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WYKORZYSTANIE MODELI STOCHASTYCZNYCH W 
PROCESACH MONITOROWANIA ZUŻYCIA MEDIÓW 

ENERGETYCZNYCH 
 

THE USE OF STOCHASTIC MODELS IN THE PROCESSES OF MONITORING 
THE CONSUMPTION OF ENERGY MEDIA 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono autorski model monitorowania mediów energetycznych bazujący na 

wykorzystaniu probabilistycznej sieci Bayesa odwzorowującej strukturę przyczynowo-skutkową 

analizowanego obszaru problemowego. Omówiono cele monitorowania mediów, a także główne korzyści 

wynikające z prowadzenia tego typu procesów. Zaprezentowano czynniki powodujące pojawianie się zaburzeń 

w procesach zużycia mediów energetycznych oraz ich wpływ na wykonywane pomiary w węzłach sieci 

energetycznej. Opisano podstawowe właściwości sieci Bayesa oraz zasady budowania tego typu struktur do 

rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją źródeł zakłóceń oraz predykcją przyczyn ich 

występowania w sieciach energetycznych. Przedstawiono zalety i ograniczenia zaproponowanego rozwiązania 

modelowego. 
 
Abstract: The article presents an original model of energy media monitoring, based on the use of probabilistic 

Bayesian network, mapping the causal structure of the analyzed problem area. The paper presents the purposes 

of media monitoring, and the main benefits of conducting this type of processes. Factors affecting the 

occurrence of disturbances in the processes of media consumption of energy, and their influence on the 

measurements performed at the nodes of the grid are presented. The basic properties of Bayesian network and 

the principles of building such structures to solve the problems associated with the location of sources of 

distortions, and prediction of causes of their appearance in power networks are described. The advantages and 

limitations of the proposed solution model are discussed. 
 

Słowa kluczowe: sieć Bayesa, media energetyczne, monitorowanie 
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1. Wstęp 
Na świecie odnotowuje się stały wzrost cen 

mediów (gaz, woda, energia elektryczna, 

energia cieplna) wykorzystywanych w 

przedsiębiorstwach [1]. Rosnące 

zapotrzebowanie na surowce energetyczne 

spowodowane jest głównie wzrostem 

gospodarczym w państwach rozwijających się 

jak Chiny czy Indie [2]. Inną przyczyną wzrostu 

cen są ograniczenia emisji dwutlenku węgla, 

który jest efektem ubocznym produkcji energii. 

Również niestabilna sytuacja gospodarczo-

polityczna w krajach eksportujących ropę 

naftową sprzyja ogólnemu trendowi 

wzrostowemu. Przy dynamicznych zmianach 

cen, wyłącznie firmy, które efektywnie 

monitorują i optymalizują zużycie energii, 

mogą skutecznie wpływać na swoją rynkową 

konkurencyjność, generując oszczędności, które 

są jednym z kluczowych kosztów prowadzenia 

działalności. W przedsiębiorstwach 

wykorzystywane są liczne media (energia 

elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, 

instalacje sprężonego powietrza) umożliwiające 

prowadzenie procesów produkcji, które mogą 

być poddawane monitorowaniu. Monitoring 

zapewnia pozyskiwanie informacji o 

charakterystykach zużycia energii w ujęciu 

holistycznym, jak również w poszczególnych 

oddziałach, halach, liniach produkcyjnych czy 

przez pojedyncze maszyny. Główne korzyści 

jakie wynikają z prowadzenia procesów 

monitoringu to między innymi: 

- identyfikacja stref wewnątrz przedsiębiorstw 

generujących zakłócenia, 

- redukcja czasu potrzebnego do identyfikacji 

awarii i nieprawidłowo funkcjonujących 

urządzeń, 

- wyznaczanie obszarów generujących wysokie 

koszty ze względu na nadmierne zużycie 

mediów energetycznych, 

- możliwość precyzyjniejszego określenia 

kosztów produkcji w wybranym przedziale 

czasowym, 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 3/2014 (103) 
 

200

- redukcja kosztów związanych z płaceniem kar 

umownych za przekroczenie zamówionej ilości 

energii, 

- możliwość dostosowania produkcji do ilości 

zamówionej energii, 

- dostęp do informacji charakteryzujących stan 

zużycia mediów w czasie rzeczywistym oraz 

informacji historycznych (wyłączenia energii, 

awarie, itd.), 

- poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw ze 

względu na możliwość racjonalnego 

planowania produkcji. 

Efektywna kontrola zużycia mediów 

energetycznych jest kluczowym elementem 

procesów optymalizacji [3]. Poprzez dostęp do 

danych dotyczących określonych zdarzeń 

można ustalić lokalizację i przyczyny ich 

występowania oraz działania niezbędne do 

prowadzenia czynności naprawczych lub 

zapobiegających podobnym sytuacjom w 

przyszłości. Możliwe jest również prowadzenie 

planowania w taki sposób aby uwzględniało 

minimalizację kosztów związanych z 

wykorzystaniem mediów energetycznych [4]. 

2. Analiza czynników zaburzeń zużycia 
mediów energetycznych 
Podstawowym medium energetycznym w 

przemyśle jest energia elektryczna, która 

wykorzystywana jest do zasilania licznych 

odbiorników, jak silniki, piece  czy źródła 

światła. Zakłócenia procesów jego zużycia 

mogą być wywołane licznymi czynnikami, a 

efektami tego typu zjawisk mogą być: 

- nadmierna emisja ciepła prowadząca do 

przegrzewania się odbiorników, 

- zwiększone straty energii w silnikach i 

transformatorach, 

- podwyższony poziom drgań, 

- podwyższony poziom emisji dźwięków, 

- nieplanowane przestoje. 

Efekty te mogą wpływać negatywnie na czas 

bezawaryjnego użytkowania maszyn i 

urządzeń, a co za tym idzie na koszty ich 

eksploatacji i związane z tym wymiany 

podzespołów, a także przerwy w procesie 

produkcji [5]. Na powstawanie niestabilności w 

zużyciu energii elektrycznej wpływ ma 

zmienna liczba odbiorników liniowych 

(przetwornic napięcia, komputerów, itp.), 

odbiorników nieliniowych dużej mocy 

(spawarki, zgrzewarki) lub odbiorników nie 

spełniających norm kompatybilności 

elektromagnetycznej. Nieliniowość 

odbiorników energii elektrycznej 

charakteryzuje się nieliniową zależnością 

pobieranego prądu od chwilowych wartości 

napięcia [6]. W sieciach elektrycznych mogą 

pojawiać się takie zakłócenia jak:  

- harmoniczne lub inne odstępstwa od 

znamionowej częstotliwości, 

- fluktuacje wartości napięcia, 

- zapady napięcia i przerwy w zasilaniu, 

- asymetria napięć w układach trójfazowych, 

- przepięcia. 

Parametry jakości energii elektrycznej 

zapewniające poprawne funkcjonowanie 

maszyn i urządzeń określone zostały w normie 

PN-EN 50160, poprzez uszczegółowienie 

dopuszczalnych wartości dotyczących kształtu 

przebiegów, częstotliwości oraz symetrii w 

układach trójfazowych. 

3. Stochastyczny model monitorowania 
zużycia mediów energetycznych 
Zaproponowane rozwiązanie modelowe 

przeznaczone do monitorowania zużycia 

mediów energetycznych zakłada wykorzystanie 

usystematyzowanej wiedzy empirycznej oraz 

acyklicznego grafu skierowanego 

charakteryzującego specyfikę sieci 

energetycznej. Model ogólny reprezentuje 

system informatyczny, którego zadaniem jest 

transformacja wielkości wejściowych MX  w 

wielkości wyjściowe MY  z wykorzystaniem 

operatora MF . Model formalny systemu jest 

następujący: 

 

MMM YXF →:  (1) 

 

gdzie: 

MF – operator działania modelu, MX – 

przestrzeń wielkości wejściowych, MY – 

przestrzeń wielkości wyjściowych. 

Przestrzeń wielkości wejściowych MX  stanowi 

zbiór właściwości charakteryzujących strukturę 

sieci energetycznej, w szczególności wartości 

poboru energii w określonych periodach 

czasowych na węzłach sieci, dane historyczne 

zgromadzone w bazie wiedzy oraz 

charakterystyki odbiorników energii: 

 

},,,{ ewzp

M XXXXX =  (2) 
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gdzie: 

MX – przestrzeń wielkości wejściowych,  

},...,,{ 21

p

i

ppp
xxxX =  – zbiór właściwości 

charakteryzujących strukturę sieci 

energetycznej,  

},...,,{ 21

z

g

zzz
xxxX =  – zbiór wartości 

zmierzonych w węzłach sieci energetycznej,  

},...,,{ 21

w

j

www
xxxX =  – zbiór wiedzy a-priori 

(zgromadzone dane historyczne),  

},...,,{ 21

e

l

eee
xxxX =  - charakterystyki 

odbiorników energii. 

Przestrzeń wielkości wyjściowych MY  stanowi 

zbiór informacji o lokalizacji i potencjalnych 

przyczynach fluktuacji zużycia mediów 

energetycznych. Przestrzeń tą charakteryzuje 

zbiór: 

 

},{ dk

M YYY =  (3) 

 

gdzie: MY – przestrzeń wielkości wyjściowych, 

},...,,{ 21

k

n

kkk
yyyY =  –  zbiór informacji o 

lokalizacji źródeł fluktuacji zużycia mediów 

energetycznych, },...,,{ 21

d

m

ddd
yyyY =  – zbiór 

informacji o potencjalnych przyczynach 

fluktuacji zużycia mediów energetycznych. 

Proces inferencji odbywa się z wykorzystaniem 

acyklicznego grafu skierowanego stanowiącego 

probabilistyczną sieć Bayesa [7]. Sieć Bayesa 

odzwierciedla strukturę przyczynową-skutkową 

obszaru problemowego, gdzie węzły sieci to 

zmienne reprezentujące określone zdarzenia, 

natomiast krawędzie to relacje zachodzące 

pomiędzy zdarzeniami z przypisanymi do nich 

określonymi stopniami prawdopodobieństwa. 

Przykładową strukturę sieci Bayesa 

przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Struktura sieci Bayesa złożonej 

z czterech węzłów i pięciu krawędzi 

 

Charakterystyczną cechą sieci Bayesa jest 

możliwość określenia rozkładów 

prawdopodobieństwa wyznaczonych 

zmiennych (zdarzeń) na podstawie stanów 

innych zmiennych. Przy założeniu, że A i B 

reprezentują zdarzenia oraz 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia B 

wynosi 0)( >BP , wówczas warunkowe 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A 

określane jest następującym równaniem: 

 

)(

)()|(
)|(

BP

APABP
BAP =  (4) 

 

Zakładając, że A może przyjmować n stanów 

},...,,{ 21 naaa , wówczas dla i-tego stanu 

prawdopodobieństwo a-priori zdarzenia B 

określane jest równaniem: 

 

∑
=

===
n

i

ii aAPaABPBP
1

)()|()(  (5) 

 

Łączny rozkład prawdopodobieństwa w sieci 

Bayesa złożonej z k węzłów wyznaczany jest na 

podstawie prawdopodobieństw warunkowych 

poszczególnych zdarzeń dla określonych 

wartości ich poprzedników: 

 

∏
=

=
m

k

kkm AparentAPAAP
1

1 ))(|(),...,(  (6) 

 

gdzie: 

)( kAparent  - zbiór węzłów poprzedzających 

bezpośrednio węzeł kA . 

Dla sieci przedstawionej na rys. 3 łączny 

rozkład prawdopodobieństwa wynosi: 

 

),|(*),,|(

*)(*)(),,,(

2144213

214321

AAAPAAAAP

APAPAAAAP =
 (7) 

 

Zdarzenia niezależne reprezentowane są przez 

węzły 1A  oraz 2A , które  nie posiadają 

poprzedzających je bezpośrednio innych 

węzłów (zdarzeń). Zdarzenia zależne 

reprezentowane są przez węzły 3A  oraz 4A , 

które posiadają trzy oraz dwa poprzedzające je 

węzły (zdarzenia). Rozkład prawdopodobieństw 

zależnych dla poszczególnych węzłów 
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definiowany jest w postaci tablic 

prawdopodobieństwa warunkowego 

(Conditional Probability Table – CPT) [8]. 

Tablice zawierają wartości prawdopodobieństw 

dla poszczególnych kombinacji zdarzeń 

poprzedzających bezpośrednio zdarzenia 

poddawane analizie. Przykład tablicy CPT 

przedstawiono w tab. 1. 

Tab. 1. Przykładowa tablica CPT dla węzła 4A  

sieci Bayesa przedstawionej na rys. 1 

1A  2A  ),|( 214 AAAP  

TRUE TRUE 0,17 

TRUE FALSE 0,42 

FALSE TRUE 0,22 

FALSE FALSE 0,19 

 

Proces inferencji może być prowadzony 

przyczynowo (dotyczy zdarzeń 

odwzorowujących przyczyny) lub skutkowo 

(dotyczy zdarzeń reprezentujących skutki). 

Wybór rodzaju procesu inferencji uzależniony 

jest od rodzaju zadania będącego przedmiotem 

analizy. Dla zadań związanych z określeniem 

lokalizacji i potencjalnych powodów fluktuacji 

zużycia mediów energetycznych prowadzony 

jest proces przyczynowy. 

Ze względu na fakt, że wymagane są dwa 

zbiory wartości parametrów wyjściowych 

proces inferencji odbywa się dwufazowo. W 

pierwszej fazie na podstawie wartości 

parametrów w przestrzeni wielkości 

wejściowych odwzorowujących: zbiór 

właściwości charakteryzujących strukturę sieci 

energetycznej, zbiór wartości zmierzonych w 

węzłach sieci, wiedzę a-priori w postaci danych 

historycznych oraz charakterystyki 

odbiorników energii określana jest 

prawdopodobna lokalizacja źródła fluktuacji 

zużycia energii. Model sieci Bayesa 

przeznaczonej do realizacji tego procesu 

przedstawiono na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Model sieci Bayesa przeznaczonej do 

lokalizacji źródła fluktuacji zużycia mediów 

sieci energetycznej 

 

Ponieważ struktura powiązań pomiędzy 

poszczególnymi węzłami sieci Bayesa zależna 

jest od struktury sieci energetycznej, została 

ona przedstawiona w sposób symboliczny jako 

zbiór 
pX . 

Prawdopodobieństwo warunkowe opisujące 

węzły reprezentujące lokalizację źródła 

fluktuacji zużycia mediów energetycznych w 

pierwszej fazie inferencji przedstawia 

równanie: 

 

∏ ∏∏
= ==

==
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e
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r
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e
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f
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xxxxxxyP
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111
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K
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(8) 

 

W dalszej kolejności typowana jest lokalizacja 

źródła fluktuacji zużycia mediów 

energetycznych charakteryzująca się 

największym prawdopodobieństwem: 

 

),max()( 21

k

n

kkk

c xyyyP K=  (9) 

 

Na analogicznej zasadzie prowadzona jest 

druga faza procesu inferencji, która polega na 

określeniu potencjalnych przyczyn fluktuacji 

zużycia mediów energetycznych. Model sieci 

Bayesa przeznaczonej do realizacji tego zadania 

przedstawiono na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Model sieci Bayesa przeznaczonej do 

wyznaczania potencjalnych przyczyn fluktuacji 

zużycia mediów energetycznych 

 

Prawdopodobieństwo warunkowe 

opisujące węzły reprezentujące potencjalne 

przyczyny fluktuacji zużycia mediów 

energetycznych w drugiej fazie inferencji 

przedstawia równanie: 
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Ze zbioru potencjalnych przyczyn fluktuacji 

zużycia mediów typowana jest przyczyna o 

największym prawdopodobieństwie: 

 

),max()( 21

d

m

ddd

c xyyyP K=  (11) 

 

W wyniku przeprowadzonej dwuetapowej 

inferencji wyznaczona zostaje z określonym 

prawdopodobieństwem lokalizacja oraz 

potencjalne przyczyny fluktuacji zużycia 

mediów energetycznych, co stanowi znaczące 

usprawnienie działań mających na celu 

wyeliminowanie tego typu przyczyn w 

przyszłości. 

4. Przykład praktycznego wykorzystania 
opracowanego rozwiązania modelowego 

W celu potwierdzenia zaproponowanych 

funkcjonalności opracowanego rozwiązania 

modelowego przeprowadzono badania 

weryfikacyjne na wybranym fragmencie sieci 

energetycznej funkcjonującej w obrębie 

przedsiębiorstwa produkcyjnego, 

wykorzystującego grupę maszyn i urządzeń 

elektrycznych. Dla przyjętego okresu  

badawczego trwającego 31 dni przeprowadzono 

pomiary charakterystyk sieci energetycznej w 

celu wyłonienia rodzajów pojawiających się w 

tym czasie zaburzeń oraz ich powtarzalności w 

określonych dniach tygodnia i przedziałach 

godzinowych. Długość okresu badawczego 

wybrano ze względu na cykliczną 

charakterystykę procesu produkcji. Miesięczny 

rozkład zużycia energii z zaznaczonym 

fragmentem poddanym dalszym badaniom 

przedstawiono na tys. 4. 

 

 
Rys. 4. Zużycie energii elektrycznej w 

poszczególnych dniach miesiąca badanego 

przedsiębiorstwa z zaznaczonym okresem 

wystąpienia niepożądanych fluktuacji 

 

Na podstawie wiedzy apriorycznej dostarczonej 

przez personel techniczny odpowiedzialny za 

utrzymanie ciągłości produkcji w 

przedsiębiorstwie dokonano skojarzeń 

rejestrowanych zdarzeń z aktywnością 

poszczególnych stanowisk wykorzystujących 

między innymi maszyny elektryczne. Na 

podstawie wytypowanych skojarzeń 

opracowano ich reprezentację w postaci grafu 

przyczynowo-skutkowego (ze względu na 

złożoność grafu nie został on zaprezentowany 

w artykule w formie graficznej). W skład 

przestrzeni wielkości wejściowych wchodziły 

wartości mierzone w 4 węzłach sieci 

energetycznej, dane historyczne obejmujące 

ostatnie 3 miesiące produkcji oraz 

charakterystyki 6 rodzajów odbiorników energii 

wykorzystujących między innymi urządzenia 

zaopatrzone w maszyny elektryczne w postaci 

silników asynchronicznych oraz silników prądu 

stałego, źródła światła, piece elektryczne, 

systemy wentylacji oraz systemy transportowe. 

Poszczególnym zdarzeniom (węzłom grafu)  

przypisano prawdopodobieństwa  skojarzone z 

przyczyną oraz lokalizacją ich potencjalnego 

wystąpienia. Tablice CPT objęły ponad 200 

zależności. W oparciu o równanie (8) 

wyznaczono lokalizacje potencjalnych źródeł 

fluktuacji, które mogły objąć 12 różnych 

punktów. Zgodnie z równaniem (9) oszacowano 

lokalizację o największym 

prawdopodobieństwie, która może być 

przyczyną fluktuacji: 89,0)( =
k

cyP . Na 

analogicznej zasadzie, z wykorzystaniem 

równania (10) oszacowano 
prawdopodobieństwa przyczyn wystąpienia 

fluktuacji. Wybrane wyniki o największym 

prawdopodobieństwie kształtowały się 

następująco:  

78,0)( 1 =
dyP  - zużycie mechaniczne 

fragmentu T4 układu transportującego,  

73,0)( 2 =
dyP  - nieautoryzowane podłączenie 

urządzenia grzewczego GS2,  

72,0)( 2 =
dyP  - nieautoryzowane podłączenie 

urządzenia grzewczego GS3,  

51,0)( 3 =
d

yP  - awaria systemu TP12 

podającego łożyska,  

39,0)( 4 =
dyP  - cykliczne zacinanie się 

fragmentu układ T6 układu transportującego. 

 

Ze zbioru potencjalnych przyczyn fluktuacji 

zużycia mediów wytypowano przyczynę 

charakteryzującą się największym 

prawdopodobieństwem, tj. 78,0)( 1 =
dyP - 
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„zużycie mechaniczne fragmentu układu 

transportującego” i zweryfikowano ją poprzez 

wykonanie inspekcji wybranego elementu przez 

personel techniczny, co jednocześnie 

potwierdziło skuteczność opracowanego 

rozwiązania modelowego. 

5. Podsumowanie  

Zaprezentowany w artykule model 

stochastyczny to istotne usprawnienie 

procesów monitorowania zużycia mediów 

energetycznych. Zaproponowane 

rozwiązanie charakteryzuje się możliwością 

prowadzenia efektywnych, 

zautomatyzowanych analiz na podstawie 

wiedzy a-priori charakteryzującej struktury 

sieci energetycznych i zachodzących w nich 

zdarzeń. Ze względu na znaczne 

zróżnicowanie charakterystyk urządzeń 

podłączonych do sieci, cechujących się 

możliwością generowania zakłóceń o 

znaczącej dyskrepancji, zarówno o 

charakterze deterministycznym jak też 

losowym, oraz w wielu przypadkach 

powtarzającym się okresowym rozkładem, 

analiza przyczyn pojawiania się 

niepożądanych zjawisk stanowi zadanie o 

wysokiej złożoności. Szybkie 

prognozowanie związane z lokalizacją 

obszarów występowania fluktuacji zużycia 

mediów oraz determinantów ich pojawienia 

się wnosi wiele korzyści, wśród których 

najważniejsza to zredukowanie nakładów 

czasowych, a co za tym idzie kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Automatyczne wnioskowanie minimalizuje 

również ryzyko związane z pomyłkami 

dotyczącymi lokalizacją źródeł zakłóceń jak 

też przyczyn ich występowania. 

Wykorzystanie opracowanego rozwiązania 

w warunkach przemysłowych może mieć 

znaczący wpływ na zapewnienie 

utrzymania ciągłości produkcji poprzez 

zredukowanie zagrożeń związanych z 

niestabilnością dostarczania mediów 

odpowiedzialnych za zasilanie 

użytkowanych urządzeń. Ze względu na 

uniwersalność metody, może ona znaleźć 

zastosowanie w przedsiębiorstwach 

skoncentrowanych w jednej lokalizacji 

geograficznej, jak również rozproszonych 

na znacznych obszarach. Istotny wpływ na 

uzyskiwane rezultaty ma jakość wiedzy 

reprezentowanej w postaci grafu sieci 

Bayesa. Pozyskanie wiedzy wysokiej 

jakości w postaci zależności pomiędzy 

intensywnością występowania różnego 

rodzaju zakłóceń, a strukturą sieci oraz 

właściwościami podłączonych do niej 

odbiorników wymaga obszernej eksperckiej 

analizy dziedzinowej co stanowi 

ograniczenie przedstawionego rozwiązania.  
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