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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Загальносвітова те-

нденція ресурсозбереження та екологічні пріоритети 
обумовлюють перспективність енергозбереження та 
необхідність підвищення рівня ефективності енер-
говикористання. Процес споживання енергії нале-
жить до числа основних характеристик промислово-
го виробництва. Ефективність використання енерго-
ресурсів є одним з важливіших показників ефектив-
ності підприємства в цілому. Вирішення задач енер-
гозбереження та підвищення ефективності енерго-
використання є запорукою підвищення конкуренто-
спроможності продукції та посилення конкурентних 
позицій підприємства, а для підприємств комуналь-
ного водопостачання, з характерною для них вели-
кою енергоємністю, – ще й однією з підстав для ви-
живання. Забезпечення підвищення ефективності 
енерговикористання на підприємстві є можливим за 
умови реалізації неперервного відслідковування та 
оцінювання стану об’єкту, реєстрування його харак-
теристик, виявлення впливу різних процесів та чин-
ників, співставлення результатів управлінських 
впливів (або їх відсутності) із заданими вимогами 
[1]. Систематичне контролювання рівня ефективно-
сті використання палива та енергії є важливою скла-
довою процесу управління у сфері енергозбережен-
ня [2] як на галузевому рівні, так і на рівні підпри-

ємств, їх підрозділів і, навіть, окремих технологіч-
них процесів чи установок. Для здійснення дієвого 
управління енерговикористанням необхідно певним 
чином організувати спостереження за станом та 
умовами функціонування системи водопостачання 
та її структурних елементів, їх режимами електро-
споживання задля виявлення небажаних тенденцій 
розвитку та їх попередження. 

Контролювання ефективності електроспоживання 
є важливим етапом на шляху підвищення рівня енер-
гоефективності будь-якого виробничого об’єкту. По-
точне контролювання ефективності енерговикорис-
тання вимагає постійного аналізування динаміки 
зміни питомого електроспоживання з метою вияв-
лення наявності (або відсутності) тенденцій до погі-
ршення (або покращення) ефективності електро-
споживання. Це вимагає не лише реалізації самої 
процедури контролювання, а й певного трактування 
отриманих результатів для якісного оцінювання рів-
ня ефективності електроспоживання. 

Метою роботи є підвищення інформативності 
результатів оцінювання рівня ефективності електро-
споживання на об’єктах водопостачання на основі 
інтерпретації контрольних карт, отриманих шляхом 
реалізації процедури поточного контролювання. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Найбільш зручним для реалізації поточного контро-
лювання ефективності електроспоживання є вико-
ристання контрольних карт Шухарта, зокрема, карт 
індивідуальних значень, при використанні яких ра-
ціональні групи для забезпечення оцінки змінності 
процесу не використовують, і контрольні межі об-
числюють на основі міри варіації, отриманої за ков-
зними розмахами. Їх застосування дозволяє встано-
вити межі, що відповідають переходу системи з од-
ного якісного стану з точки зору ефективності енер-
говикористання в інший, та визначити відповідні ді-
апазони енергоефективності, вербальні оцінки яких 
дають змогу якісно виразити ефективність електро-
споживання для контрольованого періоду [1]:  

– добрий рівень енергоефективності (зелена зо-
на), якщо 

www w <≤σ⋅− 3 ; (1) 

– задовільний рівень енергоефективності (черво-
на зона), якщо 

wwww σ⋅+<≤ 3 ; (2) 

– незадовільний рівень енергоефективності – 
ww w ≤σ⋅+ 3 . (3) 

Формування  діапазонів енергоефективності є  
першим етапом процедури поточного контролюван-
ня рівня ефективності електроспоживання. 

Візуальна оцінка розташування значень питомо-
го електроспоживання одне відносно одного та меж 
регулювання забезпечує можливість виявлення пев-
них сигналів контрольних карт. При цьому відслід-
ковується поява систематичної тенденції в розмі-
щенні точок на контрольній карті, що свідчить про 
наявність тренду середнього значення процесу. Ре-
зультати досліджень ситуацій, ймовірність виник-
нення яких дорівнює ймовірності появи точки за 
межами регулювання, стали основними критеріями 
перевірки процесів на наявність особливих причин 
[3]. Для задання критеріїв пошуку серій область ко-
нтрольної карти над та під центральною лінією по-
діляють на три зони: 

– зона С – wσ±1  (тобто MR8865,0± ) від центра-
льної лінії; 

– зона В – від wσ±1  до wσ±2  (тобто від 

MR8865,0±  до MR773,1± ) від центральної лінії; 
– зона А – від wσ±2  до wσ±3  (тобто від 

MR773,1±  до MR66,2± ) від центральної лінії. 
Для поточного контролювання рівня ефективно-

сті електроспоживання доцільно додатково розбити 
дані зони залежно від їх розміщення (над чи під 
центральною лінією) на підзони та ввести їх якісну 
характеристику: 

– зона Ав: ww www σ+<≤σ+ 32  – зона задовіль-
ного рівня енергоефективності з небезпекою погір-
шення якісного стану, або низький рівень; 

– зона Вв: ww www σ+<≤σ+ 21 – зона стабільно 
задовільного рівня ефективності; 

– зона Св: wwww σ+<≤ 1  – зона задовільного 
рівня енергоефективності з можливістю переходу на 
новий (вищий) рівень якісного стану, або середній 
рівень ефективності електроспоживання; 

– зона Сн: www w <≤σ−1  – зона доброго рівня 
енергоефективності з можливістю погіршення якіс-
ного стану – переходу на нижчий рівень, або доста-
тньо добрий  рівень ефективності; 

– зона Вн: ww www σ−<≤σ− 12 – зона стабільно 
доброго рівня ефективності електроспоживання; 

– зона Ан: ww www σ−<≤σ− 23 – зона доброго 
рівня енергоефективності з перспективою досягнен-
ня нового стану, або високий рівень. 

Якісна характеристика рівня ефективності елект-
роспоживання здійснюється шляхом виявлення на-
лежності спостереженого значення питомого елект-
роспоживання до певної зони діапазонів енергоефе-
ктивності.  

Крім того, необхідно ввести певне тлумачення 
загальноприйнятих [3] тестів (критеріїв), що вико-
ристовуються для інтерпретації перебігу процесу по 
картах Шухарта, зокрема для Х – карт індивідуаль-
них значень, які б дозволили забезпечити характе-
ристику змін, що відбуваються в процесі електро-
споживання.  

1. Точка розміщена за зоною Ав – має місце неза-
довільний рівень ефективності електроспоживання. 
Точка розміщена за зоною Ан – з’явився новий зра-
зок рівня ефективності електроспоживання.  

2. Дев’ять точок підряд у зоні Сн (Св) свідчать 
про можливість зміни середнього значення процесу 
в цілому – наявна тенденція до переходу на нижчий 
(вищий) рівень енергоефективності. 

3. Шість точок підряд стійко зростаючих (спада-
ючих) сигналізують про зміну середнього значення 
процесу – небезпека погіршення (перспектива по-
кращення) рівня ефективності електроспоживання. 

4. Чотирнадцять точок підряд змінюються вверх-
вниз – має місце дія хоча б двох систематичних 
причин, що зумовлює різні результати – відсутність 
стабільної тенденції до зміни якісного стану систе-
ми – нестабільна організація режиму. 

5. Чотири з п’яти точок у зоні Вн (Вв) – тенденція 
до стабільного рівня енергоефективності. 

Аналізування контрольних карт та їх інтерпрета-
ція дозволяють оцінити рівень ефективності елект-
роспоживання на даному об’єкті дослідження та ви-
явити певні тенденції (їх відсутність) у розвитку 
процесу електроспоживання, що забезпечує реаліза-
цію моніторингу ефективності електроспоживання 
як функції енергетичного менеджменту, спрямова-
ної на підвищення оперативності та якості реагу-
вання в сфері енерговикористання на всіх рівнях ко-
нтролю для удосконалення процесу водопостачання 
та режиму електроспоживання. 

Аналізування контрольної карти, отриманої на  
основі даних про щомісячне електроспоживання та 
водоподачу КП «Луцькводоканал» дозволило ствер-
джувати про статистично керований стан процесу 
електроспоживання системи водопостачання [1]. 
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Виконаємо характеристику ефективності електро-
споживання системи водопостачання спираючись на 
отримані контрольні карти шляхом якісної інтер-

претації побудованих діапазонів ті зон енергоефек-
тивності (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Контрольні карти питомого електроспоживання в системі водопостачання 

та діапазони ефективності 
 
У результаті аналізування результатів дослі-

дження встановлено (рис. 1), що система водопоста-
чання КП «Луцькводоканал» працювала (за роками): 

– 2006: протягом двох місяців (квітень та тра-
вень) – з незадовільним рівнем ефективності елект-
роспоживання; жодного місяця – з низьким та стабі-
льно задовільним, чотири місяці – із середнім, жод-
ного місяця – з достатньо добрим, три місяці – із 
стабільно добрим, два місяці – з високим рівнем. 
Ефективність електроспоживання не є стабільною, 
тенденції до покращення або погіршення рівня – не 
спостерігалось; 

– 2007: один місяць – з низьким рівнем ефектив-
ності електроспоживання, жодного – із стабільно за-
довільним, три місяці – із середнім, сім місяців – з 
достатньо добрим, жодного місяці – із стабільно до-
брим та високим рівнем. За винятком липня–вересня 
рівень ефективності електроспоживання в цілому – 
достатньо добрий; 

– 2008: жодного місяця – з низьким рівнем ефек-
тивності електроспоживання, один місяць – із стабі-
льно задовільним, вісім місяців – із середнім, один 
місяць – з достатньо добрим, один місяць – із стабі-

льно добрим, жодного – з високим рівнем. У цілому 
рівень ефективності електроспоживання можна оха-
рактеризувати як середній; 

– 2009: жодного місяця – з низьким рівнем ефек-
тивності електроспоживання, два місяці – із стабі-
льно задовільним, шість місяців – із середнім, три 
місяці – з достатньо добрим, один місяць – із стабі-
льно добрим, жодного – з високим рівнем. Протягом 
травня–жовтня місяця спостерігалась тенденція до 
покращення рівня ефективності електроспоживання, 
проте вона була втрачена. У цілому рівень ефектив-
ності електроспоживання не можна охарактеризува-
ти однозначно: він є скоріш середнім, ніж достатньо 
добрим. 

Подібна процедура аналізування рівня ефектив-
ності електроспоживання була виконана для водоза-
борів КП «Луцькводоканал». З цією метою згідно з  
алгоритмом, запропонованим у [1], за допомогою 
пакету STATISTICA StatSoft, Inc. (2001) виконано по-
будову контрольних карт (рис. 2, 3) та визначено ді-
апазони та зони енергоефективності (табл. 1) для 
кожного водозабору. 

 
 

Таблиця 1 – Межі зон рівнів енергоефективності водозаборів КП «Луцькводоканал» 

Добрий рівень енергоефективності Задовільний рівень енергоефективності 

з перспективою 
покращення 
(високий) 

стабільний 
з можливістю 
погіршення (до-
статньо добрий) 

з перспективою 
покращення (се-

редній) 
 

стабільний 
з небезпекою 

погіршення (ни-
зький) 

водозабір 

Зона Ан Зона Вн Зона Сн Зона Св Зона Вв Зона Ав 
Дубнів-
ський 398,0346,0 <≤ w  45,0398,0 <≤ w  502,045,0 <≤ w  554,0502,0 <≤ w  606,0554,0 <≤ w  658,0606,0 <≤ w  
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Омеляни-
ківський  495,043,0 <≤ w  56,0495,0 <≤ w  624,056,0 <≤ w  689,0624,0 <≤ w  754,0689,0 <≤ w  818,0754,0 <≤ w  

Рисунок 2 – Контрольні карти індивідуальних  
значень та ковзних розмахів питомого  

електроспоживання для Дубнівського водозабору 
 

Рисунок 3 – Контрольні карти індивідуальних  
значень та ковзних розмахів питомого електроспожи-

вання для Омеляниківського водозабору 
 
Аналізування отриманих контрольних карт дає 

змогу зробити висновок, що Дубнівський водозабір 
(за винятком 2006 року) знаходиться в статично ке-
рованому стані; для Омеляниківського водозабору в 
певний момент часу мало місце порушення статич-
ної керованості процесу, яку було відновлено. Оби-
два водозабори протягом другої половини 2009 року 
мають добрий рівень ефективності електроспожи-
вання. Проте, якщо характеризувати рівень ефекти-
вності електроспоживання з урахуванням запропо-
нованого трактування діапазонів енергоефективнос-
ті, то в цілому для Дубнівського водозабору він є 
достатньо добрим, а для Омеляниківського водоза-
бору – середнім. 

Рейтингування об’єктів водопостачання КП «Лу-
цькводоканал» на основі багатомірного порівняння 
[4] з урахуванням показників енергоефективності, до-
зволило виявити, що протягом 2007–2009 років Дуб-
нівський водозабір є кращим з водозаборів.  

Таким чином, визначені для даного періоду діа-
пазони та зони енергоефективності (рис. 4) доцільно 
прийняти за еталон ефективного електроспоживання 
та на основі їх інтерпретації провести порівняльну 
характеристику рівня ефективності електроспожи-
вання інших об’єктів водопостачання КП «Луцькво-
доканал».  

 

 

Рисунок 4 – Графік питомого електроспоживання 
та зони енергоефективності для  

Дубнівського водозабору 
 

Для порівняльної характеристики ефективності 
електроспоживання Омеляниківського водозабору 
необхідно виконати накладання отриманих еталон-
них зон енергоефективності на графік його питомо-
го електроспоживання (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Графік питомого електроспоживання 

та еталонні зони енергоефективності для  
Омеляниківського водозабору 

Результати аналізування дозволяють стверджу-
вати, що незважаючи на стабільний рівень ефектив-
ності електроспоживання на Омеляниківському во-
дозаборі та в цілому, середній рівень енергоефекти-
вності даного об’єкту, ефективність електроспожи-
вання порівняно з Дубнівським водозабором має пе-
реважно незадовільний рівень, лише з другої поло-
вини 2009 року стабільно спостерігається задовіль-
ний рівень ефективності електроспоживання, що 
вказує на покращення організації його режиму ро-
боти. 

ВИСНОВКИ. Аналізування контрольних карт з 
урахуванням меж діапазонів і зон енергоефективно-
сті та запропонованого їх тлумачення дозволяє під-
вищити інформативність результатів оцінювання  
рівня ефективності електроспоживання на об’єктах 

водопостачання та виявлення певних тенденцій (або 
їх відсутність), що склалися, у розвитку процесу 
електроспоживання з точки зору можливості по-
кращення (або погіршення) рівня енергоефективно-
сті. Використання еталонних діапазонів енергоефек-
тивності дає змогу виконати порівняння за рівнем 
ефективності електроспоживання об’єктів, які зна-
ходяться на одному ієрархічному рівні, що в умовах 
відсутності науково обґрунтованих норм витрат 
енергоресурсів, особливо для підприємств комуна-
льного водопостачання, забезпечує вирішення пи-
тання – ефективним чи неефективним і наскільки 
саме є електроспоживання, сприяє виявленню кра-
щих зразків організації режиму електроспоживання 
на цих об’єктах. 
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An interpretation of Shewhart control charts to determine the level power consumption efficiency for water systems 

objects is proposed. The interpretation is based on the provides for the power efficiency ranges identification, with sys-
tem quality variation limits taking into account and also their qualitative assessment. The benchmark power efficiency 
of power consumption of the objects of the same hierarchical level is proposed. The power efficiency ranges, to which 
built for a better performance in terms of power consumption of the object, for the benchmark to select is proposed. Us-
ing the proposed approach allows to increase the informative value of the results for the qualitative assessment of the 
power consumption efficiency, and also reveals the tendency for improving or degradation occurring. 
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