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Актуальність роботи
Альтернативні джерела електроенергії завжди є актуальним питанням у сучасному світі. 
Утилізація відходів птахофабрики за допомогою метанового зброджування є 
перспективним напрямком в цій сфері, враховуючи позитивний вплив даного процесу на 
охорону навколишнього середовища та економію електроенергії. Використання даної 
технологій запобігає забрудненню повітряного та водяного басейнів, ґрунту та посівів та 
сприяє отриманню обеззаражених високоефективних органічних добрив.



Постановка задачі
Провести аналіз ефективності роботи біогазового заводу як альтернативного джерела 
електроенергії. 

Провести прогнозування результатів роботи заводу в залежності від різних вхідних 
параметрів. В якості інтелектуального методу прогнозування використовуємо штучну 
багатошарову нейронну мережу; метод зворотного поширення помилки, як метод 
навчання нейронної мережі.  



Мета, об’єкт, предмет
Об’єкт дослідження – біогазовий завод як складна система та показники діяльності цієї 
системи: кількість вихідного біогазу та електроенергії, представлені двома вибірками з 338 
та 278 значень для різних значень вхідних параметрів. 

Мета роботи – аналіз ефективності роботи біогазового заводу, порівняння з традиційними 
джерелами електроенергії та розробка програмного продукту для прогнозування 
результатів роботи заводу.

Предмет дослідження – інтелектуальні методи прогнозування на основі штучних 
нейронних мереж прямого розповсюдження.



Технологія виробництва



Загальні відомості про енергетику
ВРХ –від 400м3до 500м3в рік
1га лугової трави - 6000м3-8000м3

1га кормових буряків - 8000м3-12000м3

Еквівалентом для 1м3 біогазу може 
бути 700гр мазуту, або 1,7кг дров.
З 1м3 біогазу можна виробити від 
1,5кВт до 2,2кВт електроенергії.



Кількісні показники ефективності
№ Показники черг будівництва Одиниця виміру Кількість

1 Максимальний теоретичний вихід біогазу Ⅰ черга нм3/год, добу, рік 1 114 26 746 9 762 415

2 Максимальний теоретичний вихід біогазу Ⅱ черга нм3/год, добу, рік 2 228 53 492 19 524 830

3 Максимальний теоретичний вихід біогазу Ⅲ черга нм3/год, добу, рік 6 126 147 024 43 663 760

№ Показники черг будівництва Одиниця виміру Кількість

1 Виробництво електричної енергії Ⅰ черги кВт*год, добу, рік 2 881 69 144 25 237 560

3 Виробництво електричної енергії Ⅱ черги кВт*год, добу, рік 5 762 138 288 50 475 120

5 Виробництво електричної енергії Ⅲ черги кВт*год, добу, рік 12 756 306 144 111 742 560

Черги будівництва На сепарацію м3/рік Рідка фракція м3/рік Тверда фракція м3/рік

Ⅰ черга 152 823 117 673,7 35 149

Ⅱ черга 305 646 235 347 70 298

Ⅲ черга 169 313



Нейронні мережі



Можливі проблеми при навчанні



Вхідні параметри для прогнозування
У якості вхідних параметрів для прогнозування було обрано:

1. Кількість посліду, що загружається в реактор

2. Кількість води

3. Температура в реакторі

4. Склад посліду

Оскільки процес бродіння триває значний період, то беремо показники за останні 16 днів.

Таким чином спрогнозуємо кількість біогазу на виході та його склад (відсоток метану, 
сірководню та вуглекислого газу). Додавши до вихідних параметрів наявність чи відсутність 
використання факелу протягом даного дня, отримаємо вхідні параметри для прогнозування 
кількості виробленої електроенергії.



Робота програми



Результати прогнозування для біогазу
Точність даного прогнозу складає 81% для навчальної та 88% для тестової вибірки.



Результати прогнозування для ел. ен.
Точність даного прогнозу складає 89% для навчальної та 84% для тестової вибірки.



Використання результатів для 
прогнозування



Висновки
Розглянуто теоретичні відомості по нейронним мережам прямого розповсюдження. 
Проведено пошукову роботу та опрацьовано існуючі дослідження та напрацювання. 

Розглянуто біогазовий завод як складну систему по переробці відходів птахофабрики. 
Повністю описано технологічний процес його роботи в рамках того, що необхідно для 
написання програмного продукту та оцінки ефективності усієї системи.

Розроблено модель для прогнозування роботи біогазового заводу.

Розроблено програмний продукт для використання результатів прогнозування.



Наукова новизна

Вперше описано повний технологічний процес роботи біогазового заводуна основі
технології по переробці відходів.

Вперше розроблена модель для прогнозування результатів роботи біогазового заводу на 
основі штучних нейронних мереж.

Вперше результати прогнозування використовуються на даному заводі для максимізації 
ефективності.



Шляхи подальшого розвитку
Наступним кроком може бути знаходження оптимальних параметрів задля підвищення 
ефективності роботи біогазового заводу. 



Дякую


