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Інтелектуальні системи обліку … 

Інтелектуальні системи обліку або smart metering –   

передумови розвитку у світі 

o Надзвичайно бурхливий розвиток електронної 

промисловості (переважно у КНР). 

o Здешевлення електронних  компонентів. 

o Швидкий розвиток Інтернет технологій, а також 

«Хмарних сервісів» та платформ (Cloud-based 

platform). 

o Неможливість ефективного управління без 

використання IT-інфраструктури (в т.ч. AMI). 

o Розвиток Інтернету речей (Internet of Things). 



Істотні зміни, які сталися за останні декілька років: 
активізація напряму Інтернету речей – Internet of Things 

Інтелектуальні системи обліку 

1) Очікується надзвичайно стрімке зростання встановлених IoT приладів – 75 млрд.! у 2025 р. 
2) Впровадження smart-систем проникає в усі галуз економіки. 



Інтелектуальні системи обліку … 

1) Надзвичайно низькі ціни на 
елементи –  чіпсет 1-2 дол. США; 

      модуль – 8-10 дол. США!!! 

3)  Можливість зробити   
     пристрій, який  живиться   
     понад 8 років на одній  
     батарейці без заміни!!!  
    (передавання даних телеметрії  
     один раз на день) 

2)   Виробництво чіпів   
      (мікросхем) для IoT тільки      
      компанією Huawei, КНР –  
      один мільйон на МІСЯЦЬ!!! 

4) Можливість обслуго- 
    вування 10-100 тис.   
    пристроїв однією  
    базовою станцією   
    телеком-оператора 

Істотні зміни: здешевлення матеріальної складової (мікросхем, модулів тощо) 

Джерело: Huawei presentations: «NB IoT Open Scale Commercial “Golden Era”», Jiang Wangcheng  & Mobile World Conf. 2016,  “NarroBand IoT: Wide Range of Opport.” 



Інтелектуальні системи обліку … 
Поширення у світі 

Смарт-лічильники електроенергії  – ліворуч, смарт-лічильники газу – праворуч. 
Зелений колір – прийняте позитивне рішення щодо розгортання. 

Джерело: http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union 

На даний час зобов'язаннями країн ЄС передбачається встановлення близько 200 млн. смарт-лічильників  для електроенергії  та  
45 млн. для газу до 2020 р. Очікується, що до 2020 р. майже 72% європейських споживачів  будуть мати смарт-лічильники 
електроенергії та близько 40% смарт-лічильники газу. (Cost Benefit Analysis/ CBA – виконано у 2014 р.) 



Складові інтелектуальної системи обліку – 
Смарт-лічильники, модеми та інформаційні планшети (in-home display) 
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Інтелектуальні системи обліку … 



Інформаційні планшети (in-home display): розуміння витрат, споживання тощо 

7 

Інтелектуальні системи обліку … 

Легкий контроль рівня споживання 
газу/ електроенергії: відображається 
кольором або величиною полум'я: 
зелене – помірне споживання, 
помаранчеве – у часи пік, 
червоне – високе.   

Легкий контроль запланованого рівня 
фінансових витрат на день: 
зелене – у встановлених межах; 
помаранчеве – очікуване перевищення, 
червоне – перевищення запланованого 
бюджету.   

Джерело: Буклет компанії Solarplicity “Solarplicity: simply lower energy bills. Trio II Touch Button. Your new In-Home Display: 
a handy guide to what it is and how it works”; www.solarplicity.com. 



Інформаційні планшети (in-home display): розуміння витрат, споживання тощо 
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Інтелектуальні системи обліку … 

Історія споживання та контроль 
запланованих фінансових витрат:  
зелене – в межах плану; 
червоне – перевищення плану на певну 
суму (та індикація максимуму ); а також: 
загальне споживання за тиждень та рівень 
грошової перевитрати. 

Те ж саме для місяця й року 

Джерело: Буклет компанії Solarplicity “Solarplicity: simply lower energy bills. Trio II 
Touch Button. Your new In-Home Display: a handy guide to what it is and how it 
works”; www.solarplicity.com. 



Інтелектуальні системи обліку … 

Енергосервісні послуги 

o Встановлення смарт-лічильника для зміни моделі поведінки 

споживача у бік заощадження газу. 

o Встановлення інформаційного планшету (in-home display). 

o Доступ до особистого кабінету, де відображена деталізована 

інформація щодо споживання, можливо, й погодинна. 

o Встановлення смарт-термостатів та віддалений контроль стану 

газового котла (напр., послуга Boiler IQ від British Gas/Centrica). 

o Надання індивідуальних рекомендацій щодо оптимізації споживання 

як енергосервісна послуга. 

o Інформування про найкращі ціни та можливість зміни постачальника 

газу на основі смарт-лічильників. 

o тощо. 

Важливо зрозуміти, що не смарт-лічильник заощаджує енергію та газ, а 

користувач за його допомогою!!! 



Поточний стан в Україні: наявні перші пропозиції щодо складових ІСО, 
але відсутній системний підхід до впровадження ІСО-систем в цілому 

(зокрема, єдині протоколи телеметрії,  єдині платформи в облгазах тощо) 
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Інтелектуальні системи обліку … 



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ГАЗУ: 
 

o Можливість аналізу споживання газу у реальному часі 
       як основи для подальшої його економії та отримання енергосервісних послуг 
o Відмова від ручного внесення 
      показників у рахунки 

o Знання обсягу спожитого газу та фінансових витрат 
     на поточний момент, а також їх прогноз 

o Можливість порівнювати обсяги споживання 
     (вчора/сьогодні) та встановлювати цільові показники 

o Скорочення візитів контролерів  
      або їх повна відсутність 

o Очікуване заощадження енергоресурсів становить близько 3-5%. 
 

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ: 
o Сприяння формуванню прозорого ринку газу 
o Щодобове балансування газу та прогнозування споживання 
o Зниження операційних витрат та скорочення  ВТВ 
o Сприяння розвитку високих технологій 
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Інтелектуальні системи обліку … 
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Впровадження ІСО-систем та енергосервісних послуг на їх основі потребує  
спільної праці всіх зацікавлених сторін (stakeholders): 

виробників смарт-лічильників/модемів, телеком-операторів, 
 регулюючих установ/метрологів, ІТ- та газорозподільних компаній тощо 

NB IoT (Narrow Band Internet of Things) – сучасний перспективний стандарт бездротового зв'язку. 
Особливість NB IoT: зв’язок передавачів з базовими станціями відбувається на ліцензійних частотах. 
LoRa (Long Range WAN) – сучасний протокол та мережі на його основі для зв'язку датчиків. 
Особливість LoRa WAN:  не потребує ліцензування частот. 
GPRS та ZigBee – поширені зараз методи дистанційного передавання даних. 

Інтелектуальні системи обліку … 



Contact: Dr. Alexander I. TOPAL 

SC “Vuglesyntezgaz Ukraine” 

+(380) 44 279-53-84 

topal@naftogaz.com 

 

7/11, Khreschatyk Str., 

Kyiv, 01001, Ukraine 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 

THANK YOU 

FOR ATTENTION! 

Контакт: Олександр ТОПАЛ 

ДП “Вуглесинтезгаз України” 

+(380) 44 279-53-84 

topal@naftogaz.com 

 

вул. Хрещатик 7/11, 

Київ, 01001, Україна 


