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При функціонуванні комп’ютерних систем регулювання теплозабезпеченням будівель різного призначення на-

копичується значний обсяг інформації про їх режими роботи в типових та нештатних ситуаціях та дії оператора: 

зменшення температури на подачі в систему опалення при збільшенні зовнішньої температури повітря, відпрацю-

вання комфортних та економних режимів відповідно до встановлених графіків, зміна налаштувань погодного регу-

лятора, автоматичне відключення насосів при перевищення тиску в мережі тощо. Для прийняття зважених рішень 

щодо ефективного керування процесом теплозабезпечення доцільним є використання методів машинного навчання 

для обробки накопиченої інформації та отримання знань з даних. У роботі порівнюються моделі на основі методів 

машинного навчання random forest (RF) та support vector machine (SVM), що отримані на даних про роботу автомати-

зованої системи моніторингу та управління теплоспоживанням житлового будинку. Впровадження системи забезпе-

чило зменшення споживання теплової енергії на опалення будівлі на 30 % від базового теплоспоживання при ручно-

му регулюванні та вирівнювання температури внутрішнього повітря в квартирах різних поверхів до 20-22 
о
С за ра-

хунок додаткового насосного змішування. На основі порівняльного аналізу розроблених моделей за критеріями точ-

ності, ресурсовитратності та можливості наочної інтерпретації результатів й неочевидних взаємозв’язків обґрунтова-

но вибір прогностичної моделі на базі методу RF. Встановлено, що, незважаючи на близькі значення середньоквад-

ратичної помилки (RMSE), час, витрачений на визначення оптимальних гіперпараметрів та проведення тренування 

моделі SVM, значно перевищує дані показники RF. Для поліпшення точності моделі RF здійснено перехід від 15-

хвилинних даних до щохвилинних. RMSE моделі RF на тестових даних складає 0,41 °С. Проведено дослідження 

важливості внеску змінних у точність прогнозування. 

Ключевые слова: будівля, теплоспоживання, прогнозування, random forest, support vector machine. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: pksg13@gmail.com 

При функционировании компьютерных систем регулирования теплоснабжения зданий различного назначения 

накапливается значительный объем информации про их режимы работы в типовых и нештатных ситуациях и дейст-

вия оператора: уменьшение температуры на подаче в систему отопления при увеличении внешней температуры воз-

духа, отработка комфортных и экономичных режимов в соответствии с установленными графиками, изменение на-

строек погодного регулятора, автоматическое отключение насосов при превышении давления в сети и тому подоб-

ное. Для принятия взвешенных решений по эффективному управлению процессом теплообеспечения целесооб-

разно использовать методы машинного обучения для обработки накопленной информации и получения знаний 

из данных. В работе сравниваются модели на основе методов машинного обучения random forest (RF) и support 

vector machine (SVM), которые получены на данных о работе автоматизированной системы мониторинга и 

управления теплопотреблением жилого дома. Внедрение системы обеспечило уменьшение потребления тепло-

вой энергии на отопление здания на 30 % от базового теплопотребления при ручном регулировании и выравни-

вание температуры внутреннего воздуха в квартирах различных этажей до 20–22 °С за счет дополнительного 

насосного смешения. На основе сравнительного анализа разработанных моделей по критериям точности, рас-

хода ресурсов и возможности наглядной интерпретации результатов и неочевидных взаимосвязей обоснован 

выбор прогнозной модели на базе метода RF. Установлено, что, несмотря на близкие значения среднеквадра-

тичной ошибки (RMSE), время, потраченное на определение оптимальных гиперпараметров и проведения тре-

нировки модели SVM, значительно превышает данные показателей RF. Для улучшения точности модели RF 

осуществлен переход от 15-минутных данных к ежеминутным. RMSE модели RF на тестовых данных составля-

ет 0,41 °С. Проведено исследование важности вклада переменных в точность прогнозирования. 

Ключові слова: здание, теплопотребление, прогнозирование, random forest, support vector machine. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні виклики ди-

ктують необхідність вирішення проблем енергозбе-

реження та енергоефективності в будівлях. Ефекти-

вність заходів, що спрямовані на збереження енер-

горесурсу, зазвичай є недостатньою через відсут-

ність комплексного підходу до питань енергозбере-

ження та енергоефективного керування, обмеже-

ність фінансових вливань тощо. У зв’язку з цим ак-

тивно поліпшуються існуючі та розробляються ін-

формаційні та технічні рішення для сфери енерго-

менеджменту в різних галузях [1–3]. Більшість та-

ких рішень реалізують завдання моніторингу систе-

ми енергоменеджером, що дозволяє отримувати та 

зберігати значну кількість даних. Природно, що ін-

телектуальна обробка даних відіграє все більшу 

роль в питаннях оптимального управління складни-

ми системами. Так, прогностичні моделі параметрів 

систем теплоспоживання створюють можливість 

енергоменеджерам на різних рівнях приймати об-

ґрунтовані рішення щодо енергоуправління та діаг-
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ностувати нетипові значення параметрів систем, що 

можуть бути викликані технічними несправностями 

або неефективними управлінськими рішеннями. 

Активне впровадження рішень з комп’ютеризо-

ваного моніторингу та управління системами опа-

лення створює можливість не тільки контролювати 

кількість спожитого енергоресурсу, а й накопичува-

ти великі обсяги інформації в тому числі і про при-

йняті енергоменеджером рішення щодо управління 

системою [3]. В зв’язку зі стрімким розвитком шту-

чного інтелекту у задачах, що пов’язані з управлін-

ням енергоспоживанням, набули широкого викорис-

тання різноманітні методи машинного навчання.  

У роботі [4] авторами досліджена можливість 

прогнозування теплоспоживання в системі централі-

зованого теплопостачання за допомогою мереж 

Ельмана з використанням генетичного алгоритму, 

який дозволяє визначати ваги у моделях.  

Порівняння результатів, що були отримані при 

використанні нейронних мереж та методу випадко-

вих лісів у задачі прогнозування кількості викорис-

таного електроресурсу, виявило, що більшої точнос-

ті можна досягти при використанні першого методу 

[5]. У джерелі [6] при порівнянні точності моделей 

нейронних мереж для прогнозування теплозабезпе-

чення ряду будівель бюджетної сфери визначено, 

що найточніших результатів при найбільшій прос-

тоті проектування та налаштування отримані модел-

лю типу NARX. Авторами [7] розроблено метод 

визначення енергоефективності будівлі з викорис-

танням багатопараметричної регресії на основі да-

них з рахунків за комунальні послуги та погодних 

сайтів. Все більшої популярності для вирішення 

практичних задач набуває метод SVM. В статті [8] 

наведені результати моделювання та дослідження 

ефективності геотермальної системи з використан-

ням методу SVM, що дозволив спростити процес 

моделювання. Авторами було проведено ряд дослі-

дів для визначення оптимальних параметрів регуля-

ризації та параметрів ядра. Той самий метод вико-

ристано в [9] для прогнозування енергоспоживання 

декількох будівель у Сінгапурі: у якості вхідних 

параметрів використовувалися дані зовнішньої тем-

ператури, сонячної радіації та відносної вологості. В 

роботах [10] та [11] в ході проведення порівняння 

моделей SVM, RF, ExtraTrees та регресійних дерев 

визначено, що усі названі моделі мають порівнянні 

точності, різний час навчання й можуть слугувати 

для прогнозування сонячної енергії, що отримується 

від геліотермальної енергетичної системи. Окрім 

того, RF та ExtraTrees додатково можуть бути вико-

ристані у якості інструменту зменшення розмірності 

вхідних змінних. Але, незважаючи на кількість дос-

ліджень, які використовують методи машинного 

навчання  для вирішення практичних задач в енерге-

тичному секторі, питання управління системами 

теплопостачання та імплементації отриманих ре-

зультатів у роботу енергоменеджерів не повністю 

розкриті. 

Таким чином, дослідження включають: 

 порівняння методів SVM та RF для прогнозу-

вання температури теплоносія в системі опалення на 

основі даних про параметри електронного регулято-

ра, оскільки більшість дослідницьких робіт зосере-

джені на нейронних мережах; 

 використання ансамблевого методу RF для 

аналізу важливості вкладу змінних в точність про-

гнозування. Проведений аналіз дозволить краще 

зрозуміти дані та взаємозв’язки між параметрами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Для побудови прогностичної моделі (prediction 

model) було зібрано набір даних, з 15-хвилинним 

інтервалом з автоматизованої системи моніторингу 

і управління (АСМУ) теплоспоживанням багатопо-

верхового будинку [12] в період з 13.10.2017 по 

12.02.2018 рр., що включають в себе 32 параметри 

(рис. 1, табл. 1):  

Date – дата, Time – час, Тout – зовнішня темпера-

тура, Тin – внутрішня температура, Tin_yst – уставка 

1 внутрішньої температури для режиму 1, 

Tin_yst_max – вплив на уставку внутрішньої темпе-

ратури, Тv – температура теплоносія на подачі в 

систему опалення, Tvmin – уставка мінімальної тем-

ператури Tv, Tvmax – уставка мінімальної темпера-

тури Tv, Tv_yst – уставка температури теплоносія на 

подачі в систему опалення, Tv_tg – температура те-

плоносія на подачі в систему опалення по темпера-

турному графіку, T1_tg – температура теплоносія на 

вводі в будинок по температурному графіку, Тret – 

температура теплоносія у зворотному трубопроводі 

системи опалення, Tret_tg – температура теплоносія 

у зворотному трубопроводі системи опалення по 

температурному графіку, Tam – комбінована темпе-

ратура зовнішнього повітря, Tad – згладжене зна-

чення зовнішньої температури та інші. 

 

Таблиця 1 – Діапазони значень деяких  

предикторів 

№ Предиктор 
Мінімальне 

значення, °С 

Максимальне 

значення, °С 

1 Тout -14,2031 15,1250 

2 Тin 13,0000 19,9531 

3 Тv 21,6562 67,1875 

4 Tv_tg 51,0000 66,0000 

5 Тret 21,8437 140,0000 

… …. …. …. 

30 Tret_tg 46,0000 58,0000 

31 Tam -12,5781 14,7656 

32 Tad -10,6562 14,6719 

 

У якості базових методів використано алгоритми 

SVM та RF для прогнозування температури тепло-

носія на подачі в систему опалення на основі даних 

про роботу АСМУ. Для оцінки ефективності розро-

блених моделей на навчальних та тестових вибірках 

використано наступні міри: середня квадратична 

помилка (RMSE), середня абсолютна похибка 

(MAE) та коефіцієнт детермінації (R
2
):  
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Рисунок 1 – Отримання даних для дослідження 

 

 
1

1
ˆ


 

N

i ii
MAE y y

N
, (2) 

 

 
 

 

2

2 1
2

1

ˆ
1 




 







N

i ii
N

i ii

y y
R

y y
, (3) 

 

де iy – фактичне значення, ˆiy – прогнозоване зна-

чення, N – кількість значень. 

У якості основної метрики використовується се-

редньоквадратична помилка (RMSE). 

Support vector machine (SVM). 

Метод опорних векторів (SVM) використовуєть-

ся для задач класифікації та регресії [13] та базуєть-

ся на принципі SRM, який замість зведення до міні-

муму похибки навчання (емпірична мінімізація ри-

зиків) мінімізує верхню межу помилки, що склада-

ється з суми помилки навчання і довірчого інтерва-

лу.  

Нехай об’єкти описуються n-мірними дійсними 

векторами, де X  – простір об’єктів, Y  – цільовий 

вихід : , nX R Y R . 

SVM лінійно роздільних даних знаходить ліній-

ну функцію, що найкраще апроксимує вихідний ве-

ктор Y , функцію  -чутливості, яка не враховує 

помилки відхилення  ia x  від iy  менші за величи-

ну  . 

Функція має вигляд:  

 

 ( )   a x w x b . (4) 

 

Метод застосовується з різними функціями ядра 

для вирішення проблеми лінійної нероздільності. Це 

перехід від початкового простору ознакових описів 

об’єктів X  до нового простору H  за допомогою 

деякого перетворення : X H . Якщо простір H

має досить високу розмірність, то можна сподівати-

ся, що в ньому вибірка виявиться лінійно розділь-

ною. Якщо припустити, що ознаковими описами 

об’єктів є вектори  ix , а не вектори ix , то побу-

дова SVM проводиться точно так же, як і раніше. 

Вираз (4) набуває вигляду: 

 

  ( )   a x w x b . (5) 

 

Мінімізація (5) еквівалентна деякій задачі квад-

ратичного програмування з лінійними обмеженнями 

типу нерівностей. При цьому виникає двоїста зада-

ча, що залежить тільки від двоїстих змінних; також 

досить залишити в вибірці тільки опорні об’єкти; 

рішення виражається через скалярні добутки 

об’єктів, а не самі об’єкти; можна використовувати 

ядра. Введемо додаткові змінні 

i  i 


i , значення 

яких дорівнюють втраті при підвищеній і заниженій 

відповіді  ia x  відповідно до значення  . Тоді за-

дача мінімізації (5) може бути переписана в еквіва-

лентній формі як задача квадратичного програму-

вання з лінійними обмеженнями-нерівностями щодо 

змінних , , , 
i i iw b   : 
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Позитивна константа C  є керуючим параметром 

методу і дозволяє знаходити компроміс між мінімі-

зацією  розділяючої смуги і сумарної помилки. 

Лагранжіан виражається через двоїсті змінні 

, , 1, ,  i i i l  , а скалярні добутки ,i jx x замі-

нюються ядром  ,i jK x x : 

Date, Time, Тout, Тin, Tin_yst, 

Tin_yst_max, Tin_yst1, Тv, Tvmin, 

Tvmax, Tv_yst, Tv_tg, Тret, S, P, 

T1_tg, Tret_tg, Tam, Q1(pump), Q3, 

Y1(open), Y2(close), Manual Mode, 

Mode, ECO, ECO on/off, Kpom (69), 

dKpom  (70), Kprop, Kint, Tzd(62), Tad

RF

Система 

централізованого 

теплопостачання

Тепловий 

лічильник

АСМУ тепло-

споживанням

Система 

опалення 

будинку

T1

T2

T1,Q1

T2

Tout Tin

Tv,Qco

Tret

32

Tv_RF
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Лише ряд коефіцієнтів , , 1, ,  i i i l   буде 

відрізнятися від нуля, а дані, що пов’язані з ними – 

опорні вектори. 

Рівняння регресії виражається через двоїсті 

змінні: 

      
1

, 



  
l

i i i j
i

a x K x x b  . (8) 

У цьому методі є декілька керуючих параметрів: 

параметр точності  , константа C  та параметри, 

що пов’язані з вибраним типом ядра. Усі параметри 

є взаємозалежними. Константа C  контролює глад-

кість або плоскість апроксимаційної функції: більша 

C  призводить до більшого штрафу за помилки і 

робить навчальну машину громіздкою; менша C  

навпаки призводить до надмірного «переносу» по-

милок, що погіршує точність алгоритму. Параметр 

  впливає на гладкість та кількість опорних векто-

рів. 

Гіперпараметри SVM моделі мають значний 

вплив на точність прогнозування та надійність. Кі-

лькість параметрів, що потребують налаштування, в 

першу чергу залежить від вибору функції ядра. У 

дослідженнях, пов’язаних з предметною областю, 

ядро RBF (radial basis function) часто використову-

ється для вирішення задач регресії, оскільки дозво-

ляє нелінійно відображати вибірки у високо розмір-

ний простір та в порівнянні з поліноміальним ядром 

має меншу кількість гіперпараметрів для налашту-

вання: коефіцієнт ядра (  ), штрафний параметр ( C

), параметр точності (  ). За замовчуванням коефіці-

єнт ядра прийнято брати рівним 1/ K , де K  – кіль-

кість вхідних змінних. Отже, у цьому випадку, 
1/ 31 0.032 

.
 

Оскільки не існує чіткої методики визначення 

оптимальних налаштувань параметрів моделі, на-

ступним етапом є налаштування гіперпараметрів. 

Традиційним способом здійснення оптимізації гіпе-

рпараметрів є пошук по сітці (grid search), який є 

просто вичерпним пошуком через вручну вказану 

підмножину гіперпараметричного простору алгори-

тму навчання. Алгоритм пошуку повинен керувати-

ся деякою метрикою ефективності, яка зазвичай ви-

мірюється крос-валідацією на тренувальному набо-

рі. Оскільки гіперпараметри, що оптимізуються, 

будуються у декартовому просторі і попарно пере-

віряються при крос-валідації, алгоритм страждає від 

надмірної розмірності, що призводить до значного 

приросту часу виконання. 

При крос-валідації навчальний набір даних поді-

ляється на k підмножини однакового розміру. Кож-

на підмножина k використовується як набір даних 

для перевірки, тоді як інші підмножини k-1 викори-

стовуються як набір даних для тренувань. У цьому 

дослідженні проводиться десятикратна перевірка 

для вибору оптимальних гіперпараметрів. Парамет-

ри моделі, отримані після сіткового пошуку, наве-

дені на рис. 2.  

Random forest (RF) 

RF – алгоритм машинного навчання, що полягає 

у використанні методу bagging на множині дерев 

рішень (RT) з використанням методу випадкових 

підпросторів та в змозі вирішувати завдання класи-

фікації та регресії [14].  

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Параметри моделі, отримані після  

сіткового пошуку 

 

У основі алгоритму CART (classification and 

regression tree) лежить зменшення міри неоднорід-

ності – задача класифікації або обраної міри похиб-

ки оцінки прогнозування – задача регресії в кожно-

му з вузлів дерева.  

Особливість дерев у RF полягає в їх побудові без 

виконання функції padding (обрізання) – викорис-

танні повної глибини: оскільки розглядається серед-

ній результат множини дерев, відсутня необхідність 

у налаштуванні кожного з них, що є відхиленням від 

стандартного алгоритму CART. 

Тренування окремих дерев у RF відбувається не-

залежно одне від одного, на різних підмножинах, 

частини яких можуть повторюватися завдяки вико-

ристанню в алгоритмі методу bagging [14].  

Bagging (від bootstrap aggregation) – це один з пе-

рших і найпростіших видів ансамблів, оснований на 

статистичному методі bootstrap . Він був розробле-

ний Лео Брейманом в 1994 році. Метод полягає в 

рівномірному вибору з вибірки N об’єктів з повер-

ненням: вибирається довільний об’єкт вибірки (вва-

жаємо, що кожен об’єкт з ймовірністю 1/N), причо-

му кожен раз з усіх вихідних N об’єктів. Приблизно 

37% прикладів залишаються поза вибіркою bootstrap 

і не використовуються. 

Імовірність того, що об’єкт потрапить у вибірку 

(тобто його взяли N разів): 

 

 
1 1

1 1 63%
 
    

 

N

N e
. (9) 

 

Власне bagging полягає в навчанні регресорів чи 

класифікаторів на вибірках, що були згенеровані 

bootstrap та створенні підсумкового регресора чи 

класифікатора, що у задачах регресії усереднює від-

повіді усіх цих алгоритмів, а у випадку класифікації 

‒ по результатам голосування. 
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Bagging дозволяє знизити дисперсію класифіка-

тора, що навчається, зменшуючи величину того, на 

скільки помилка буде відрізнятися, якщо навчати 

модель на різних наборах даних, або, іншими сло-

вами, запобігає перенавчанню. Ефективність bagging 

досягається завдяки тому, що базові алгоритми, на-

вчені на різних підвибірках, мають помилки, що 

взаємокомпенсуються за рахунок різноманітності; 

викиди та відсутні значення можуть не потрапляти 

до частини вибірок, що робить алгоритм RF стійким 

до них. 

Якщо під час створення моделі методом RF зу-

стрічаються пропущені значення предикторів для 

певного спостереження, передбачення для цього 

випадку базується на попередньому вузлі відповід-

ного дерева.  

Метод випадкових підпросторів дозволяє знизи-

ти рівень кореляції між деревами і уникнути пере-

навчання. При побудові кожного з заданої кількості 

дерев у RF у ході створення вузлів вибір ознаки, на 

основі якої буде базуватися розбиття, проводиться 

лише з обраних випадково ознак з множини усіх 

ознак даних – базові алгоритми навчаються на різ-

них підмножинах ознакового опису. 

Варто зазначити, що перевагою алгоритму є від-

сутність необхідності використання окремого набо-

ру даних для валідації: оскільки частина даних не 

входить у вибірку bootstrap (приблизно 37%), серед-

ня квадратична помилка та відсоток описаної дис-

персії вираховується за допомогою out-of-bag error 

[15]. 

Метод RF зазвичай потребує коригування двох 

основних гіперпараметрів, що максимально впли-

вають на адекватність та результат моделі: кількість 

дерев ( M ) та мінімальна кількість змінних, що ви-

користовуються для розщеплення ( minn ). Параметр 

M  представляє загальну кількість дерев у лісі і по-

в'язаний з продуктивністю обчислювання, що ство-

рює необхідність вибору такої кількості дерев, яка 

дозволить урівноважити час виконання та точність 

прогнозування. Для даного дослідження обрано 100 

дерев, оскільки збільшення їх кількості не призво-

дить до значного збільшення точності при збіль-

шенні часу виконання. Типовим значенням кількості 

змінних, що використовуються для розщеплення (

minn ) у задачі регресії, є / 3p , де p  – кількість вхі-

дних змінних, у даному дослідженні – 10. Глибина 

дерев у даній роботі не обмежена, дерева будуються 

на повну глибину. 

В табл. 2 наведені RMSE, R
2
 та MAE на навчаль-

них та тестових вибірках для прогнозування Tv. Ве-

личина RMSE моделі SVM ‒ 0,95. Незважаючи на 

прийнятний рівень помилки, час, витрачений на на-

лаштування моделі й чутливість SVM до викидів у 

вхідних даних, складність інтерпретації внеску 

змінних робить метод надмірно ресурсовитратним, 

що, в свою чергу, обумовлює необхідність викорис-

тання більш оптимального методу для прогнозуван-

ня температури теплоносія на подачі в систему опа-

лення. 

Оскільки random forest використовується для за-

дачі регресії, необхідно враховувати, що модель 

адекватно передбачатиме значення Тv, якщо змінні, 

що будуть подаватися, знаходитимуться в діапазоні 

значень предикторів (табл. 1), на яких модель була 

навчена (train set). 

Перед побудовою моделей дані були розділені на 

два набори (train – 70% та test – 30%). Для моделю-

вання використовувався один набір 15-хвилинних 

даних для обох моделей. Графік порівняння реаль-

них значень температури теплоносія на подачі в 

систему опалення та прогнозованих моделями з до-

датково вказаною температурою зовнішнього повіт-

ря наведений на рис. 3. Незважаючи на меншу по-

хибку при використанні методу SVM (табл. 2), порі-

внюючи ресурси, витрачені на створення обох мо-

делей, можливість інтерпретації результатів та не-

очевидних взаємозв’язків, для подальшого дослі-

дження обраний алгоритм RF. Для збільшення точ-

ності моделі було вирішено проводити її навчання 

на щохвилинних даних за той самий період (табл. 3). 

Спостерігається зниження значення RMSE та збіль-

шення відсотку описаної дисперсії на даних для ап-

робації. Враховуючи це, можна вважати температу-

рну модель RF придатною для застосування з метою 

прогнозування параметрів системи теплоспоживан-

ня. Попри велике значення максимальної помилки, 

варто зауважити, що кількість спрогнозованих да-

них на апробаційній вибірці з помилкою по модулю 

вище 5 градусів невелика – 56 з 54255 значень. 

Графік порівняння реальних значень температу-

ри теплоносія на подачі в систему опалення та про-

гнозованих моделлю з додатково вказаною темпера-

турою зовнішнього повітря наведений на рис. 4. 

Порівняння результату моделі RF та фактичних 

даних представлено в табл. 4. Середнє значення, яке 

вимірює центральну тенденцію в наборі даних, по-

казує, що спрогнозовані моделлю дані максимально 

схожі на фактичні дані. Стандартне відхилення – 

показник розсіювання значень відносно їх матема-

тичного сподівання, близький до значення на фак-

тичних даних було встановлено, що SVM має майже 

схожий стандартний відхилення, як фактичні дані 

про ПВ. Медіана значень, отриманих за допомогою 

RF відповідає величині, отриманій на реальних да-

них. Мінімальні та максимальні значення дозволя-

ють виділити викиди з даних. RF має максимальну 

величину, більшу за максимальну величину реаль-

них даних. 

Для визначення важливості параметрів, що впли-

вають на прогноз Tv, досліджено розподіл середньої 

мінімальної глибини для кожного з дерев: глибина 

вузла, що розбивається за цією змінною та знахо-

диться найближче до кореня дерева (рис. 5), та ком-

плексної міри важливості змінних (рис. 6). 
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Таблиця 2 ‒ Результати прогнозуючих моделей, виконаних методами RF та SVM 

№ Модель 
Навчання Тестування 

RMSE, °С MAE, °С R
2
,% RMSE, °С MAE, °С R

2
,% 

1 SVM 0,92 0,32 97,52 1,13 0,43 97,3 

2 RF 1,1 0,39 97,49 1,19 0,42 97,13 

 

Таблиця 3 – Результати моделі RF на щохвилинних даних 

№ Тип RMSE, °С MAE, °С R
2
, % 

Максимальна 

помилка, °С 

1 Модель 0,44 0,08 99,61 15,1 

2 Тест 0,41 0,075 99,65 14,95 

 

 
 

Рисунок 3 – Графік температури в порівнянні з прогнозом RF та SVM 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Графік температури в порівнянні з прогнозом RF на тестовій вибірці 
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Таблиця 4 ‒ Порівняння описових статистик  

фактичних даних з набором даних, отриманих  

на тестувальній вибірці 

Показник Фактичні дані Tv Tv_RF 

Середнє 43,5 43,5 

Медіана 43,8 43,8 

Станд/ відхилення 7,05 7,03 

Ексцес 3.14 3,16 

Асиметрія -1,26 -1,28 

Розмах 45,56 45,14 

Мінімум 21,66 21,67 

Максимум 67,22 66,81 

 

 
 

Рисунок 5 – Розподіл середньої мінімальної глибини 

змінної 

 

Впорядкування змінних по їх середній мінімаль-

ній глибини є досить точним, проте, зважаючи на 

розподіл мінімальної глибини, можна стверджувати, 

що предиктор Tad необхідно оцінювати вище, адже 

він є змінною, що найчастіше використовується для 

першого розчеплення у корені.  

В якості мір, що входитимуть до комплексної, 

обрані значення середнього збільшення середньої 

квадратичної помилки [16] після випадкової перес-

тановки значень змінної (mse_increase) та збільшен-

ня середньої чистоти вузла(node_purity_increase) – 

сума квадратичних похибок (SSE) (рис. 6). Додатко-

во використовується p-значення, основане на біно-

міальному розподілі кількості вузлів, що були роз-

ділені по змінній – якщо змінна важлива, то вона 

використовується для розчеплення частіше в порів-

нянні з випадковим вибором. Хоча Tad і Tret анало-

гічні по збільшенню чистоти вузлів та p-значенню, 

основаному на біноміальному розподілі, друга силь-

ніше впливає на похибку прогнозування. Важливо 

відмітити, що, незважаючи на високі значення двох 

вибраних мір по змінній Tvmin, тест, оснований на 

біноміальному розподілі, вказує на те, що теоретич-

на кількість вузлів, в яких змінна використовувалася 

для розбиття, перевершує реальну кількість, а отже 

змінна рідко використовується для розчеплення, 

отже, слабко впливає на прогнозування. 

 

 
 

Рисунок 6 – Графік мір важливості змінних 

 

ВИСНОВКИ. Використання АСМУ теплоспожи-

ванням будівель дозволяє накопичувати значну кі-

лькість даних щодо параметрів системи та рішень, 

прийнятих енергоменеджером. Це обумовлює мож-

ливість дослідження питань ефективного викорис-

тання енергоресурсів за допомогою аналізу історич-

них даних та підтримки прийняття рішень. У роботі 

проведено порівняння методів машинного навчання, 

що дозволяють використовувати історичні дані за-

мість складного математичного апарату для опису 

теплового балансу будівель: RF та SVM – точність, 

ресурсовитратність та можливість інтерпретації ре-

зультатів та неочевидних взаємозв’язків. Для пода-

льшого дослідження вибраний алгоритм RF.  

Створена модель температури теплоносія на по-

дачі в систему опалення на основі даних про пара-

метри електронного погодозалежного регулятора за 

допомогою алгоритму RF. Від значень температури 

теплоносія у зворотному трубопроводі системи опа-

лення та згладженого значення зовнішньої темпера-

тури залежить значення середньої квадратичної по-

милки, крім того дані змінні часто використовують-

ся для розбиття дерева в корені, що свідчить про їх 

значущість. Середня квадратична похибка моделі на 

тестових даних дорівнює 0,41 °С.  
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FORECASTING KEY INDICATORS OF THE BUILDING HEAT CONSUMPTION CONTROL SYSTEM  

ON THE BASIS OF MACHINE LEARNING METHODS 

A. Perekrest 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: pksg13@gmail.com 

Purpose. During the operation of computer control systems for heat supply of buildings for various purposes a sig-

nificant amount of information about their modes of operation in typical and abnormal situations and the operator's ac-

tions is accumulated: reducing the heating system supply temperature, weather regulator settings change, pumps auto-

matic shutdown when exceeding network pressure, etc. To make informed decisions about the effective management of 

the heat supply process, it is advisable to use machine learning methods to process the accumulated information and 

gain knowledge from the data. Methodology. The paper compares models based on random forest (RF) and support 

vector machine (SVM) machine learning methods, obtained on the data on the operation of the automated monitoring 

and control system of residential building heat consumption. Results. The implementation of the system ensured the 

reduction of thermal energy consumption for building heating by 30% of the basic heat consumption with manual regu-

lation and equalization of indoor air temperature in apartments of different floors up to 20-22 ° C due to additional 

pump mixing. Originality. Based on the comparative analysis of the developed models on the criteria of accuracy, re-

source consumption and the possibility of visual interpretation of the results and non-obvious relationships, the choice 

of the prognostic model based on the RF method is substantiated. Practical value. It was found that, despite the close 

values of the root mean square error (RMSE), the time spent on determining the optimal hyperparameters and training 

of the SVM model, significantly exceeds these RF values. To improve the accuracy of the RF model, the transition from 

15-minute to minute data was performed. The RMSE of the RF model on the test data is 0.41 ° C. A study of the varia-

bles contribution importance to the forecasting accuracy was conducted. 

Key words: building, heat consumption, forecasting, random forest, support vector machine. 
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