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Актуальнiсть теми. Спроможнiсть оплати споживаноТ енергii в умовах
постiйного пiдвищення тарифiв та зростання цiн на енергоносii е одним з

критичних питань функцiонування сучасного зво. Стан розроблення i
впровадженнrI нових систем управлiннrl електроспоживанням здатний забезпечити

вирiшення питань енергозбереження, i пiдвищення енергоефективностi та

ощадного споживання енергоносiiЪ. Однак, слiд зазначити, що вiдсутнiсть

системного пiдходу до управлiння енергоефективнiстrо призводить до того, кожен

звО самостiйно шукае шляхи пiдвищеннrl енергоефективностi. Причиною тому
вlдсутнlсть структурованих та чiтко визначених науково обlрунтованих

управлiнськиХ методiв, недостатня iнформацiя про енергетичнi та експлуатацiйнi

пок€lзники будiвель, тощо. I]e вимагае проведеннrI енергетичного монiторинry у
зво, аналiзу використання електроенергii i на ik ocHoBi розробленнrI моделей

прогнозування й плануваннrI витрат електроенергiТ.

саме такому вирiшенню наукового завдання пiдвищення енергоефективностi

та ощадного споживання енергоносiiъ для зво у сучасних економiчних умовах
присвячена дисертацiйна робота Бобровника Володимира Миколайовича.

Наукова цовизIrа полягае у пiдвищення енергоефективностi

електротехнiчних комплексiв iнфраструктури закладiв вищоi освiти шляхом
вдосконuLлення 1снуючих, розвитку та обгрунryваннi нових пiдходiв управлiння

.

режимами споживання електричноi енергii в електротехнiчних комплексах

iнфраструктури ЗВО.

,Що основних наукових результатiв слiд вiднести:

1. Щiстали под€шьшого розвитку математичнi моделi прогнозування

питомого споживання електроенергii об'сктами iнфраструктури зво з
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урахуванням класу енергоефективностi будiвель, що дозволило достовiрно

оцiнювати piBHi електроспоживання та здiйснювати технiко-економiчне

обrрунryвання впровадження паралельних активних фiльтрiв для зменшеннlI

втрат у електротехнlчних комплексах iнфраструктури ЗВО.

2. Отриманi цовi аналiтичнi вир€lзи для скJIадовоi повноi потужностi

трифазноi чотиририпровiдноi системи електроживлення, яка зумовлена основною

гармонiкою струму неЙтралi та потужнiстю спотворення за вiдомими значеннrIми

активних та реактивних поryжностей окремих ф*, якi використанi для

розрахунку додаткових витрат електричноi енергii в електротехнlчних комплексах

iнфраструктур ЗВО без змiни метрологiчноi бази.

3. Удоскон€Llrено спосiб керування параJIельним активним фiльтром

трифазноi чотирипровiдноi системи електропостачання, який вiдрiзняеться

збiльшенням iнтервалу осереднення потужностi навантаження та напруг

живлення дО тривалостi перiоду змiни навантаження, що дозволяс майже вдвiчi

зменшити втрати в з€шежностi вiд форми змiни графiку активноi потужностi

навантаження.

[Iрактична цiннiсть результатiв роботи полягае у розвитку теоретичноi

бъзи для пiдвищеннrl енергоефективностi та ощадного споживання енергоносiiЪ у
ЗВО розробки моделей прогнозного оцiнювання piBHiB електроспоживання). а

також методичних рекомендацiй щодо впровадження комплексу енергоощадних

заходiв в ocBiTHboмy закладi та методики розрахунку енергозберiгаючого ефекту

вiд застосування параJIельного активного фiльтра.

ступiнь обrрунтовацостi наукових цоложень, висновкiв i рекомендацiйJ +J

дисертацiiо ix достовiрнiсть. Ступiнь обцрунтованостi отриманих у дисертацii

наукових положень i висновкiв с достатнiм та пiдтверджуеться проведенням

дослiджень iз застосуванням вiдомих теоретичних аналiтичних та чиселъних

методiв, збiгом теоретичних розробок з результатами комп'ютерного

моделювання. OcHoBHi HayKoBi положЬння, висновки та рекомендацii

дисертацiйноi роботи базуються на множинному регресiйному аналiзi з
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комп'ютерними реалiзацiями статистичного аналiзу електроспоживання, Teopii

електричних кiл методах математичного та фiзичного модепювання.

Оцiнка змiсту дисертацiiо iT завершеностi. ,Щисертацiйна робота е

завершеною працею. Повний обсяг дисертацii складае |97 cTopiHKy друкованого

тексту та мiстить вступ, чотири роздiли, висновки, список використаних джерел з

104 найменувань i трьох додаткiв. Основний змiст викладений на 153 cTopiнKax

друкованого тексту.

У всryпi обЦрунтовано доцiльнiсть та актуальнiсть роботи, вlдзначено

зв'язок роботи з науковими програмами та планами, сформульовано мету та

задачi дослiдження, викладено наукову новизну, практичне значення результатiв

роботи, а також поданi вiдомостi про апробацiю дисертацiйноi роботи.

У першому роздiлi кТеоретико-методичнi засади побудови систем

управлiння електроспоживанням закладiв вищоТ освiти> приведено аналiз

вiтчизняного та закордонного досвiду з питань управлiння електроспоживанням

закладlв вищо1 освlти.

У другому роздiлi <<Розроблення математичних моделей електро-

споживання у будiвлях закладiв вищоi освiти>> проведено структурний аналiз

електроспоживання з використанням добових статистичних данйх про графiки

електроспоживання з пiвгодинною дискретнiстю, одержаних з локальних

пристроiЪ збору i обробки даних з урахуванням впливу особливостей органiзацii

освiтнього процесу, сезону та експлуатацiйних чинЕикiв. Обцрунтованi умови та

визначенi показники, якi впливають на piBHi електроспоживання закладlв вищо1

освiти.

ефективностi

електроспоживанням

неактивних складових

закладiв вищоi ocBiTи>> розроблено метод

повноi потужностi за значеннrIми активних та

поryжностей окремих фu.. Обцрунтовано концепцiю перерозподiлу добового

графiку енергоспоживання на iнтервал дii пiльгового тарифу з використанням

управлlння

визначення

реактивних

накопичувачlв енерг11.
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системУ четвертому роздiлi <<Пiдвищення енергоефективностi

електроспоживанця з використанням активних силQвих фiльтрiв>> дослiджуеться

застосування ПАФ для одного iз перспективних технiчних напрямiв

енергозбереження в ЗВО шляхом зниження теплових втрат в лiнii передачi.

Повrrота викладу в опублiкованих працях. OcHoBHi результати

дисертацiйноi роботи опублiковано у 12 наукових працях, серед яких 8 - cTaTTi у

наукових фахових виданнях Украiни, 1 стаття у науковому фаховому виданн1

Украiни, що занесене до наукометричноi бази Scopus, 2 матерiалiв мiжнародних

конференцiй,2 патентiв УкраiЪи на винахiд.

Публiкацii за тематикою дисертацii пiдтверджують оприлюднення Bcix

отриманих результатlв.

Автореферат iдентичний за змiстом з основними положеннrIми дисертацii i

достатньо повно вiдображае ocHoBHi iT HayKoBi результати, що отриманi

здобувачем.

Важливiсть одержаних в дисертацiйнiй роботi результатiв для науки i

промисловостi полягае у вирiшеннi акryального наукового завдання под€Lльшого

розвитку теоретико-методичних положень i практичних рекомендацiй щодо

пiдвищення енергоефективностi систем електрозабезпечення,закладiв вищоi

освiти, яке Iрунтуеться на удосконаленнi наявних i розробцi нових управлiнських

моделей та технiчних рiшень шляхом оцiнювання piBHiB електроспоживання i

зменшення втрат електроенергii у внутрiшнiх мережах на ocHoBi монiторинIy,.

Недолiками дисертацiйноi роботи вважаю настуIIне.

1. Перший роздi4 роботи переобтяжений матерiалами що до монiторинry та

менеджменту системами постачання рiзних енергоносiiЪ. Пiдпункт 1.3.

починаетъся з аналiзу проблем Викликаних гармонiками кратними трьом. При

цьому пункт ставить на мет1, за назвою, анЕLIIIз множини силових

перетворювачlв, а в дlисностl мае лише одне схемне рlшення.

2. Пiд час вибору теоретичних засад для компенсацii несиметрiТ та

несинусоiдальностi необхiдно було бiльш детsLльно виконати аналiз, автор,

наприкJIад, заJIишив поза увагою р-ч, р-ч-r Teopii поryжностi.
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З. Автор при побудовi регресiйних моделей (2.З) i (2.7) проводить фунтовний
аНаЛiЗ оцiнок параметрiв моделi, зокрема прогностичну силу, однак не

ПРОВОДИТъся перевiрка на нормальнiсть як самих вхiдних змiнних, так i
ЗаЛишкiв моделi. Адже передумовою коректного застосування критерiю

Стьюдента для перевiрки значимостi оцiнок коефiцiентiв регресiТ саме

нормальнiсть дослiджуваних змiнних. З другого боку, автор пише, що

<Принаймнi у rтершому наближеннi розподiл множини залишкiв можна

вважати норм€tпьним .Цf {д, сr)>, однак не зрозумiло, чому автор застосовуе суто

((органолептичну) оцiнку i не застосовуе хоча б один з вiдомих статистичних

критерiiЪ для перевiрки залишкiв на норм€Lльнiсть. i

4. Також бажано б було навести гiстограми початкових змiнних, як альтернативу

боксплотам, i кореляцiйнi поля, якi б суттево спростили сприйняття якостi

даних i ik характер пакет STATISTICA надае широкий арсенЕLл

загальноприйнятих i зрозумiлих вiзуалiзаторiв.

Враховуючи наявнiсть викидiв i вiдносно невеликий об'ем вибiркових даних

бажано б було провести перевiрку на стiйкiстъ оцiнки регресiйних моделей,

що безпосередньо впливае на точнiсть прогнозу, наприкJIад, за допомогою

десятикратноi перехресноТ перевiрки. ."

Висновки за TpeTiM роздiлом складаються з трьох пунктiв, два з як-их

стосуються використання накопичувача енергii (FШ) при цьому в роздiлi 3

oKpiM рисУнку 3.7. вiдсутнi матерiали, якi на достатнъому piBHi пояснrоють

порядок розрахунку та вибору НЕ.

7. Роздiл 4 <Пiдвищення енергоефективностi систем електроспоживання з

використанням активних силових фiльтрiв> мiстить загапьно-теоретичнi

положення до застосування IIАФ у чотирипроводних системах i лише у п.4.4 е

деякi посилання на матерiал, що викJIадений у роздiлi З. Також не зрозумiло

на ocHoBi яких даних отриманi заJIежностi, що вiдображенi на рис.4.4-4.5.

8. Автор повсякчас стверджуе i доводить пiдвищення енергоефективностi

управлiння електроспоживанням, zLле в роботi вiдсутнi буд" якi BapTicHi оцiнки

5.

6.
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вiд впровадженнrIекономiчноТ ефективностi або економiчного ефекту

Пiдпис О.П. Чорного

КМУ вiд 24.07.20IЗр J\b567, а iT автор Бобровник Володимир Миколайович

заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата технlчниХ наук.

.Щиректор Iнституту електромеханiки,

енергозбереження i систем управлiння

Кременчуцького нацiонального унiверситету

iMeHi Михайла Остроградського,

професор, доктор технiчни

розроблених методiв та методик.

9. В роботi е помилки, неточностi, що виникли при оформленнi: рiвняння 2.20-

2.2| Та вiдповiднi описи до них повнiстю повторюють рiвняння 2.|2 та

вiдповiднi описи до них, якi згадув.uIись i ранiше; на сторiнцi 139 виконано

Посилання (у европейському стандартi [84]) при цьому в перелiку посилань

автором чiтко зазначено краiну походження - USA, та iншi.

Висновок. Аналiзуючи виконанi в дисертацiйнiй роботi дослiдженнrl та

отриманi в нiЙ висновки i результати з урахуванням повноти гryблiкацiй, можна

вiдзначити, що наведенi вище зауваження Ее знижують цiнностi роботи.

,Щисертацiйна робота <Управлiння електроспоживанням закJIадiв вищоi освiти

для пiдвищення iх енергоефективностi>> е завершеною науковою працею, яка за

акту€Lльнiстю обраноi теми, обсягом та piBHeM виконаних дослiджень, повнотою

вирiшення наукових та практичних задач, новизною i ступенем обцрунтованостi

отриманих результатiв та практичних висновкiв, а також за змiстом цоданого в нiй

матерiалу, вiдповiдае паспорту спецiальностi 05.09.03 - електротехнiчнi комплекси

Та системи та вимогам <Порядку присудження наукових сryпенiв>, затвердженого

О.П. Чорний

Проректор КрНУ С.А. Сергiенко


