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ВСТУП 

 

Актуальність теми роботи “Шляхи зменшення вартості і споживання 

електричної енергії  на основі впровадження системи технічного моніторингу” 

визначається  енергетичною стратегією України на період до 2030 року, яка 

рекомендує: 

 розширити використання сучасних ефективних систем обліку та 

контролю витрат енергоресурсів; 

 впровадження автоматизованих систем управління енергоспоживанням 

та управління навантаженням; 

 впровадження сучасних систем і засобів силової електроніки;  

 вдосконалення структури парку електроприладів у галузях [1]. 

Найбільш перспективною областю з точки зору можливості їх 

впровадження є промисловість [2-5]. У ній можна досягнути максимального 

ефекту при мінімальних витратах і зусиллях. Це обумовлено низкою причин: по-

перше, вона є найбільш потужним споживачем енергії; по-друге, споживання 

енергії обмежене відносно невеликою кількістю споживачів [6; 7]. Основним 

видом енергії, що використовується на промислових підприємствах для 

здійснення виробничої діяльності, є електрична енергія. Підприємства 

споживають її в обсязі 60% від виробленої в країні. Електрична енергія з 

надлишком витрачається не тільки у виробничому процесі [8-16], але і в процесі 

транспортування її системами електропостачання [17–22]. 

Одним із чинників, що впливає на економічність та раціональність роботи 

СЕП, зокрема на вартість спожитої електроенергії (при використанні 

стимулюючих тарифів) та на втрати електроенергії в мережах є нерівномірність 

добового споживання електричної енергії [23; 24]. Добова нерівномірність ГЕН 

СЕП негативно впливає на процес генерації, передачі та розподілу електричної 

енергії, що спонукає до її зменшення. Основною задачею при цьому є 

вирівнювання ГЕН об’єднаної електроенергетичної системи, оскільки його 

нерівномірність приносить значних збитків внаслідок необхідності залучення 
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маневрових генеруючих потужностей для покриття піків [25]. 

Досягти рівномірного споживання дуже складно, адже у кожного 

споживача є свої потреби, пов'язані у населення в першу чергу, з часом доби, а у 

промисловості – зі специфікою технологічних процесів [26]. Пікові 

навантаження на енергосистему вдень (вранці та ввечері) змінюються  провалом 

споживання уночі (від 23-ї до 6-ї год.) [27]. Мають  місце також значні зміни 

споживання у холодну та теплу пори року.  

Для усунення вищезгаданих недоліків процесів електроспоживання 

використовуються методи та заходи управління навантаженням СЕП, [28–30]. 

Будучи одним із найважливіших завдань енергетики розвинутих країн 

світу, вони розглядаються як альтернатива розвитку традиційних генеруючих 

потужностей та можуть забезпечити зниження потреби сучасної енергетики 

в генеруючих потужностях на 15%. Прикладом активного використання цих 

заходів і, як наслідок, вирішенням  проблем енергетичної галузі  є США, де, 

незважаючи на достатній рівень маневрових енергогенеруючих потужностей, 

однаково значну увагу приділяють як їх подальшому розвитку, так i управлінню 

навантаженням [31]. Воно розглядається як одна з головних складових системи 

заходів покращення процесу енергоспоживання (рис.1), [32].  
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інтегроване ресурсне планування

енергетичний аудит

управління енерговикористанням з боку споживача

управління енерговикористанням з боку енергопостачальної компанії 

контроль та нормалізація енергоспоживання

управління навантаженням

управління енергоспоживанням технологічних агрегатів

звірка вихідних даних і результатів управління

 

Рис. 1 –  Напрямки покращення процесу енергоспоживання 

Як зауважено в [32] виробник, передавач і споживач електричної енергії 

отримують багато переваг, практикуючи управління навантаженням: 
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 уникнення збільшення необхідної потужності трансформаторів, 

перерізу ЛЕП та потужності генераторів; 

 графік навантаження стає більш контрольованим внаслідок можливості 

змін режимів роботи споживачів; 

 оскільки піки навантаження зазвичай знаходяться в періодах найбільшої 

ціни на електричну енергію, то ефективне управління призводить до зменшення 

оплати за неї; 

 управління навантаженням дає можливість збільшити ефективність 

використання природних ресурсів. 

Успішність процесу управління навантаженням залежить від  сукупного  

розгляду  низки  принципових питань:   

 розробки і запровадження  системи тарифів на електроенергію, яка 

повинна стимулювати створення i використання  споживачами «маневрового» 

електричного навантаження;  

 створення моделей, методів і програмного забезпечення для управління 

електричним навантаженням СЕП та процесом електроспоживання;  

 створення і забезпечення постачальників і споживачів 

електроенергії сучасними технічними засобами обліку та управління 

електроспоживанням. 

Існує ряд технологій беззбиткової зміни режиму роботи споживачів 

електричної енергії, що використовуються задля вирівнювання ГЕН СЕП [32], 

рис. 2. 
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Використання складів електричної енергії, які заповнюються в

періоди нічних провалів і використовуються під час піків навантажень

Почергове завантаження технологічних систем для 

запобігання утворення спільних результуючих піків навантажень СЕП

Зміна технологічних режимів обладнання (перебудова 

технологічних процесів)

Використання власних систем генерації

 

Рис. 2 – Технології беззбиткової зміни режиму роботи споживачів 

Одним зі шляхів реалізації систем управління навантаженням є 
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впровадження автоматичних та автоматизованих систем аналізу, оцінки та 

управління навантаженням 33].  Процес управління в СЕП базується на певній 

системі впливів, яка сприяє підвищенню його ефективності. 

Розв’язання цього класу задач здійснює позитивний вплив також і на 

проблему інформатизації та інтелектуалізації СЕП. На її вирішення покладена 

праця багатьох вчених, зокрема Стогнія Б.С. [33], Кириленко О.В. [34-36], 

Буткевича О.Ф. [34-36]. 

Метою роботи є розробка методу і моделі для оцінки та виявлення шляхів 

зменшення вартості спожитої електричної енергії споживачами на прикладі 

холодильних установок. 

Необхідно створити технологію зменшення технічних втрат електричної 

енергії, у впровадженні якої зацікавлені всі сторони, що беруть участь у процесі 

її генерації, передачі, розподілу і споживання. Така технологія повинна 

базуватися на засадах: 

1. Відсутності значних додаткових капіталовкладень. 

2. Зменшення оплати за використану електроенергію кожного учасника 

процесу споживання електроенергії. 

Реалізація даної технології можлива лише за умови впровадження 

комплексної стратегії енергетичного покращення енергоспоживання і, 

відповідно, управління навантаженням. Це дасть змогу мінімізувати технічну 

складову втрат електричної енергії шляхом створення максимально можливого 

рівномірного групового графіка навантаження енергосистеми, що в свою чергу 

забезпечить оптимальне завантаження електропередавального обладнання, а 

отже і зменшить частку технічних втрат електричної енергії. 

Об’єктом дослідження є процес енергоспоживання холодильних 

установок. 

Предметом дослідження є методи аналізу добової нерівномірності графіків 

електричних навантажень споживачів електроенергії на основі побудови 

системи технічного моніторингу. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

метод та критерій оцінки процесу електроспоживання холодильної установки та 

запропоноване його практичне застосування. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на підставі 

запропонованих моделей та методів, розроблено алгоритми оцінювання 

енергоефективності, які дають змогу вибору шляхів її покращення та оцінювання 

зміни оплати за спожиту електроенергію. 

Розроблені алгоритми та програми можуть бути інтегровані в 

комп’ютеризовані системи управління виробництвом, створені на основі 

новітніх інформаційних технологій (.NET, Framework 4.0, Visual Studio 2017, C# 

© Microsoft corp.).  
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ 

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ 

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК 

В останні десятиліття економія енергії та ресурсів набуває все більшого 

значення, не тільки в промисловому, але і житловому секторі. Будучи одним з 

найбільших споживачів енергії, холодильники та морозильники були одними з 

перших приладів, на які було спрямовані дослідження підвищення 

енергоефективності та, відповідно, зменшення вартості спожитої електричної 

енергії.  

Охолоджувальні установки, такі як холодильники та морозильні камери, 

мають значну частку в загальному об’ємі споживання електроенергії. За даними 

Міжнародного енергетичного агентства охолодження побутові прилади 

споживали 13,4% загальної енергії в житловому секторі у 2000 р. Це відповідає 

314,6 кВт год. У наш час холодильні установки є дуже поширеними. У всьому 

світі існує близько 1 мільярда тільки побутових холодильників та морозильних 

камер [37].  

Внаслідок вищевказаного підвищення ефективності енергоспоживання 

холодильних установок та виявлення шляхів зменшення оплати за спожиту 

електроенергію привертає значну увагу в останні десятиліття.  

Одним з шляхів є управління режимами енергоспоживання на основі, 

шляхом побудови моделей управління, вихідними параметрами в яких є: 

 внутрішні температури; 

 зовнішні температури; 

 корекція режимів роботи внаслідок відкривання дверних отворів; 

 рівень заповнення холодильної установки; 

 температура морозильних камер. 
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1.1 Внутрішні температури холодильних установок 

Одним з найбільш досліджуваних параметрів холодильного обладнання є 

внутрішня температура холодильних установок. Результати європейських 

обстежень засвідчують: 

 робочі температури в діапазоні від 0 до 12 ° C.  

 середня температура близько 6 ° C  

 максимальні температури коливаються в межах від 11,4 до 14,5 ° C.  

Подібні висновки також були отримані в опитуванні за межами 

Європи. Під час дослідження, проведеного в Новій Зеландії, було виявлено 60% 

холодильних установок, що працюють при температурі вище 4 °C. Значення 

температури в цьому дослідженні становила 4,9 °C.  Американське дослідження 

показало, що 28% холодильників працюють вище рекомендованої температура 

4,4 °C і 34% вище 6 °C [37]. 

Крім того, результати можуть відрізнятися залежно від сезону. Виявлено, 

що третина учасників опитування знижує внутрішній рівень регулювання 

температури влітку. 

Як висновок, можна констатувати, що внутрішня темперетура 

холодильних установок може змінюватись або бути динамічно тимчасово 

зміненою в межах від 0 до 14,5° C з метою забезпечення мінімізації оплати за 

спожиту електричну енергію. 

1.2 Дверні отвори 

Частота та тривалість щоденного відкривання дверей є факторами, що 

значно впливають на енергоефективність установки вцілому. Усі проведені 

дослідження виявили великі варіації режимів використання холодильних 

установок.  

 Кількість щоденних відкривання дверей коливаються від 1 до 240 разів на 

день. Такі високі частоти, однак були скоріше винятком, ніж 

правилом. Переважна більшість домогосподарств відкривали дверцята 

свого холодильника менше 30 разів на день. 
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 За даними [38], двері залишалися відкритими в середньому протягом 7,3 

секунди. Це підсумовується в цілому до 3,1 хвилини на день (діапазон від 

0,2 до 11,5 хвилин).  

 [39] виявив середній час відкривання дверей 15 секунд. Загальний час 

відкривання дверей на день знаходилося в межах від 1,5 до 19,3 хвилин. 

Кілька авторів у своїх роботах [40-42] досліджують приплив тепла, 

спричинений дверними отворами, і, одночасно з цим, збільшення 

енергоспоживання холодильників.  При відчинених дверях, всередині відсіку 

наявне холодне повітря обмінюється теплим і вологим повітрям із 

навколишнього середовища. Saidur та ін. [43] розрахував додаткове споживання 

9 Вт/год і 12,4 Вт/год на одне відкривання дверей. Дослідження Parker та 

Stedman [44] показало збільшення на 9,2 Вт·год споживання енергії на одне 

відкриття дверей. Kao та Kelly [45] досліджували різні холодильні установки і 

підрахували, що кожне відкриття дверей викликає додаткове споживання 

відповідно 5 та 7,5 Вт / год.  

Як висновок, можна констатувати, що відкривання дверей є фактором, що 

здійснює значний вплив на споживання електроенергії холодильною установкою 

внаслідок конвекції повітря через різницю зовнішної і внутрішньої температур і 

призводить до збільшення електроспоживання в розмірі 5%-10% від номіналу. 

1.3 Температура навколишнього середовища / кімнати 

Хоча температура навколишнього середовища, як стверджують, має 

вирішальний вплив на енергоспоживання холодильних установок.  

Дослідження James та Evans [46] було проведено на вибірці з 252 

домогосподарств у Великобританії. Вони виявили середню температуру на кухні 

20,6°C. 72,2% кухонь мали показники температури між 17 і 23 ° C. 

Hunt та Gidman [47] провели опитування у Великобританії під час 

опалювального сезону (лютий та березень). Вони зафіксували температуру в 

кожній кімнаті в різних 881 будинках. Дослідження показало, що середня 

температура на кухні була 16,7 °C зі стандартним відхиленням 3,1 °C. 
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У дослідженні, проведеному Thomas [48], реєстратор даних був 

інтегрований в пульт управління 40 холодильникам у чотирьох європейських 

країнах. Протягом 1,5 років відбулося загалом 10 періодів спостережень, один 

раз на 2 місяці. Під час кожного реєструвались період спостереження, 

температура навколишнього середовищ протягом 36 днів поспіль. Температури, 

зафіксовані в кожному періоді були проаналізовані окремі 

домогосподарства. Найнижча з усіх зареєстрованих температур навколишнього 

середовища становила - 1,1 °C, а найвища 37,5 °C із загальним середнім 

значенням 24,2 °C. Більш за все температури (86,2%) знаходились в межах від 20 

до 30 °C. 0,4% від записаних значень були нижче 10 °C та 6,5% вище 30 °C. 

Еupp [49], в 2497 домашніх господарствах з 10 європейських країн було 

запропоновано оцінити мінімальну і максимальну температуру навколишнього 

середовища. Результати - Росія - 0-3 °C до 20-23 °C із середнім показником 14,6 

°C. Тоді як більше 50% від представлених скандинавських, східноєвропейських, 

французьких та німецьких домогосподарства - мінімальні температури вище 16 

°C. Південноєвропейські учасники в Італії та Іспанії показали переважно дуже 

низькі значення. З точки зору максимуму температури, це майже 

навпаки. Більше чверті південно європейських респондентів заявили, що вони 

мають дуже високі температури навколишнього середовища, щонайменше 28 

°C. Більшість споживачів з інших країн відповіли, що максимальна температура 

навколишнього середовища лежить в помірному діапазоні між 20 і 27 °C. 

Загальна середня максимальна температура становить 24,4 °C. Загалом, 

передбачуваний максимум значень температур знаходились в межах від 12 °C до 

понад 44 °C. 

Як висновок, можна констатувати, що зовнішня температура є фактором, 

який чинить значний вплив на енергоспоживання холодильної установки. 

Особливо він є важливим при відкритті дверних отворів, оскільки прямо впливає 

на швидкість конвекції повітря. 
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1.4 Рівень заповнення 

Опублікованих даних про рівень заповнення холодильних установок є 

мало. Хоча кілька інформаційних джерел рекомендують тримати холодильник 

стабільно наповненим для забезпечення стабільного мінімального 

енергоспоживання установкою. 

Saidur та інші [50] провів опитування в Малайзії за допомогою 

опитувальника. 104 учасники мали оцінити, чи порожній їх холодильник, 

наполовину завантажений чи повністю завантажений. Більшість респондентів 

оцінили свій холодильник як повністю завантажений (39,42%) або наполовину 

завантажений (53,85%). 6,73% учасників заявили, що їх побутова холодильна 

установка - порожня. 

Більш детальних досліджень щодо рівня наповнення холодильників не 

знайдено. 

Як висновок, можна констатувати, що заповнення холодильної установки 

є фактором, який чинить вплив на енергоспоживання холодильної установки. 

Виявлена відносна недослідженість цього впливу та відсутність матеріалів, що 

потребує подальших досліжень в даному напрямку. 

1.5 Температура морозильної камери 

Окрім температури навколишнього середовища, споживання енергії 

холодильниками також є досить чутливим до налаштувань температури 

всередині морозильних камер. Обидва фактори діють обернено 

пропорційно. Якщо термостат скидається до нижчої температури, то споживання 

енергії зростає і навпаки [51]. 

Meier [52] виявив середнє збільшення споживання енергії на 18% за 

рахунок опускання температура морозильної камери на 5°F. Це означає 

збільшення на 6,5% за кожен градус Цельсія. Saidur та ін. [43] підрахував, що 

споживання енергії морозильними камерами зростає на приблизно 7,8% на 

градус зниження температури за Цельсієм.  

Окрім споживання енергії, температура в холодильній камері також є 

пов'язана з безпекою та якістю харчових продуктів. Існує ряд досліджень щодо 
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скорочення термінів зберігання швидкопсувних продуктів, спричинених 

високими температурами зберігання та продовження терміну придатності, 

спричиненого зниженням температури зберігання. 

Kreyenschmidt [53] повідомив, що термін зберігання м’яса птиці становить 

близько 2-3 днів при зберіганні при 10°C, тоді як при зберіганні при 4°C термін 

придатності становить приблизно 5-6 днів. 

Подібні висновки також були отримані Bem та Hechelmann [54]. Загальне 

правило - швидкість росту бактерій подвоюється з кожними 10°C підвищення 

температури. 

Це явище ще більше виражене у діапазоні низьких температур. При 

температурі нижче 10°C термін зберігання в холодильнику зменшується вдвічі. 

Підвищення температури на 2-3 °С. Температура зберігання -1,5°С вважається 

такою, яка найбільше підходить для продуктів, які швидко псуються, таких як 

м’ясо. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК (СТМ) 

2.1 Загальний опис 

Метою системи технічного моніторингу холодильних установок (далі 

СТМ) є впровадження нових принципів у контролі енергоспоживання.  

СТМ - це розподілена система - Інтернет речей (IOT). Вона складається з: 

 Масиву датчиків, що керує кожною установкою, вони підключені до 

відповідних контролерів; 

 Контролери, які збирають необхідну інформацію з датчиків і надсилають її 

на основний контролер всередині точки установки; 

 Головний контролер, який збирає необхідну інформацію від усіх 

контролерів і надсилає її в хмару до нашого API для подальшої обробки; 

 API обробляє відповідну бізнес-логіку на серверах у хмарі, зберігає 

інформацію в базі даних і дозволяє клієнтам (веб- та мобільним) бачити 

відповідні інформаційні панелі, отримувати сповіщення та звіти тощо. 

Загалом, робочий процес можна представити наступним чином (рис.2.1). 

 

Рис. 2.1 – Загальна схематика СТМ 



 15 

2. 2 Основні компоненти системи 

2.2.1 ВЕБ-ПРОГРАМА (ІНТЕРФЕЙС) 

Основний веб-додаток розроблено з використанням Model-View-

Controller бази для забезпечення швидкого розвитку і змін, поділу прошарків 

системи для забезпечення стабільності роботи. Він складається з: 

 Загальна частина, яка охоплює весь функціонал ідозволяє 

користувачам доступ до панелей управління і моніторингу; 

 Адміністративна частина, що дозволяє здійснювати налаштування і 

перевірки системи для забезпечення масштабованості, швидкодії, 

звітності, протоколювання, і безпеки. 

  2.2.2 WEB-API ASP.NET 2 

Прошарок Web API розроблений в якості центрального місця обробки 

бізнес логіки і дій з базою даних. Як веб-програма, так і мобільні програми 

використовують цей рівень для взаємодії з логікою системи та базою 

даних. Датчики діють як звичайний пристрій Інтернету речей і працюють також 

через API. Схеми робочого процесу представлена та зображена нижче (рис.2.2). 

 

Рис. 2.2 - Схеми робочого циклу UI-BL-DA. 

Технологія RestFul API (рис.2.3): 
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Рис. 2.3 - Схема API. 

Архітектура загального класу показана на моделі нижче (рис. 2.4).  



 1 

 

 

 

Рис. 2.4 – Модель системи
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2.3 База даних  

База даних відповідає 3-й нормальній формі. База 

даних є багатокористувацькою для підтримки мультитенантності. 

Усі зміни даних виконуються за допомогою набору збережених 

процедур. Вибір усіх даних через представлення даних. Прямий доступ до 

таблиць не допускається - ця конструкція відповідає високим вимогам 

до системи. 

База даних містить зашифровані поля для конфіденційних даних. 

Основна база даних - Microsoft SQL Server 2017 – ізольований 

мультитенатний підхід у відповідності з рекомендаціями Microsoft. 

  
a) Економічний підхід b) Технічний підхід 

 

Рис. 2.5  – Вибір структури мультитенантності 

 
Обчислювальні ресурси і код програми є загальним між усіма копіями на 

сервері, але кожна копія має свій власний набір даних, який залишається логічно 

ізольованим від даних, які належать всім іншим копіям. Безпеку бази даних 

контролює СТМ від випадкового або зловмисно доступу до даних інших 

копій. СТМ має одну централізовану базу даних, для зберігання конфігурації 

системи і метаданих базових даних копії. 

Надання кожній копії власної бази даних дозволяє легко розширити 

модель даних програми, щоб задовольнити індивідуальні потреби, а відновлення 

даних з резервних копій у разі відмови є відносно простою процедурою. З іншого 

боку, такий підхід, як правило, призводить до вищих витрат на обслуговування 

обладнання та резервне копіювання даних. Витрати на апаратне забезпечення 
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також вищі, ніж при альтернативних підходах, оскільки кількість копій, які 

можуть розміщуватися на даному сервері баз даних, обмежена кількістю баз 

даних, які сервер може підтримувати. 

Поділ даних орендарів на окремі бази даних є "преміальним" підходом, і 

порівняно високі вимоги до обладнання та технічного обслуговування та витрати 

роблять це доцільним для клієнтів, які готові платити додатково за додаткову 

безпеку та настроюваність. Наприклад, клієнти в таких сферах, як банківська 

справа або управління медичними документами, часто мають дуже суворі 

вимоги до ізоляції даних, і вони можуть навіть не розглядати заявку, яка не 

забезпечує кожного орендаря власною індивідуальною базою даних (у цьому 

випадку). 

TENANT i TENANT N

Ti main db

DB Tenant I
MsSQL db

Tn main db

DB Tenant n
MsSQL db

Service DB
(read only data 

or common data 
for all tenants)

TENANT 1

T1 main db

DB Tenant 1
MsSQL db

SSL

 Asp.Net Identity User Profiles 

SSL

SSL

WebAPI
ADO.NET

Custom BO model

Identity 
information 

in every 
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Рис. 2.6 – Загальна схема бази даних
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Microsoft рекомендує відповідну безпеку, розширюваність і масштабованість моделі, що використовується.

 

Рис. 2.7 – Загальна спрощена схема бази даних
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2.4 Дозволи 

Система базується на впровадженні високих стандартів безпеки і дозволяє 

динамічно призначати дозволи на доступ для різних ролей та відповідних 

користувачів. За замовчуванням у системі мало вбудованих ролей: 

адміністратори, менеджери підрозділів, менеджери та оператори. Нижче 

наведена інформація щодо схем про спроектовані політики доступу. 

  

Рис. 2.8 – Права доступу адміністратора Рис. 2.9 – Права доступу керівника 

групи 

 
 

Рис. 2.10 – Права доступу менеджера Рис. 2.11 – Права доступу оператора 
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2.5 Топологія мережі 
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Рис. 2.12 - Загальна топологія мережі 

 

Як висновок з розділу 1, процес енергоспоживання холодильної установки, 

можна представити у вигляді функції, параметрами якої є:  

 внутрішні температури – tвн; 

 зовнішні температури - tзовн; 

 корекція режимів роботи внаслідок відкривання дверних отворів – 

k1; 

 рівень заповнення холодильної установки – k2; 
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 температура морозильних камер - tм. 

 

𝑓 = 𝑓(𝑡вн, 𝑡зовн,𝑘1, 𝑘2, 𝑡м).     (2.1) 

 

Фактично, дана функція являється моделлю процесу електроспоживання 

установки, що повинна повертати кількість спожитої електричної енергії при 

заданих параметрах, у віддповідності з моделлю установки. 

На основі даної моделі з врахуванням вибраної системи тарифів 

диференційованих за часом доби отримаємо критерій зменшення вартості оплати 

за спожиту електроенергію з врахуванням ряду обмежень, що накладаються 

технологічним процесом і вимогами до якості зберігання продукції. 

 

П = 𝑇 ∙ 𝑓(𝑡вн, 𝑡зовн,𝑘1, 𝑘2, 𝑡м) → 𝑚𝑖𝑛.     (2.2) 

 

Обмеження полягають в обовязковому дотриманні вимог граничних 

температур в холодильній установці, з врахуванням необхідних корекцій 

режимів роботи внаслідок відкривання дверних отворів та рівня заповнення 

холодильної установки. 

Мінімізація оплати у відповідності з диференційованим за зонами доби 

ставкам вимагає переносу енергоспоживання в зони нічного провалу та 

напівпіку, по можливості зменшуючи до мінімуму споживання в пікові години 

та години напівпіку. Реалізація цього можлива за рахунок зміни температурних 

режимів установки – більшого охолодження в години низьких оплат і витримка 

на мінімальних температурах в години максимальних вартостей електричної 

енергії. 

Розроблене програмне забезпечення дозволяє контролювати 

енергоспоживання та температурні режими всіх підключених холодильних 

установок. 

Забезпечується повний контроль: 
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 внутрішніх, зовнішніх температур та температур морозильних 

камер; 

 факти відкривання дверних отворів та їх тривалість; 

 рівень заповнення холодильної установки. 

Як видно на прикладі зображеному нижче, температура установки 

коливається в межах від 3,8 до 6 градусів цельсія у відповідності з вибраним 

режимом роботи компресора. Управління компресором дає змогу дистанційно 

управляти потужністю, а, відповідно, і даними температурами. 

 

 

 

Режим енергоспоживання формує наступний графік навантаження 

холодильної установки. 
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Сумісний графік навантаження і температури чітко показує кореляцію 

процесів зміни навантаження і дещо відтермінового в часі зміни температури. 

 

 

 

Підключена до системи нейронна мережа розпізнає кількість і тип 

завантаженої продукції. 
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Вся отримана інформація дозволяє нам сформувати весь набір вхідних 

параметрів для функціонування моделі (2.2). Це відкриває нам можливість для 

розробки, тестування і валідації динамічних правил управління мережами 

холодильних установок з метою підвищення енергоефективності та мінімізації 

витрат на спожиту електричну енергію. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі запропоновано нове вирішення актуальної наукової задачі 

розробки методів і моделей зменшення вартості спожитої електроенергії на 

основі впровадження систем технічного моніторингу. 

Основні наукові та практичні результати роботи є такими. 

1. Для керування навантаженням системи електропостачання необхідно 

використовувати комплексну модель, що в результаті приведе до зменшення 

оплати за електроенергію та зменшення втрат електроенергії від нерівномірності 

добового навантаження в мережах. 

2. На основі запропонованої моделі та сучасної .NET технології створені 

комп’ютерні програми, які використовують сучасні бібліотеки введення, 

обробки та представлення інформації, дозволяючи інтегрувати їх в сучасні 

системи управління виробництвом. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність теми роботи “Шляхи зменшення вартості і споживання 

електричної енергії  на основі впровадження системи технічного моніторингу” 

визначається  енергетичною стратегією України на період до 2030 року, яка 

рекомендує: 

 розширити використання сучасних ефективних систем обліку та 

контролю витрат енергоресурсів; 

 впровадження автоматизованих систем управління енергоспоживанням 

та управління навантаженням; 

 впровадження сучасних систем і засобів силової електроніки;  

 вдосконалення структури парку електроприладів у галузях. 

Одним із чинників, що впливає на економічність та раціональність роботи 

СЕП, зокрема на вартість спожитої електроенергії (при використанні 

стимулюючих тарифів) та на втрати електроенергії в мережах є нерівномірність 

добового споживання електричної енергії.  

Досягти рівномірного споживання дуже складно, адже у кожного 

споживача є свої потреби, пов'язані у населення в першу чергу, з часом доби, а у 

промисловості – зі специфікою технологічних процесів. Пікові навантаження на 

енергосистему вдень (вранці та ввечері) змінюються  провалом споживання 

уночі (від 23-ї до 6-ї год.). Мають  місце також значні зміни споживання у 

холодну та теплу пори року.  

Для усунення недоліків процесів електроспоживання використовуються 

методи та заходи управління навантаженням СЕП. Будучи одним із 

найважливіших завдань енергетики розвинутих країн світу, вони розглядаються 

як альтернатива розвитку традиційних генеруючих потужностей та можуть 

забезпечити зниження потреби сучасної енергетики в генеруючих потужностях 

на 15%.  

Розв’язання цього класу задач здійснює позитивний вплив також і на 

проблему інформатизації та інтелектуалізації СЕП.  
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методу і моделі 

для оцінки та виявлення шляхів зменшення вартості спожитої електричної 

енергії споживачами на прикладі холодильних установок. 

Необхідно створити технологію зменшення технічних втрат електричної 

енергії, у впровадженні якої зацікавлені всі сторони, що беруть участь у процесі 

її генерації, передачі, розподілу і споживання. Така технологія повинна 

базуватися на засадах: 

1. Відсутності значних додаткових капіталовкладень. 

2. Зменшення оплати за використану електроенергію кожного учасника 

процесу споживання електроенергії. 

Реалізація даної технології можлива лише за умови впровадження 

комплексної стратегії енергетичного покращення енергоспоживання і, 

відповідно, управління навантаженням. Це дасть змогу мінімізувати технічну 

складову втрат електричної енергії шляхом створення максимально можливого 

рівномірного групового графіка навантаження енергосистеми, що в свою чергу 

забезпечить оптимальне завантаження електропередавального обладнання, а 

отже і зменшить частку технічних втрат електричної енергії. 

Об’єктом дослідження є процес енергоспоживання холодильних 

установок. 

Предметом дослідження є методи аналізу добової нерівномірності 

графіків електричних навантажень споживачів електроенергії на основі 

побудови системи технічного моніторингу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

метод та критерій оцінки процесу електроспоживання холодильної установки та 

запропоноване його практичне застосування. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на 

підставі запропонованих моделей та методів, розроблено алгоритми оцінювання 

енергоефективності, які дають змогу вибору шляхів її покращення та оцінювання 

зміни оплати за спожиту електроенергію. 

Розроблені алгоритми та програми можуть бути інтегровані в 
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комп’ютеризовані системи управління виробництвом, створені на основі 

новітніх інформаційних технологій (.NET, Framework 4.0, Visual Studio 2017, C# 

© Microsoft corp.). 


