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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
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 систем, дуже важко
оцінити, які саме потужності ВДЕ використовувати у господарстві. 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 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.,
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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, 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 щодо планування структури енергосистеми, що, у свою чергу,
дозволить у подальшому скоротити витрати на спорудження енергосистеми при
забезпеченні достатнього рівня енергоефективності.
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 моделей та інформаційної технології 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 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
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;
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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 (СППР).
Об'єкт дослідження – процес планування енергозабезпечення будівель з
використанням відновлюваних джерел енергії на основі інформаційної
технології підтримки прийняття рішень.
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 варіантів структури; методи статистичного аналізу для
визначення енергетичних та економічних показників енергосистеми; методи
комбінаторного аналізу для розв'язання задач вибору елементів енергетичної
системи; 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 розв’язання багатокритеріальної задачі
планування оптимальної структури гібридної енергетичної системи з ВДЕ.
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
дозволяє забезпечити підтримку прийняття рішень при плануванні
енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами енергії.
удосконалено:
модель синтезу варіантів структури гібридної енергетичної
системи, засновану на використанні методів морфологічного та комбінаторнологічного 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
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альтернативних рішень, шляхом визначення техніко-економічних параметрів
енергетичної системи при найгірших зовнішніх факторах впливу на
енергосистему, яка, на відміну від існуючих, враховує на стадії планування
операційну логіку реальної енергосистеми, що дозволяє провести
багатокритеріальну оцінку множини альтернативних рішень.
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 запропонованого
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 енергосистеми здійснено в ТОВ «Сумські
телекомсистеми» (акт впровадження від 21.04.2017), ТОВ «Радіо Інформаційні
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 запропонованих 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 [12,18], системна модель процесу енергопостачання з ВДЕ
[1,2,11]; модель визначення техніко-економічних параметрів енергетичної
системи [8,16]; формалізація оціночних критеріїв в межах трьох оптимізаційних
сценаріїв для вибору альтернатив структури енергетичної системи [12,15];
алгоритмічне забезпечення розв’язання задач збору та обробки інформації
[5,13]; формування моделі загальної структури енергосистеми [3,7];
формалізація задачі прийняття рішень при плануванні структури енергосистеми
з ВДЕ [9,10]; визначення функціональних вимог до інформаційної системи
планування енергозабезпечення будівель [4,17];
системна модель та
інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при плануванні
структури енергетичної системи з ВДЕ [6,14].
Апробація
результатів
дисертації.
Апробація
результатів
дисертаційного дослідження проводилася на наукових конференціях та
семінарах: ІІІ міжнародній конференції студентів і молодих науковців «Сучасні
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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.).
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
науковометричною базою даних Scopus, 5 тез доповідей – у збірниках праць
наукових конференцій, 1 глава у монографії, що індексується
науковометричною 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.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовано мету та задачі дослідження, викладено наукову новизну і
практичне значення одержаних результатів, показано зв’язок теми
дисертаційної роботи з науковими темами та програмами, визначено особистий
внесок здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві, подано
інформацію про апробацію та публікацію результатів дисертаційного
дослідження.
Перший розділ роботи присвячений огляду та аналізу сучасного стану
проблеми планування енергозабезпечення будівель з ВДЕ.
Проведено аналіз системи енергопостачання з ВДЕ як об’єкта
спостереження. Установлено, що планування енергозабезпечення будівель з
ВДЕ проходить за умов невизначеності та неповноти інформації,
характеризується стохастичним характером впливу зовнішніх факторів на
процес електрогенерації. Процес планування структури енергосистеми вимагає
проведення збору та обробки даних про погодні умови за попередні періоди у
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визначеній місцевості та споживання електроенергії у будівлі, для яких
планується енергосистема, а також оновлення інформації про наявні на ринку
елементи ВДЕ, подання зібраних даних у формі, зручній для прийняття рішень,
а також розроблення моделей вибору оптимальної структури системи та
підтримки прийняття рішень, використання останніх, у свою чергу, дозволяє
забезпечити ефективність прийняття рішень шляхом збільшення достовірності
та оперативності.
Також проведено аналіз сучасного стану застосування інформаційних
технологій під час реалізації задач планування структури системи
енергопостачання з ВДЕ. Проаналізовано основні характеристики, які
враховуються при розв’язанні задач структурного синтезу; розглянуто існуючі
моделі планування структури ГЕСВДЕ, методи пошуку оптимальних структур
гібридних систем та сучасні підходи до прийнятті рішень, проведено аналіз
функціональних можливостей існуючих програмних продуктів, призначених
для вирішення задач такого типу.
За результатами проведеного аналізу обґрунтовано актуальність,
сформульовано мету та задачі дисертаційної роботи, які передбачають розробку
комплексу моделей, інформаційної технології та програмного забезпечення для
розв’язання задачі планування структури ГЕСВДЕ в умовах невизначеності та
пошука оптимального рішення багатокритеріальної задачі.
Основні результати розділу опубліковано у працях [1, 2, 4, 14-16].
Другий розділ присвячено моделюванню процесів прийняття рішень при
плануванні структури гібридних енергетичних систем з відновлювальними
джерелами енергії.
Підтримка прийняття рішень при плануванні структури гібридних
енергетичних систем з відновлювальними джерелами енергії здійснюється за
схемою, наведеною на рисунку 1.
У ході збирання та попередньої обробки інформації надходять дані про
значення факторів впливу на структуру 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 прийняття рішення (блок
рішення), отримує техніко-економічне обґрунтування оптимального варіанту
структури системи та проранжований перелік близьких до оптимального
рішень.
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Рисунок 1 – Схема процесу прийняття рішень при плануванні структури
гібридних енергетичних систем
Запропоновано СППР, яка виконує інформаційне забезпечення підтримки
прийняття рішень при плануванні структури гібридних енергетичних систем з
віднвлювальними джерелами енергії, що обробляє відповідні дані:
(1)
де O – множина ОПР; Sw – множина програмного забезпечення; Z –
множина завдань, які повинна виконувати СППР; Ds – множина даних, на
основі яких приймаються рішення.
Процес роботи СППР може бути поданий у вигляді відображення
(2)
Множина завдань Z, які повинна виконувати СППР може бути подана у
вигляді:
(3)
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де Z0 – множина задач, щодо збору та попередньої обробки інформації, Z1
– множина задач, пов’язаних з синтезом варіантів структури гібридної
енергетичної системи, Z2 – формування множини техніко-економічних
параметрів системи, Z3 – формування множини кількісних та якісних критеріїв,
Z3 – множина задач визначення оптимальної конфігурації гібридної
енергетичної системи.
(4)
Множина Z0 формується за рахунок збору даних про наявні на ринку
установки
, погодні умови
, електроспоживання , 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
, визначається доба з найгіршими погодними умовами в
місцевості (
, з огляду на які буде проводитися формування рішення.
=
(5)
=
(6)
Множина даних про погодні умови:
(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 невеликоою хмарністю, 5
– ясно), sd – тривалість сонячного дня в годинах.
Множина даних про сонячні панелі:

(1)
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:
(2)
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
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установки, Вт, WP_Diameter - діаметр вітроротора, м, WP_Number_of_blades кількість лопатей вітроелектроустановки, од.
Множина даних про акумуляторні батареї:
(3)
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.
Процес планування структури ГЕСВДЕ відноситься до задач
структурного синтезу. Визначення конфігурації системи розглядається в межах
морфологічного аналізу. На етапі
формується множина Alternative
альтернативних структур ГЕСВДЕ.
(11)
В кожній альтернативній структурі і обов’язковим елементом є
акумуляторна батарея та/або сонячні панелі, вітрогенератори.
(12)
Задачу перебору усіх можливих конфігурацій пропонується вирішити із
застосуванням комбінаторного аналізу. Загальна кількість альтернативних
структур ГЕСВДЕ:
(13)
де
– кількість усіх можливих комбінацій сонячних батарей та
вітряних турбін,
- 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.
Формування
множини
техніко-економічних
параметрів
альтернатив відбувається з урахуванням операційної логіки роботи ГЕСВДЕ.
(14)
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
альтернативи і розраховуються показники технічної та економічної
ефективності, з їх граничними значеннями.
Споживання в господарстві:
(15)
Значення згенерованої енергії від сонячних панелей:
(16)
Значення згенерованої енергії від вітрогенераторів:
(17)
Значення ємності акумуляторної батареї:
(18)
Значення сукупної доступної згенерованої енергії:
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(19)
Граничне значення надлишків згенерованої енергії, що не мають
перевищувати пропускну спроможність мережі:
(20)
Граничне значення дефіциту енергії:
(21)
Енергетична та економічна ефективність системи розраховується на
основі параметрів:
1. Критерій ймовірності втрати живлення, який залежить від погодинного
можливого дефіциту енергії.
(22)
2. Критерій відносної надлишкової згенерованої енергії, який залежить
від погодинних можливих надлишків енергії. Ці надлишки можуть бути
продані за «зеленим тарифом» у зовнішню мережу.
(23)
3. Загальна вартість спорудження системи COE.
Множина задач формування критеріїв оцінки містить задачі з визначення
множини K
jm , m 1, m кількісних та якісних критеріїв, розрахунку функцій
приналежностей якісних критеріїв, заданих у вигляді нечітких змінних,
зведення до одного простору з якісними кількісних оцінок. На формування
рішення при формуванні множини критеріїв впливають знання експертів EK.
(24)
До кількісних критеріїв оцінки відносимо: критерій ймовірності втрати
живлення (DPSP), критерій відносної надлишкової згенерованої енергії (REPG)
та критерій вартості згенерованої енергії (COE).
Як якісні критерії виділено: шум (N), естетичну цілісність (EV), можливі
ремонтні роботи (RC), планове обслуговування (SC) та вплив особливостей
ділянки на виробництво електроенергії (SA). Перелік критеріїв може бути
доповнений експертами.
(25)
Розрахунок функції приналежностей якісних критеріїв відбувається з
використанням теорії нечітких множин та методу експертної оцінки інформації.
(26)
У загальному вигляді модель нечіткого логічного виведення рішення
щодо значення якісного критерію можна подати функцією:
(27)
де
– лінгвістичні змінні, що характеризують якісний
критерій.
Для нечіткого логічного виведення рішення щодо визначення значення
якісного критерію обрано алгоритм Мамдані. Для дефазифікації обрано метод
середнього центру.
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Приклад правила нечіткого логічного виведення рішення щодо
визначення рівня шуму (Z) наведено в табл.1. Чіткі значення змінних «Відстань
до дому» (ZY) та «Потужність вітрогенератора» (BY), входять до складу
передумов правил як предикати.
(28)
(29)
(30)
(31)
Таблиця 1 – 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.

Зведення оцінки кількісних критеріїв до єдиного простору з якісними
відбувається за процедурою нормалізації:
sij

vi s
vi

vi
vi

і

(32)

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.
(33)
Оцінка ефективності альтернатив проходить в два етапи:
На першому етапі незалежно проводиться ранжування серед альтернатив
за соціально-економічним сценарієм:
(34)
та енергетично ефективним з точки зору надлишків згенерованої енергії:

(35)
В результаті оцінки альтернатив на І етапі, формуються множини паретооптимальних альтернатив, які поєднуються для оцінки в межах енергетично
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ефективного сценарію ІІ етапу, в якому оцінюється ймовірність втрати
живлення:
(36)
де Ri z адитивна функція загальної корисності, COE* граничні значення
показника вартості системи, REPG* граничні значення показника
енергоефективності системи, DPSP* граничні значення показника дефіциту
енергії в системі.
В межах кожного із сценаріїв оцінка ефективності альтернатив
відбувається за типовою процедурою:
1. Розрахунок загальної нечіткої функції корисності альтернативи:
(37)
Згідно формули 32 при побудові загальної функції корисності кожної
альтернативи враховується вага критеріїв
в універсальному просторі [0;1].
Розподіл ваги критеріїв відбувається у відповідності до трьох сценаріїв (табл.
2).
Процедура зважування проводиться експертами і полягає в наступному:
критерії на першому етапі розподіляються на низький, середній і високий
пріоритет. Потім, для кожної з цих груп критеріїв класифікуються як більш і
менш важливі.
2. Остаточне ранжування альтернатив: для сценаріїв І етапу – формування
множини парето-оптимальних рішень, для сценаріїв ІІ етапу – формування
матриці поступок та вибір ефективної альтернативи за максимінним підходом:
(38)
min{ іmi x }
m
(39)
x max{ k }
Таблиця 2 – Розподіл ваги критеріїв
Соціально-економічний сценарій
Високий пріоритет
Середній пріоритет
Менш важливо
Більш
Менш
Більш
важливо
важливо
важливо
SC, RC
COE
EV
N
Енергетично ефективний сценарій 1 рівня
Високий пріоритет
Середній пріоритет
Менш важливо
Більш
Менш
Більш
важливо
важливо
важливо
SA
REPG
N
EV, DPSP
Енергетично ефективний сценарій 2 рівня
Високий пріоритет
Середній пріоритет
Менш важливо
Більш
Менш
Більш
важливо
важливо
важливо
REPG
DPSP
SA, SC
RC

Низький пріоритет
Менш
Більш
важливо
важливо
REPG,N
SA
Низький пріоритет
Менш
Більш
важливо
важливо
COE, SC
RC
Низький пріоритет
Менш
Більш
важливо
важливо
N, EV
COE
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ОПР 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 системи.
Таким чином, розроблений комплекс моделей реалізує завдання
збирання, оброблення та аналізу даних, на основі яких приймаються рішення
щодо планування енергозабезпечення будівель з використанням ВДЕ з
урахуванням операційної логіки реальної мережі та факторів впливу на
генерування та споживання електроенергії.
Основні результати цього розділу опубліковані у роботах [3, 7-12, 17].
Третій розділ присвячено розробленню системних моделей,
алгоритмічного забезпечення та інформаційної технології підтримки прийняття
рішень при плануванні структури гібридної енергетичної системи з ВДЕ.
Для
функціонального
моделювання
використовувалася
SADTметодологія і IDEF-технології. Вибір цих технологій для моделювання
обумовлений тим, що дозволяє вони дозволяють зображувати і аналізувати
моделі діяльності складних систем в графічному представленні функціональної,
інформаційної і логічної структури процесів.
У результаті проведеного системного аналізу інформаційних
взаємозв’язків між складовими процесу планування структури енергосистеми
побудовано функціональні моделі процесів чисельного розрахунку технікоекономічних параметрів енергетичної системи, планування кількості варіантів
структури енергетичної системи, а також формування рішення щодо
планування структури гібридних енергетичних систем з відновлювальними
джерелами енергії.
Розроблено інформаційну технологію підтримки прийняття рішень при
плануванні структури енергетичної системи з ВДЕ, що об’єднує моделі та
алгоритмічне забезпечення наведених вище процесів.
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при плануванні
структури енергетичної системи з ВДЕ складається із п’яти взаємозв’язаних
етапів. Функціональна модель запропонованої інформаційної технології
зображена на рис. 2.
Етап 1. Проведення збору та обробки інформації. На цьому етапі
виконуються збирання даних, використовуваних при плануванні структури
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 згідно моделі (11), зазначеної у
розділі 2.
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Етап 3. Визначення техніко-економічних параметрів сформованої
множини структур. Розрахунок енергетичних та економічних показників для
кожної конфігурації здійснюється згідно моделі (14), 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 (34,35,36). Також визначається оптимальна
конфігурація та формується техніко-економічне обґрунтування щодо вибору
оптимальної структури енергосистеми.
Таким чином, ОПР одержує рекомендації щодо оптимальної структури
системи.

Рисунок 2 – Функціональна модель інформаційної технології планування
енергозабезпечення будівель
Розроблена інформаційна технологія дозволяє проводити збирання,
оброблення та зберігання даних, необхідних для планування структури
ГЕСВДЕ, внаслідок чого приймається економічно та технічно доцільне,
конструктивно-обґрунтоване рішення вибору оптимальної конфігурації
системи.
Основні результати розділу опубліковано у працях [5, 14, 18].
Четвертий розділ присвячений опису розробленої СППР, призначеної
для підтримки прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ для
енергозабезпечення будівель, яка реалізує функціональні блоки запропонованої
у розділі 3 інформаційної технології підтримки прийняття рішень. На рисунку 3
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представлена схема взаємодії компонентів СППР для проектування розділеної
енергетичної системи із зазначенням зв’язків між складовими частинами.

Рисунок 3 – Загальна архітектура СППР
Для супроводу прийняття рішень при проектуванні ГЕСВДЕ використано
такі інформаційні модулі:
«Підсистема збирання та попереднього опрацювання даних (SCP)»
− збір інформації про погодні умови, технічні та економічні показники
наявного в мережі Інтернет обладнання для ГЕСВДЕ. Дані зберігаються в SQL
таблицях та використовуються в інших модулях;
«Підсистема аналітичної обробки даних (SAPD)» − визначення
альтернативних структур системи, їх техніко-економічних параметрів з
використанням Matlab, визначення множин критеріїв;
«Підсистема зберігання даних (SDS)» − формування бази даних на
основі даних з підсистем SCP та SAPD;
«Підсистема формування рішень» − оцінка альтернативних
проектних рішень, кінцеве формування оптимального рішення.
«Представлення результатів» − використовується web-інтерфейс,
через який користувачі отримують доступ до системи та сформованого
рішення, що представляє собою техніко-економічне обґрунтування
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оптимального варіанту ГЕСВДЕ із зазначенням виду та кількості установок
ВДЕ, а також користувач отримує перелік проранжованих альтернативних
рішень, найближчих до оптимальних.
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 СКБД
MySQL.
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 сценаріїв, формування
рекомендацій щодо вибору оптимальної структури системи, а також
представлення результатів у вигляді звіту ОПР.
Дослідження показників ефективності інформаційної підтримки
прийняття рішень при плануванні структури ГЕСВДЕ здійснюється відповідно
до оціночної моделі:
(40)
де Е - ефективність; Т - оцінка оперативності прийняття рішення; V оцінка достовірності отриманих результатів, О – оцінка окупності
запропонованого оптимального рішення.
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:
(41)
де n – кількість розрахунків;
– 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).
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Порівнювались достовірність і оперативність розрахунку. Достовірність
визначалася як частка правильних розрахунків згідно результатів, наданих
групою експертів (табл. 3). Припускається, що група експертів обирає
оптимальні альтернативи серед запропонованих із точністю близькою до 100%.
Таблиця 3 – Результати оцінки ефективності
Показник
Група експертів
СППР
Оперативність T, с
5040
130
Достовірність V, %
98
96

HOMER
620
83

Частка роботи оператора при використанні ПЗ 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.
Окупність конфігурації визначається для випадку, що запропонована
експертами оптимальна конфігурація не співпадає із запропонованою СППР.
Окупність оптимальної конфігурації для регіону з помірним
континентальним кліматом в умовах України розраховується у відповідності до
продажу можливих надлишків згенерованої енергії за зеленим тарифом.
Розрахунки проводяться за ставкою «зеленого тарифу» 478,78 коп/кВт·год (без
ПДВ).
Група експертів здійснює свій вибір серед множини зібраних у результаті
парсингу даних про сонячні панелі, вітрогенератори та акумуляторні батареї.
Експерти пропонують оптимальну конфігурацію як комбінацію цих елементів.
Загальна вартість запропонованої експертами 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 СППР оптимальної енергосистеми
становить 229943 грн. Загальна потужність енергетичної системи становить
14,55 кВт. Вироблення залишків електроенергії за 12 місяців для сончних
панелей становить 9420 кВт×год.
Вартість надлишків за рік роботи енергосистеми запропонованої
експертами складає 28841,71 грн з урахуванням ПДВ. Таким чином, період
окупності системи становить 8 років.
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
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рік роботи енергосистеми з урахуванням витрат на спорудження системи буде
становити 30402,86 грн з урахуванням ПДВ.
Таким чином, ефективність процесу підтримки прийняття рішень при
плануванні структури з використанням СППР підтверджується підвищенням
оперативності прийняття рішення на 79,03 % та підвищенням достовірності
отриманих рішень на 13,5% у порівнянні із використанням ПЗ HOMER. А
також ефективність використання СППР підтверджується меншим періодом
окупності запропонованої оптимальної структури ГЕСВДЕ у порівнянні із
запропонованою експертами.
Основні результати розділу опубліковано у працях [6, 13].
У додатках наведено акти впровадження результатів дисертаційної
роботи в ТОВ Гардарика Трес, ТОВ «Сумські телекомсистеми», ТОВ «Радіо
Інформаційні технології», а також навчальний процес кафедри комп’ютерних
наук Сумського державного університету.
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 для енергозабезпечення будівель.
Результатом проведеного дослідження є теоретичне узагальнення
існуючих підходів до інформаційного забезпечення процесу планування
структури системи 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
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ГЕСВДЕ, спроектовано архітектуру системи, виконано програмну реалізацію та
проведено апробацію системи підтримки прийняття рішень.
Виконана оцінка достовірності запропонованих моделей та інформаційної
технології, підтверджена практично при застосуванні СППР як інструментарію
підтримки прийняття рішень при плануванні енергозабезпечення будівель від
ЕС з відновлювальними джерелами енергії.
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 науководослідну 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, внаслідок чого досягається підвищення ефективності
рішень при плануванні енергозабезпечення будівель з відновлювальними
джерелами енергії.
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АНОТАЦІЯ
Бойко О. В. Моделі та інформаційна технологія планування
енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел
енергії. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова, МОН України,
Харків, 2017.
Дисертаційна робота присвячена розробленню науково-методичних основ
удосконалення інформаційного забезпечення підтримки прийняття рішень при
плануванні енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних
джерел енергії.
Розроблено 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
дозволяє підвищити ефективність рішень при плануванні енергозабезпечення
будівель.
Удосконалено модель синтезу структури гібридної енергетичної системи,
заснована на використанні методів морфологічного та комбінаторно-логічного
аналізу системи, та 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.
Запропоновано інформаційну технологію для розроблення і
впровадження систем комп’ютерної підтримки рішень за рахунок
впровадженого комплексу моделей, впровадження якої дозволяє підвищити
ефективність рішень щодо вибору оптимальної структури енергетичної
системи.
Проведено апробацію використання СППР.
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Ключові слова: інформаційна технологія, багатокритеріальна задача
планування енергозабезпечення будівель, відновлювальні джерела енергії,
система підтримки прийняття рішень.
АННОТАЦИЯ
Бойко О. В. Модели и информационная технология планирования
энергообеспечения зданий с использованием возобновляемых источников
энергии. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук
по специальности 05.13.06 – информационные технологии. – Харьковский
национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, МОН
Украины, Харьков, 2017.
Диссертация посвящена разработке научно-методических основ
совершенствования информационного обеспечения поддержки принятия
решений при планировании энергообеспечения зданий с использованием
возобновляемых источников энергии.
Разработана модель определения оптимальной конфигурации гибридной
энергетической системы в условиях многокритериальности, основанная на
использовании методов теории полезности, которая, в отличие от
существующих, взаимосвязывает три оценочные сценария разнонаправленного
характера, что позволяет повысить эффективность решений при планировании
энергообеспечения зданий.
Усовершенствовано модель синтеза структуры гибридной энергетической
системы, основанную на использовании методов морфологического и
комбинаторно-логического анализа системы, и модель формирования
множества качественных и количественных критериев, а также их ограничений,
необходимых для многокритериальной оценки множества альтернативных
решений,
путем
определения
технико-экономических
параметров
энергетической системы при наихудших внешних факторах воздействия.
Предложено информационную технологию для разработки и внедрения
систем компьютерной поддержки решений за счет предложенного комплекса
моделей, внедрение которой позволяет повысить эффективность решений по
выбору оптимальной структуры энергетической системы.
Проведена апробация использования СППР.
Ключевые слова: информационная технология, многокритериальная
задача планирования энергообеспечения зданий, возобновляемые источники
энергии, система поддержки принятия решений.
ABSTRACT
Boiko О. V. Models and information technology of the planning the
buildings energy supply with using renewable energy sources. – Manuscript
copyright.
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Thesis for Candidate Degree of Technical Sciences in specialty 05.13.06 –
information technology. – O. M. Beketov National University of Urban Economy in
Kharkiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017.
The dissertation research is aimed to improving the solutions effectiveness
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
energy sources is a systematic analysis, which is based on the process of building a
generalized system model. In practice, it is connected with the creation of relevant
information decision support systems which provide recommendations for selecting
components of the energy system.
It was grounded the topicality of using information technology in the
realization of tasks HRES structure planning, what is 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 energy systems. It was
established, that existed models and tools cannot 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 energy 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.
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,
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combines three evaluation scenarios of a multi-directional nature, which allows to
increase the efficiency of solutions when planning energy supply of buildings.
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.
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.
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.
Obtained in dissertation research results can be used for decision support in
planning energy buildings with renewable energy, which is implemented under
conditions of uncertainty, fuzzy data and multicriteria choice of optimal structure of
the energy system.
Developed the mathematical, algorithmic tolls and software for support process
of decision making in planning the structure of a hybrid energy system with
renewables used in workflow 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 SSU in the preparation of bachelors in "Computer
Science" and masters in specialty of "Information Technologies".
The reliability of results stems from the validity and correctness of the
objectives of the study and methods of their solution, performance decision support
systems as tools for decision support application which improves the efficiency of
decision-making power in planning buildings with renewable energy.
Scientific position, conclusions and practical results obtained during the
dissertation research were tested at international scientific conferences discussed at
scientific seminars and contained in materials of scientific conferences, articles and
reports on research work.
Keywords: information technology, multicriteria task of building energy
supply planning, renewable energy sources, decision support system.
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