППР складається із взаємопов’язаних підсистем, функціональні 

можливості яких наведено в таблиці 4.1. 

Оскільки між складовими підсистемами СППР існує інтеграція, то 

необхідно продумати механізм кооперації з файлами, що містять дані в різних 

форматах, та інформація з яких необхідна при роботі різним підсистемам. 

Вирішенням даної проблеми стало впровадження «Підсистеми збирання та 

попереднього опрацювання даних». Через цю підсистему наповнюється база 

даних, що знаходиться під управлінням СКБД MySQL. Підсистема зберігання 

даних має забезпечувати надійне зберігання великих обсягів даних, що будуть 

використані підсистемами в процесі формування рішень. 
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Таблиця 4.1 – Короткий опис підсистем СППР  

 

Основними функціями СППР є збір та обробка даних про погодні умови, 

електроспоживання в господарстві, наявні на ринку елементи ВДЕ, а також 

визначення на їх основі можливих конфігурацій ГЕСВДЕ, оцінка конфігурацій 

згідно якісних та кількісних критеріїв в межах трьох незалежних сценаріях, 

Підсистема 
Короткий опис/Дії, що 

виконуються 
Вхідні дані Вихідні дані 

Підсистема 

збирання та 

попереднього 

опрацювання 

даних (SCP) 

Збір інформації про погодні 

умови, технічні та 

економічні показники 

обладнання в мережі 

Інтернет. Дані зберігаються 

в SQL таблицях та 

використовуються в інших 

модулях 

Дані, які 

збираються з 

сайту прогнозу 

погоди, сайтів з 

установками 

ВДЕ, дані, що 

вводить 

користувач 

Погодинні погодні дані 

для доби з найгіршими 

погодними умовами, 

характеристики 

установок ВДЕ, 

споживання в 

господарстві, 

параметри зовнішньої 

мережі  

Підсистема 

аналітичної 

обробки даних 

(SAPD) 

Визначення альтернативних 

структур ГЕСВДЕ, їх 

техніко-економічних 

параметрів з 

використанням Matlab, 

визначення множин 

критеріїв 

Вихідні дані 

підсистеми 

збирання та 

попереднього 

опрацювання 

даних 

Множина 

альтернативних 

структур гібридної 

енергетичної системи, 

множина критеріїв 

Підсистема 

формування 

рішень (DM) 

Оцінка альтернативних 

проектних рішень, кінцеве 

формування оптимального 

рішення 

Вихідні дані 

підсистеми SAPD 

Список проранжованих 

альтернатив разом з їх 

характеристиками 

Підсистема 

зберігання 

даних (SDS) 

Формування бази даних на 

основі даних SCP та SAPD 

Вихідні дані 

підсистем SCP, 

DM та SAPD 

Опрацьовані дані SCP, 

DM та SAPD 

Підсистема 

візуалізації 

даних 

Використовується web-

інтерфейс, через який 

користувачі отримують 

доступ до системи та 

сформованого рішення, що 

представляє собою техніко-

економічне обґрунтування 

оптимального варіанту 

ГЕСВДЕ із зазначенням 

виду та кількості установок 

ВДЕ, а також користувач 

отримує перелік 

проранжованих 

альтернативних рішень, 

найближчих до 

оптимальних 

Дані із бази 

даних, які 

запитує 

користувач 

Таблиці та графіки на 

web-сторінці 



143 

формування рекомендацій щодо вибору оптимальної структури системи, а 

також представлення результатів у вигляді звіту ОПР. 

Для ідентифікації взаємодії об'єктів підсистем (збору та попередньої 

обробки інформації, аналітичної обробки інформації, формування рішень), 

впорядкованої за часом їх прояву використано діаграми послідовності (sequence 

diagram) у нотації UML. 

Взаємодію об'єктів підсистеми візуалізації даних представлено у зв'язку 

з об'єктами інших підсистем. 

Діаграму послідовності виконання задач підсистеми збору та 

попередньої обробки інформації зображено на рисунку 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Діаграма послідовності виконання задач підсистеми збору 

та попередньої обробки інформації 

Діаграма послідовності виконання задач підсистеми аналітичної 

обробки даних зображено на рисунку 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Діаграма послідовності виконання задач підсистеми 

аналітичної обробки даних 

Діаграму послідовності виконання задач підсистеми формування 

рішення зображено на рисунку 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Діаграма послідовності виконання задач підсистеми 

формування рішень 

Основні функції користувачів СППР представлено на рисунку 4.5 у 

вигляді UML діаграми варіантів використання.  
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Рисунок 4.5 – Діаграма варіантів використання СППР  

Адміністратор володіє повними правами для управління СППР. Він 

розподіляє права доступу до СППР між користувачами, має права на 

додавання, видалення та редагування усіх даних. Також адміністратор є 

відповідальним за підтримку функціонування бази даних та створення її 

резервних копій.  

В СППР збирання даних про погодні умови здійснюється за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення – програми-парсера. Він забезпечує 

витяг даних із сайту gismeteo.ua. Збір даних про наявні на ринку установки ВДЕ 

здійснюється за допомогою парсера, який забезпечує витяг даних із сайтів eco- 

ecost.lviv.ua; alteco.in.ua; energostar.kiev.ua. 

Окрім автоматизованого збирання даних, є можливість вносити дані 

вручну. У цьому випадку оператор заповнює відповідні форми через web-

інтерфейс.  

У ролі ОПР, як правило, виступає кінцевий користувач, який планує 

систему на предпроектній стадії. Він отримує доступ до звітів про результати 

оцінки альтернатив. Окрім того, має можливість обрати варіант, який із 

запропонованих варіантів структури енергосистеми, його задовольняє більше. 
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Експерт з енергозбереження формує базу знань та правил. За 

сформованими правилами визначаються значення якісних критеріїв, а також 

розподіляються ваги критеріїв.  

 

4.2 Реалізація основних функцій системи підтримки прийняття рішень для 

планування енергозабезпечення будівель  

 

Реалізація основних функцій системи підтримки прийняття рішень для 

планування енергозабезпечення будівель забезпечується написанням 

програмних модулів у середовищі Matlab, створенням web-інтерфейсу, збором 

даних за технологією парсингу, створенням та налаштуванням наповнення бази 

даних, інтеграцією між інформаційними підсистемами. 

4.2.1 Формування бази даних інформаційної системи. 

Для того щоб забезпечити автоматизацію необхідних розрахунків 

потрібно налаштувати доступ до зовнішніх джерел, у даному випадку до 

загальнодоступної бази даних, яка зберігає в собі інформацію про елементи 

гібридної системи енергопостачання та погодні умови. Головний код роботи 

програми написаний за допомогою пакету прикладних програм Matlab, тому 

слід налаштувати зв'язок між ним та базою даних.  

Забезпечення взаємодії із зовнішніми програмними продуктами, а саме з 

базою даних, відбувається за допомогою пакету розширення Matlab для роботи 

з базами даних – Database Toolbox. Він має такі ключові особливості [126]: 

 забезпечує взаємодію Matlab з MySQL через ODBC драйвер;  

 забезпечує пряме виконання SQL-запитів безпосередньо з Matlab; 

 надає можливості доступу та звернення до баз даних без додаткових 

знань SQL; 

 забезпечує експорт/імпорт всіх типів даних; 

 містить гнучкі засоби керування з'єднанням, потокової передачі 

даних та ін.; 

 може забезпечувати одночасну роботу з декількома базами даних. 
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Процес взаємодії налаштовується наступним чином: 

1. Створюється бази даних з визначеною кількістю таблиць. 

2. У результаті парсингу до БД надходить інформація про види та 

характеристики доступних джерел ВДЕ. 

3. У результаті парсингу до БД надходить інформація про погодні умови 

в місцевості. 

4. Установка та налаштування драйверу ODBC для автоматичного 

підключення Matlab до бази даних MySQL.. 

5. Підключення програмних модулів до бази даних шляхом написання 

відповідного коду. 

6. Зчитування даних необхідних для розрахунку до Matlab за допомогою 

SQL-запитів. 

7. Наповнення БД програмно. Наповнення бази даних відбувається 

автоматично у відповідності до коду реалізованого в Matlab. У результаті 

роботи програмних модулів у відповідні таблиці БД заповнюються інформацію 

про найгірші погодні умови в місцевості, згенеровані альтернативні структури 

енергосистем з ВДЕ, значення критеріїв, оцінку альтернатив, проміжні дані. 

З використанням технології парсингу у результаті витягу даних про 

сонячні панелі, що доступні на ринку заповнюється таблиця «PV» (рис.4.6). До 

таблиці також записується інформація про технічні та економічні 

характеристики сонячних панелей.  

 

Рисунок 4.6 – Заповнення таблиці інформацією про сонячні панелі 
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З використанням технології парсингу також заповнюється таблиця «WP», 

що містить дані про доступні на ринку вітрові турбіни (рис.4.7). До таблиці 

записується інформація про технічні та економічні характеристики вітрових 

турбін.  

 

Рисунок 4.7 – Заповнення таблиці інформацією про вітрові турбіни 

З використанням технології парсингу до таблиці «В» записується 

інформація про технічні та економічні характеристики акумуляторних батарей  

(рис. 4.8).  

 

Рисунок 4.8 – Заповнення таблиці інформацією про акумуляторні батареї 

У результаті виконання програмного коду в середовищі Matlab 

заповнюються таблиці «Weather_data», в якій зберігаються дані про погодні 
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умови, та «Weather_day», яка містить дату доби з найгіршими погодними 

умовами (рис.4.9-4.10). 

 

Рисунок 4.9 – Дані з таблиці «Weather_data» 

 

Рисунок 4.10 – Дані з таблиці «Weather_day » 

У окремому файлі написаний код для створення генерації конфігурацій 

елементів, який враховує всі можливі ситуації при використанні різних типів 

даних та виключних ситуацій. У результаті його виконання до таблиці 

«All_Configurations» заносяться дані про всі можливі конфігурації – 

комбінування сонячних панелей та вітрових турбін (рис.4.11).  

 

Рисунок 4.11 – Заповнення таблиці «All_Configurations» розрахованими 

конфігураціями 

Серед розміщених у БД конфігурацій визначаються працездатні 

альтернативи (ті, що покривають добове споживання електроенергії в 

господарстві). Спочатку розраховується, яка кількість елементів буде 

забезпечувати підтримку добового споживання по кожному із видів ВДЕ. Далі 

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Weather_data&pos=0&token=35ee965987f79da2243f864ea30b87b6
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Weather_data&pos=0&token=35ee965987f79da2243f864ea30b87b6
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виконується перебір сполучень сонячних панелей та вітрогенераторів. Для 

кожної такої конфігурації розраховується сумарна потужність гібридної 

системи та перевіряється з добовим споживанням електроенергії. Якщо вона 

покриває добове споживання, то дана альтернатива записується до бази даних 

як працездатна, якщо ні – то вона пропускається. Результат запису 

представлений на рис.4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Заповнення таблиці «Working_Configurations» робочими 

конфігураціями 

Далі необхідно працездатні конфігурації з’єднати з різними видами 

акумуляторних батарей, зібраними у результаті парсингу. В таблицю 

«Working_Configurations_with_AB» будуть записані всі працездатні 

конфігурації, які з’єднуються з кожним видом акумуляторних батарей 

(рис.4.13). В одній конфігурації загальна ємність АБ покриває добове 

споживання. 

Наступним етапом є розрахунок та наповнення БД значеннями техніко-

економічних показників для працездатних конфігурацій. Інформація про 

значення кількісних критеріїв REPG, DPSP, COE заноситься до таблиці 

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=DB_DIPLOMA_NEW&table=Working_Configurations&pos=0&token=35ee965987f79da2243f864ea30b87b6
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«Coefficients» разом з їх граничними значеннями. Ці коефіцієнти 

розраховуються для ситуацій коли акумуляторна батарея заряджається та 

розряджається погодинно для доби з найгіршими погодними умовами 

(рис. 4.14).  

 

Рисунок 4.13 – Заповнення таблиці «Working_Configurations_with_AB» 

працездатними конфігураціями з акумуляторними батареями 

 

Рисунок 4.14 – Розрахунки коефіцієнтів та загальної вартості системи 
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Отримані значення кількісних критеріїв використовуються при 

багатокритеріальній оцінці альтернатив.  

Також в базі даних зберігаються ваги критеріїв згідно трьох 

оптимізаційних сценаріїв (рис. 4.15). 

 

Рисунок 4.15 – Заповнення таблиці з вагою критеріїв 

Вище описані таблиці заповнюються в результаті роботи підсистеми 

аналітичної обробки інформації. 

4.2.1 Реалізація інтерфейсу інформаційної системи. 

Робота з web-інтерфейсом СППР починається з авторизації (рис. 4.16). 

Потім для користувача в залежності від його повноважень доступні відповідні 

елементи верхнього меню web-сайту. 

 

Рисунок 4.16 – Головна сторінка СППР  
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Розглянемо послідовність дій користувачів під час роботи із 

запропонованою web-орієнтованою СППР. 

Робота підсистеми збирання та попереднього опрацювання даних 

полягає у реалізації задач збору інформації про погодні умови, технічні та 

економічні показники установок ВДЕ в мережі Інтернет, читання введених 

користувачем даних.  

У залежності від того, хто виступає користувачем СППР, відрізняється 

інформація, яку необхідно надати. У якості користувачів, хто безпосередньо 

працює з системою через інтерфейс виступають Експерт, Оператор та ОПР. 

Після авторизації експерту пропонується оцінити діапазони зміни 

вхідних змінних, що формують якісні критерії. 

До інформації, яку необхідно оцінити експертам у термінах «мала», 

«середня», «велика» відносять діапазони зміни значень потужності ВЕУ, 

відстані ВЕУ до будівлі, площі вітрогенератора, площі ділянки монтажу 

сонячних панелей, виду генеруючих потужностей, виробника, форми рельєфу, 

ціни системи.  

На рисунку 4.17 представлено приклад форми вводу експертної 

інформації. Експерту пропонується провести оцінку впливу відстані 

розміщення ВЕУ до будівлі на значення критерію «Шум».   

 

Рисунок 4.17 – Введення експертної інформації  
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Після авторизації оператору надається можливість ввести вручну 

інформацію про найгірші погодні умови в місцевості та установки ВДЕ з яких 

планується будувати енергосистему. Ця функція реалізована для випадків, коли 

збір інформації у автоматичному режимі неможливий. 

На рисунку 4.18 наведений приклад вводу інформації про установки 

ВДЕ. 

 

Рисунок 4.18 – Введення інформації оператором вручну 

Після авторизації ОПР пропонується заповнити дані про споживання в 

господарстві, обрати регіон в якому планується зводити систему та надати 

інформацію про особливості ділянки, де планується зводити енергосистему. 

Користувачеві пропонується ввести значення добового споживання в 

господарстві або розрахувати його, надавши інформацію про електричні 

прибори (рис. 4.19). 
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Рисунок 4.19 – Введення інформації про споживання в господарстві 

Наступним етапом є ввід інформації про географічне місце спорудження 

енергосистеми. ОПР пропонується обрати на карті точку розміщення 

(рис. 4.20). Згідно цієї інформації визначаються погодні умови у відповідності 

до яких проходить загальний розрахунок. 

 

Рисунок 4.20 – Введення інформації про місце спорудження 

енергосистеми 
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Для отримання вхідних даних щодо особливостей ділянки, де планується 

зводити енергосистему було створено форму вводу інформації, приклад якої 

приведений на рисунку 4.21. Дану форму заповнює ОПР, де вказує планову 

відстань вітрогенераторів до будівлі, рівень затіненості ділянки (враховуються 

тіні від дерев та споруд, що можуть падати на сонячні панелі), висота об’єкту 

над рівнем моря, планова площа монтажу сонячних панелей. Ці дані заносяться 

до БД та використовуються при формуванні значень критеріїв оцінки. 

 

Рисунок 4.21 – Форма вводу інформації про ділянку монтажу 

Після вводу всієї інформації ОПР пропонується провести за допомогою 

СППР розрахунок оптимальної конфігурації енергосистеми (рис. 4.20).  

Після натискання відповідної кнопки ОПР доступна інформація про 

зібрані установки ВДЕ, що відображається у відповідному пункті меню 

(рис. 4.22). 

 

Рисунок 4.22 – Відображення зібраних даних про установки ВДЕ 



158 

До уваги користувачу представляється перелік всіх альтернатив, які 

можна реалізувати. На рисунку 4.23 представлений фрагмент альтернатив, які 

бачить користувач після запуску розрахунків. При цьому для вибору серед 

альтернатив користувач може виділити ті, які хоче оцінити, або всі, для цього 

необхідно натиснути відповідну кнопку. 

 

Рисунок 4.23 – Фрагмент вибору альтернатив для оцінки 

Після вводу користувачем всіх даних, СППР відображає результати 

оцінки альтернатив та виводить список проранжованих з оптимальною 

альтернативою зверху та найбільш близькими до неї. Фрагменти результату 

оцінки за соціально-економічним сценарієм представлений на рисунку 4.24, за 

енергетично-ефективним сценарієм І рівня – на рисунку 4.25. 

 

Рисунок 4.24 – Фрагмент проранжованого списку альтернатив після 

соціально-економічного сценарію І рівня 
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Рисунок 4.25 – Фрагмент проранжованого списку альтернатив після 

енергетично-ефективного сценарію І рівня 

Результат остаточної оцінки альтернативних структур, які входять до 

множин парето-оптимальних альтернатив за попередніми сценаріями, 

представлений на рисунку 4.26.  

Таким чином ОПР отримує інформацію про оптимальну конфігурацію за 

трьома сценаріями оцінки. До результату надається інформація про вид СБ, 

ВЕУ, АБ, їх кількість, технічні характеристики, планову вартість. 

 

Рисунок 4.26 – Фрагмент проранжованого списку альтернатив після 

роботи СППР 

Таким чином, запропонована СППР є програмним web-орієнтованим 

додатком підтримки прийняття рішень при плануванні енергозабезпечення 

будівель з використанням відновлювальних джерел енергії.  
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При плануванні енергозабезпечення будівель для м. Суми з 

використанням запропонованої СППР отримано наступні результати. До 

таблиці «All_Configurations» занесено 14106 одиниць всіх можливих 

конфігурацій – комбінування сонячних панелей та вітрових турбін. Серед них 

обчислено 4822 робочих конфігурації. При їх поєднанні з акумуляторними 

батареями всього отримано 28932 альтернативних рішень. 

Після багатокритеріальної оцінки в межах СЕС І рівня отримано 

множину парето-оптимальних конфігурацій кількістю 4986 одиниць. За ЕЕС І 

рівня отримано 3080 одиниць парето-оптимальних конфігурацій.  

За ЕЕС ІІ рівня було оцінено 2093 конфігурацій та обрано оптимальну. 

Параметри оптимальної конфігурації наведені в таблиці 4.2.  

 

Таблиця 4.2 – Параметри оптимальної конфігурації 

Показник Сонячні панелі Вітрогенератори Акумуляторні батареї  

Назва KV 210W/ 24 V EuroWind 1 Accumulator B 

Потужність 210 1000 – 

Ємність – – 200 

Кількість 55 3 6 

Ціна за од. 4030 грн 1600 грн 582,16 грн 

 

Дослідження показників ефективності інформаційної підтримки 

прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ здійснюється відповідно 

до оціночної моделі: 

 

𝐸 = < 𝑇, 𝑉, О >      (4.2) 

 

де Е - ефективність; Т - оцінка оперативності прийняття рішення; V - 

оцінка достовірності отриманих результатів, О – оцінка окупності 

запропонованого оптимального рішення. 
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Часова складність задачі планування енергозабезпечення будівель у 

поставленому формулюванні екпоненційна. За умови наявності 28932 

альтернативних рішень виникає ймовірність помилково прийнятого рішення 

при розрахунках вручну. Тому експерти можуть витрачати більше часу на 

перевірку власних  рішень. Таким чином, оперативність прийняття рішення 

відіграє важливу роль. 

Оцінка оперативності прийняття рішення здійснюється з розрахунку 

часу в секундах, що витрачається на формування множини альтернатив та 

вибору оптимальної альтернативи. 

Достовірність отриманих результатів визначається через відношення 

частки правильно визначених оптимальних альтернатив до загальної кількості 

проведених розрахунків: 

 

𝑉 = 
1

𝑛
 ∑ 𝑃𝑗

𝑡𝑟𝑢𝑒𝑛
𝑖=1      (4.3) 

 

де n – кількість розрахунків; 𝑃𝑗
𝑡𝑟𝑢𝑒  – частка правильних розрахунків для 

альтернативного рішення j. 

При цьому розглядалися і порівнювалися результати застосування 

запропонованої СППР і загальновживаного програмного забезпечення HOMER.  

HOMER використовується для дослідження роботи гібридних 

енергетичних систем, визначення їх оптимальних складових елементів на стадії 

планування з точки зору економічної оцінки. Програмний пакет HOMER не 

визначає оптимальну конфігурацію з точки зору енергетичної ефективності 

(надлишків згенерованої енергії та ймовірності втрати живлення). 

Порівнювались достовірність і оперативність розрахунку. Достовірність 

визначалася як частка правильних розрахунків згідно результатів, наданих 

групою експертів (табл. 4.3). Припускається, що група експертів обирає 

оптимальні альтернативи серед запропонованих із точністю близькою до 100%. 

У дослідженні оперативності та достовірності розглядалися 10 вибірок по 10 

альтернативних структур. 
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Таблиця 4.3 – Результати оцінки ефективності 

Показник Група експертів СППР HOMER 

Оперативність T, с 5040 130 620 

Достовірність V, % 98 96 83 

 

Таким чином, ефективність процесу підтримки прийняття планування 

структури СППР підтверджується підвищенням оперативності прийняття 

рішення на 79,03 % та підвищенням достовірності отриманих рішень на 13,5% 

у порівнянні із використанням ПП HOMER. 

Частка роботи оператора при використанні ПП HOMER. складає 

близько 70 % від загального часу роботи програми. Це обумовлене наступним: 

HOMER обирає оптимальну конфігурацію за економічною оцінкою, а для того, 

щоб врахувати технічні та енергетичні характеристики конфігурацій, оператору 

необхідно їх задавати вручну при проведенні кожного розрахунку як 

обмеження до цільової функції.  

Оцінку окупності оптимального рішення пропонується проводити для 

конфігурації запропонованої СППР та конфігурації, що запропонувала група 

експертів. Окупність конфігурації визначається для випадку, що запропонована 

експертами оптимальна конфігурація не співпадає із запропонованою СППР. 

Окупність запропонованої оптимальної конфігурації для регіону з 

помірним континентальним кліматом в умовах України розраховується у 

відповідності до продажу можливих надлишків згенерованої енергії за зеленим 

тарифом. 

Електроенергія отримана від вітрогенераторів повністю 

використовується у господарстві, в зовнішню мережу надходить електроенергія 

вироблена сонячними панелями. 

Експерти здійснюють свій вибір серед множини зібраних у результаті 

парсингу даних про сонячні панелі, вітрогенератори та акумуляторні батареї. 

Пропонують оптимальну конфігурацію як комбінацію цих елементів. 

Ними була запропонована конфігурація, що складається з 38 одиниць 

сонячних панелей типу PERLIGHT 250ВТ / 24В PLM-250P-60, 2 одиниць 
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вітрових турбін типу EuroWind 600 та акумуляторних батарей кількість 6 

одиниць типу Accumulator B. 

Загальна вартість запропонованої системи 224265 грн, а загальна 

потужність 10,7 кВт. 

Вироблення залишків електроенергії за 12 місяців для сонячних панелей 

становить 7530 кВт×год.  

Загальна вартість запропонованої оптимальної енергосистеми СППР 

(табл. 4.2) становить 229943 грн. Загальна потужність енергетичної системи 

становить 14,55 кВт. 

Вироблення залишків електроенергії за 12 місяців для сонячних панелей 

становить 9420 кВт×год. 

Постановою № 1678 від 29.09.2016 національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг визначено 

ставки «зеленого тарифу» на електричну енергію для приватних 

домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного 

випромінювання об'єктами електроенергетики [127]. Для об'єктів 

електроенергетики, які встановлені на дахах та/або фасадах приватних 

домогосподарств, та встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт, 

встановлені наступні ставки «зеленого тарифу» у відповідності до періоду та 

вводу в експлуатацію: 

– з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року – 532,68 коп/кВт×год (без 

ПДВ); 

– з 01.01.2020 року по 31.12.2024 року – 478,78 коп/кВт×год (без 

ПДВ); 

– з 01.01.2025 року по 31.12.2029 року – 426,46 коп/кВт×год (без 

ПДВ). 

Розрахунки проводяться за ставкою «зеленого тарифу» 

478,78 коп/кВт×год (без ПДВ). 

Вартість надлишків за рік роботи енергосистеми запропонованої 

експертами складає 28841,71 грн з урахуванням ПДВ. Таким чином, період 

окупності системи становить 8 років. 



164 

Вартість надлишків за рік роботи енергосистеми запропонованої СППР 

складає 36080,86 грн з урахуванням ПДВ. Таким чином, період окупності 

системи становить 7 років. 

Хоча енергосистема запропонована експертами дешевше запропонованої 

СППР на 5678 грн, термін окупності системи на 1 рік більше. Система 

запропонована СППР дозволить за 1 рік роботи отримати за продаж 

електроенергії 36080,86 грн з урахуванням ПДВ. Чистий прибуток за восьмий 

рік роботи енергосистеми з урахуванням витрат на спорудження системи буде 

становити 30402,86 грн з урахуванням ПДВ. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Для реалізації запропонованих у дисертаційній роботі моделей та 

інформаційної технології підтримки прийняття рішень при плануванні 

структури ГЕСВДЕ розроблено СППР, що є програмним комплексом, 

реалізованим у вигляді програмного додатку із трирівневою клієнт-серверною 

архітектурою. Представлено опис функціональних можливостей розробленої 

СППР. Варіанти використання інформаційної системи подано зо допомогою 

UML діаграми варіантів використання.  

Розглянуто приклад формування рішення щодо вибору оптимальної 

структури гібридної енергетичної системи з ВДЕ.  

Основні результати розділу опубліковано у працях [10,17]. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертаційному дослідженні сформульовано та вирішено актуальну 

науково-прикладну задачу, суть якої полягає у розв’язанні багатокритеріальної 

задачі планування оптимальної структури гібридної енергетичної системи з 

відновлювальними джерелами енергії. 

Результатом проведеного дослідження є теоретичне узагальнення 

існуючих підходів до інформаційного забезпечення процесу планування 

структури мережі та реалізація відповідної інформаційної технології підтримки 

прийняття рішень, що з огляду на мету і задачу дослідження відображено в 

наукових та практичних результатах. 

1. Проведено аналіз моделей, методів та інструментальних засобів 

інформаційного забезпечення планування структури гібридної енергетичної 

системи, на основі якого сформовано мету й задачі дослідження. 

2. Удосконалено модель синтезу варіантів структури гібридної 

енергетичної системи шляхом використання методів  морфологічного та 

комбінаторно-логічного аналізу. 

3. Удосконалено модель визначення множини якісних та кількісних 

критеріїв, а також їх обмежень, необхідних для багатокритеріальної оцінки 

множини альтернативних рішень, що дозволяє врахувати операційну логіку 

реальної системи на стадії планування. 

4. Розроблено модель визначення оптимальної конфігурації гібридної 

енергетичної системи в умовах багатокритеріальності в межах трьох 

взаємопов’язаних оціночних сценаріїв, що дозволяє забезпечити підтримку 

прийняття рішень при плануванні енергозабезпечення будівель від ЕС з 

відновлювальними джерелами енергії. 

5. На основі розроблених моделей запропоновано інформаційну 

технологію для системи підтримки прийняття рішень при плануванні структури 

ГЕСВДЕ, спроектовано архітектуру системи, виконано програмну реалізацію та 

проведено апробацію системи підтримки прийняття рішень. 
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Достовірність запропонованих моделей та інформаційної технології 

підтверджена практично при застосуванні СППР як інструментарію підтримки 

прийняття рішень. 

Наукові положення, висновки та практичні результати, одержані в ході 

проведення дисертаційного дослідження, пройшли апробацію на міжнародних 

науково-практичних конференціях, обговорювалися на наукових семінарах та 

викладені у матеріалах наукових конференцій, статтях і звітах про науково-

дослідну роботу. 

Таким чином, було досягнуто мету дисертаційного дослідження, що 

полягає у розробці моделей та інформаційної технології для розв’язання 

багатокритеріальної задачі вибору оптимальної структури гібридної 

енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії, внаслідок чого 

досягається скорочення витрат на побудову енергетичних систем при 

забезпеченні рівня задоволення енергоспоживання. 
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