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ВСТУП

Актуальність теми. Світові кризові явища, фактичний стан паливноенергетичного комплексу України та перспективи його подальшого розвитку
зумовлюють актуальність розробки та впровадження енергозберігаючих
технологій,

широкого

використання

альтернативних

джерел

енергії,

забезпечення надійності електропостачання, що у сукупності, потребує
системного комплексного підходу управління процесом виробництва,
розподілу та ефективного споживання електричної енергії.
Аналіз стану виробництва, розподілу та споживання електричної енергії
електротехнічними

комплексами

організаційної системи

аеропортів

ефективного

та

вказав

надійного

на

відсутність

забезпечення

цих

комплексів електроенергією.
Для підвищення рівня енергоефективності у роботі сформовано цілі та
задачі щодо ефективного та надійного забезпечення електротехнічними
комплексами електроенергією аеропортів, які мають свої, притаманні тільки
їм особливості та визначено стратегію впровадження автоматизованої системи
управління споживанням електричної енергії.
Важливим фактором ефективного функціонування аеропорту є якісне
електропостачання, особливо це стосується споживачів особливої групи
першої категорії, перерва електропостачання яких може стати причиною
виникнення аварійної ситуації чи навіть катастрофи.
Отже, підвищення рівня ефективності функціонування електротехнічних
комплексів аеропортів, вдосконалення методів нормування та прогнозування
енергоефективних режимів електроспоживання, розробка та впровадження
адекватної

моделі

автоматизованої

системи

управління

процесом

споживання електричної енергії електротехнічними комплексами аеропортів
для

забезпечення

ефективності

споживання

електричної

підвищення рівня енергетичної безпеки аеропорту, є актуальним.

енергії

та

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана
робота відповідає тематиці Транспортної стратегії України на період до 2020
року, Концепції державної цільової програми розвитку аеропортів на період
до 2023 року, постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010
«Про

затвердження

енергоефективності

Державної
і

розвитку

цільової
сфери

економічної

виробництва

програми

енергоносіїв

з

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016
роки». Робота виконана на кафедрі автоматизації та енергоменеджменту
Навчально-наукового Аерокосмічного інституту Національного авіаційного
університету (НАУ) та є складовою частиною науково-дослідних робіт, що
виконуються за тематичними планами та фінансуються Міністерством освіти
і науки України, а саме: №8/07.01.04 «Сучасні концепції підвищення
ефективності електроенергетичних комплексів і процесу їх автоматизації на
транспорті», № 92/07.01.05 «Управління динамічними системами та їх
станом», №0115U000313 «Автоматизований програмний комплекс для
впровадження системи збору та аналізу інформації з енерговикористання
об’єктів галузі освіти». Автор брав участь у виконанні держбюджетних
науково-дослідних робіт як виконавець.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення
енергоефективності

електротехнічних

комплексів

аеропортів

шляхом

вдосконалення науково-технічних і організаційних заходів та засобів з
урахуванням вимог до якості електроенергії, особливостей експлуатації
обладнання та мінімізації економічних витрат.
Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано такі основні
задачі :
– аналіз сучасного стану ефективності споживання електричної енергії
електротехнічними комплексами аеропорту та існуючих підходів щодо
оцінки ефективності;
– вдосконалення

системи

електропостачання

для

споживачів

електричної енергії першої категорії та особливої групи першої категорії

аеропортів для підвищення надійності постачання живлення в разі аварії
промислової мережі;
– вдосконалення методичних засад оцінювання рівня ефективності
електроспоживання

електротехнічними

комплексами

аеропорту,

ефективності системи нормування питомих витрат ПЕР аеропортів за
критерієм питомого електроспоживання;
– розроблення математичної моделі прогнозування електроспоживання
окремими об’єктами електротехнічного комплексу аеропортів з урахуванням
взаємозвязків

між

впливовими

параметрами

на

обсяги

споживання

електричної енергії, що дозволить моделювати прогнозування споживання
електричної енергії об’єктами аеропорту із врахуванням специфіки їх
обладнання;
– розроблення

автоматизованої

системи

управління

ефективним

споживанням електричної енергії аеропортами та практичні рекомендації її
ефективного функціонування.
Об'єктом дослідження є процес споживання електричної енергії
електротехнічними комплексами аеропортів.
Предметом дослідження є методи, заходи і засоби підвищення рівня
ефективності

споживання

електричної

енергії

електротехнічними

комплексами аеропортів.
Методи

дослідження.

У

дисертаційній

роботі

для

вирішення

визначених задач використано наступні методи дослідження: методи
експертних оцінок – для експертного відбору факторів впливу; кластерний
аналіз – для нормування аеропортів за критерієм електроспоживання та
визначення еталонного аеропорту, методи регресійного аналізу – для
отримання

математичної

моделі

прогнозування

обсягу

споживання

електричної енергії електротехнічними комплексами аеропорту; методи
теорії

нечітких

множин

–

при

моделюванні

діяльності

служби

енергоменеджменту для формалізації підтримки прийняття управлінських
рішень в організаційних системах; методи структурної оптимізації, теорії

автоматичного управління, системного аналізу – при вдосконаленні системи
автоматизованого управління ефективним споживанням електричної енергії
електротехнічними комплексами аеропортів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
– вперше розроблено систему електропостачання електротехнічних
комплексів аеропорту особливої групи першої категорії (світлосигнальної
системи посадки повітряних суден), де в якості резервного джерела
використано дизель-генератор з

накопичувачем

кінетичної енергії з

зовнішнім ротором у вигляді двох феромагнітних циліндрів з обмотками у
вигляді стрижнів, та системи керування «безконтактний синхронний
генератор – тиристорний регулятор напруги», яка адаптована до аеропорту,
що дозволить збільшити запас кінетичної енергії і підвищити час віддачі
електричної енергії без запуску дизеля, безперебійно підключитись,
зменшити час перехідного процесу та забезпечити мінімальну статичну
похибку при впливі навантаження на систему регулювання у разі відмови
основного джерела;
– отримав подальший розвиток метод нормування питомих витрат
електричної енергії завдяки використанню поділу на кластери за питомим
електроспоживанням,

визначенню

еталонного

аеропорту,

поділу

на

технологічні зони, що забезпечує, на відміну від існуючих методів,
визначення показників енергоефективності для окремих кластерів аеропортів
та типових зон електротехнічних комплексів і дозволяє визначитись з
першочерговим впровадженням енергозберігаючих заходів в межах окремого
кластеру;
– удосконалено систему автоматизованого управління ефективним
споживанням
аеропортів,

електричної
яка

грунтується

енергії
на

електротехнічними

методах

структурної

комплексами
оптимізації

з

пропозицією створення служби енергетичного менеджменту з використання
методів теорії нечітких множин для формалізації підтримки прийняття
управлінських рішень, що дозволяє, на підставі визначених інформаційних та

управлінських зв’язків, зменшити обсяги споживання електричної енергії
аеропортами на 5 %, удосконалити управління ефективним споживанням
електричної енергії з метою мінімізації витрат та підвищення рівня
енергетичної безпеки.
Практичне значення одержаних результатів:
–

розроблена

конструкція

динамічного

безперервного

джерела

живлення, в якій на відміну від існуючих розроблено зовнішній ротор у
вигляді двох феромагнітних циліндрів з обмотками у вигляді стрижнів, що
дозволяє збільшити запас кінетичної енергії, підвищити час віддачі
електричної енергії мережі без запуску дизеля;
– розроблено методики та алгоритми оцінювання

ефективності

споживання електричної енергії електротехнічними комплексами аеропорту
та моделі прогнозування обсягу споживання електричної енергії на прикладі
споживачів першої особливої категорії, які забезпечують можливість
врахування впливу технічних показників на електроспоживання, що
дозволить підвищити рівень ефективності споживання електричної енергії
регулюванням

режимів

роботи

обладнання

та

надасть

можливість

обґрунтувати пропозиції щодо його удосконалення, або заміни обладнання та
отримати можливі межі витрат електричної енергії на майбутній період;
– розроблений комплекс практичних рекомендацій щодо управління
ефективним споживанням електричної енергії аеропортами.
Методичні засади оцінювання рівня ефективного електроспоживання
доведені до стадії практичного використання та становлять основу
планування та моніторингу режиму електроспоживання електротехнічними
комплексами аеропорту. За результатами досліджень отримано патент на
корисну модель №94252. Аварійний генератний агрегат. МПК НО2К 16/00;
Заявл. 16.04.2014.; Опубл. 10.11.2014.; Бюл. №21, Україна.
Розроблені підходи та процедури впроваджені в проектах систем
планування та моніторингу режиму електроспоживання КП «МА «Київ
(Жуляни)» (акт впровадження від 07.04.2016 р.), зокрема, підходи щодо

нормування питомих витрат електричної енергії для різних кластерів та
технологічних зон аеропорту, процедура прогнозування електроспоживання
електротехнічними комплексами, що враховує технологічні параметри
підприємства

та

можливості

впровадження

модернізованих

систем

електропостачання електротехнічних комплексів аеропорту особливої групи
першої категорії.
Результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі
Національного авіаційного університету під час проведення лекційних та
лабораторних

занять

студентам

напряму

підготовки

6.050701

«Електротехніка та електротехнології» з дисципліни «Інтегроване ресурсне
планування в енергетиці», «Правове забезпечення енерговикористання та
енергетичний

контроль» та

під

час

проведення

навчальних курсів

підвищення кваліфікації «Енергоефективність» (довідка про впровадження
від 31.03.2016 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі результати, які складають основний
зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. В роботах
опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать: у [69,118,130] аналіз
стану енергозбереження в цивільній авіації; у [71,72] – аналіз стану
нормування питомих витрат електричної енергії в цивільній авіації; у
[119,121] – кластеризація аеропортів за критерієм електроспоживання; у
[117,129]

–

вдосконалення

системи

нормування

питомих

витрат

енергоресурсів в цивільній авіації; у [82,131] – розроблення моделі
прогнозування обсягу споживання електричної енергії електротехнічними
комплексами аеропортів; у [132] – розроблення моделі прогнозування обсягу
споживання електричної енергії аеровокзальним комплексом аеропортів; у
[2,15] – розроблення замкненої схеми управління ефективним споживанням
електричної енергії аеропортами; у [5,70] – розроблення енергозберігаючих
заходів аеропортам; у [83,114] – особливості впровадження служби
енергетичного менеджменту в аеропортах; у [61,62] – розроблення системної

моделі управління ефективним споживання електричної енергії аеропортів; у
[103] – розроблення моделі аварійного генераторного агрегату.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної
роботи та її результати доповідались, обговорювались та були схвалені на
міжнародних науково-технічних конференціях: VIII Міжнародній науковій
конференції студентів та молодих учених "ПОЛІТ"(м. Київ, 2008); на V-VI,
VIII Міжнародних науково – практичних конференціях «Енергетична безпека
та енергозбереження в транспорті: технології та інвестиції» (м. Одеса, 2008,
2010, 2014 рр.); на ХІХ Всесвітньому конгресі «Авіація у XXI столітті» (м.
Київ, 2009 р.).
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 21
наукові праці, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у
виданнях, занесених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 – статті у
інших виданнях, 10 статей у збірниках матеріалів міжнародних конференцій,
1 патент на корисну модель.
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