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Актуальність теми. 

Актуальність теми пов'язана зі створенням нових та удосконаленням існуючих 

моделей і методів підтримки прийняття рішень щодо зниження неоднорідності 

режимів внаслідок несиметрії та несинусоїдальності напруги в системі керування 

розподілом електричної енергії (СКРЕ) в умовах невизначеності. Об’єктом 

керування є системи електропостачання, які є найбільш складними за структурою, 

бо відрізняються великою протяжністю і розгалуженістю. Елементи системи 

керування вбудовані в технологічне обладнання, відповідно, структура системи 

керування розподілом електричної енергії розглядається невідривно від структури 

самої системи електропостачання і відзначається розгалуженістю і розподіленістю. 

Питання покращення якості електричної енергії та зниження додаткових втрат в 

СКРЕ у Енергетичній стратегії України на період до 2030 року розглядається в 

якості одного з напрямків радикального підвищення ефективності процесів 

розподілу електричної енергії.  

Удосконалення та покращення ефективності функціонування системи 

керування розподілом електричної енергії при неоднорідних режимах потребує 

прийняття обґрунтованих рішень, які полягають у розробці нових та удосконаленні 

існуючих методів та моделей, що адаптовані до особливостей об’єкту керування. 

Тому наведені в дисертаційній роботі дослідження є актуальною науково-

прикладною проблемою. 

Актуальність теми роботи підтверджується так само і тим, що вона 

виконувалась в межах науково-дослідної тематики Харківського національного 

технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка згідно плану 

держбюджетних НДР МОН України за темами: «Розробка методів і засобів 

підвищення ефективності керування режимами і транспорту електричної енергії в 
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електричних мережах» (ДР № 0104U004594), «Розробка методів і засобів 

підвищення ефективності керування режимами та транспортуванням електричної 

енергії у електричних мережах» (ДР № 0110U002506), та з ПФ «Агроіндустрія» за 

госпдоговірною темою «Розробка та обгрунтування параметрів технічних пристроїв 

моніторингу кількості та якості електроенергії в системах сільськогосподарського 

електропостачання» (договір №1/2-2012 від 01.03.2012р.), в яких здобувач був 

відповідальним виконавцем. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Дисертаційна робота Мірошника Олександра Олександровича є 

кваліфікаційною науковою працею, написаною ним особисто. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Мірошника О.О., є професійною та 

кваліфікованою, в основі лежить аналіз літературних джерел за досліджуваною 

проблемою, грамотно сформованій меті та задачах дослідження, а також методів 

дослідження та наукової новизни, чіткому та зрозумілому формулюванні висновків 

по роботі. Всі наукові дослідження виконано засобами різних математичних 

апаратів. Висококваліфіковано здійснено обгрунтування усіх наукових положень та 

висновків, що сформульовані в дисертаційній роботі. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження базується на 

правильній постановці математичних задач, використанні стандартних процедур 

математичного аналізу. Наукові результати здобувача успішно використані під час 

створення нових технічних засобів моніторингу та керування якістю електричної 

енергії, а також зниження додаткових втрат від неоднорідних режимів. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

- вперше розроблено метод оцінки неоднорідності режимів роботи системи 

керування розподілом електричної енергії з однофазними навантаженнями, що 

дозволяє визначати рівні напруги у споживачів і втрати електричної енергії при 

будь-якій конфігурації системи; 

- удосконалено метод індентифікації джерел неоднорідних спотворень 
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спричинених впливом несинусоїдальності напруги з застосовуванням вейвлет-

аналізу та нейронної мережі, який забезпечує інформацію для підтримки прийняття 

рішень в системі керування розподілом електричної енергії при визначенні 

адресності спотворення; 

- вперше сформовано імовірнісно-статистичну модель оцінки неоднорідних 

режимів роботи систем керування розподілом електричної енергії, яка визначає 

робочі режими за імовірнісними характеристикам навантажень об’єктів 

електроспоживання; 

- удосконалено метод рівномірного розподілу навантажень на основі 

генетичних алгоритмів, який дозволяє для системи керування розподілом 

електричної енергії вибрати Парето-оптимальні рішення за такими критеріям як 

кількість перекомутацій та рівень зниження втрат; 

- вперше розроблено метод рівномірного розподілу навантажень при 

неоднорідних режимах на основі штучних нейронних мереж для підтримки 

прийняття рішення в системах керування розподілом електричної енергії, який при 

використанні математичних сподівань струмів в максимум навантаження за сезон 

дозволяє знизити додаткові втрати електричної енергії, а також підвищити 

ефективність керування; 

- отримав подальший розвиток метод оцінки якості електричної енергії в 

нечіткому вигляді, який для системи керування розподілом електричної енергії 

забезпечує підтримку прийняття рішень, що дозволяють вносити коригувальний 

вплив на показники якості електричної енергії. 

- удосконалено інтегральний показник якості електричної енергії, який 

дозволяє в системі керування розподілом електричної енергії в нечіткому вигляді 

виконати оцінку впливу окремих показників якості електричної енергії на 

конкретних споживачів. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Розроблені здобувачем математичні співвідношення вперше дають 

можливість підвищити ефективність прийняття рішень в системі керування 

розподілом електричної енергії при неоднорідних режимах. Це є практичною 

основою для створення програмно-технічних засобів моніторингу на зниження 
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неоднорідності режимів. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено: в АК «Харківобленерго», у 

ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та у ПФ «Агроіндустрія». 

Результати роботи використовуються також в навчальному процесі кафедри 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і кафедри електропостачання 

та енергетичного менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні результати дисертаційної роботи Мірошника Олександра 

Олександровича «Моделі та методи підтримки прийняття рішень в системі 

керування якістю процесу розподілу електричної енергії» достатньо повно 

викладені в 70 наукових працях і обговорені на конференціях. Опубліковано 2 

монографії (1 закордонна), 42 статті у фахових виданнях, з них 11, що внесені до 

міжнародних наукометричних баз даних, отримано 20 патентів України.  

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації не 

викликають сумнівів. Результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив 

кандидатську дисертацію, не винесені на захист докторської дисертації. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. 

У вступі обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні 

завдання дослідження, показано зв’язок із науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

наведено дані про особистий внесок здобувача, публікації, апробацію та 

впровадження результатів роботи. 

У першому розділі виконаний детальний аналіз літературних джерел 

стосовно процесу керування розподілу електричної енергії. На основі аналізу 

режимних та конструктивних параметрів систем керування розподілом електричної 

енергії наголошено на необхідності зниження втрат електричної енергії та 

покращення її якості. Досліджені методи оцінки неоднорідності режимів внаслідок 

несиметрії та несинусоїдальності напруги зокрема при невизначеності вихідної 

інформації, а також розглянута ефектривність існуючих технічних засобів по 

симетруванню режимів в СКРЕ. На цій підставі зроблено висновок про доцільність 
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проведення подальших досліджень спрямованих на розробку моделей та методів 

підтримки прийняття рішень в системі керування розподілом електричної енергії 

щодо підвищення якості електропостачання. Підкреслено, що зниження 

неоднорідності режимів потребує впровадження нових програмно-технічних 

засобів. Визначено низку завдань, вирішення яких потребує відповідних 

теоретичних та експериментальних досліджень. 

У другому розділі для алгоритмічного забезпечення системи керування 

розподілом електричної енергії розроблено методи, що дозволяють виконувати 

оцінку неоднорідності режимів для підвищення ефективності електропостачання. 

Зокрема детально описані методи оцінки імовірнісного та детермінованого 

характреру неоднорідності режимів. Наведено залежності та графіки для оцінки 

симетричних складових струмів при нерівномірності навантажень в СКРЕ. 

Розроблено матричний метод оцінки детермінованої неоднорідності режимів в 

СКРЕ з одностороннім та двостороннім живленням. Представлені комплексні схеми 

заміщення та значення симетричних складових струмів для характерних випадків 

несиметричного навантаження. Детально описано застосування методу вузлових 

потенціалів та наведено графіки для оцінки розподілу симетричних складових при 

детермінованій неоднорідності режимів. Запропоновано для оцінки ефективності 

роботи СКРЕ визначати рівень втрат електричної енергії, а також коефіцієнт 

кратності збільшення втрат.  

Для оцінки неоднорідності режимів СКРЕ внаслідок несинусоїдальності 

запропоновано використовувати вейвлет-аналіз. Виконано вибір типу вейвлета, при 

цьому враховувались такі критерії, як ортогональність і неортогональність, форма, 

ширина, а також комплексна та дійсна вейвлет функція.  В результаті візуальної 

оцінки здатності вейвлетів до виділення високочастотних складових, для підтримки 

прийняття рішень в СКРЕ найбільш придатним прийнято вейвлет типа Paul. 

Наведено вейвлет-переотворення моделей електричних сигналів при 

несинусоїдальних режимах, які містять різні види спотворень. 

У третьому розділі для системи керування розподілом електричної енергії 

виконані статистичні дослідження основних та додаткових показників якості 
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електричної енергії, а також проведене моделювання неоднорідних режимів. 

Наведені криві розподілу показників якості електричної енергії для СКРЕ та 

показані їх величини математичного очікування та дисперсії. Для підтримки 

прийняття рішень в СКРЕ виконано групування виявлених видів несиметрії напруги 

за загальними ознаками та визначено статистичні характеристики кожної групи. 

Побудовані криві інтегрального розподілу імовірностей для кожного з трьох видів 

несиметрії. Обробка даних вимірювань показала, що розподіл фазних струмів в 

СКРЕ підкоряється нормальному закону, що підтверджено критерієм Пірсона. 

Дослідження показали, що форма кривої математичного очікування графіка 

добового електроспоживання практично не залежить від числа електроприймачів, а 

для кривої дисперсії з ростом числа електроприймачів спостерігається зниження її 

варіювання. Для інформаційного та алгоритмічного забезпечення СКРЕ наведено 

вирази для опису та графіки навантаження добового споживання електроприймачів. 

Наведено статистичні характеристики для режимних та конструктивних параметрів 

СКРЕ. Для підтримки прийняття рішень по зниженню додаткових втрат в СКРЕ 

виконано моделювання неоднорідних режимів традиційної та енергоощадної 

системи. Моделювання показало, що в традиційній СКРЕ виникають додаткові 

втрати електричної енергії на ділянках нульового проводу, які на сьогоднішній день 

ніким не враховуються. Крім цього, втрати електричної енергії в лінії енергоощадної 

СКРЕ в 100 разів нижчі, ніж у традиційній. Для підтримки прийняття рішень при 

аналізі та розпізнаванні образів неоднорідних режимів внаслідок несинусоїдальності 

напруги в СКРЕ запропоновано скористатися вейвлет-аналізом та теорією 

нейронних мереж. Наведені фази навчання нейронної мережі, детально описано сам 

процес навчання на вейвлет-образах та виконане комп’ютерне моделювання 

нейронної мережі.  

Четвертий розділ присвячено розробці методів підтримки прийняття рішень 

по керуванню якістю електричної енергії при її розподілі кінцевим споживачам. 

Показано, що робота СКРЕ супроводжується постійними коливаннями струмів і на 

сьогоднішній день інформаційне забезпечення системи керування розподілом 

електричної енергії залишається на дуже низькому рівні, тому для підтримки 
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прийняття рішень по рівномірному розподілі навантажень запропоновано 

використовувати генетичний алгоритм, який адаптовано до двокритеріальної задачі. 

Продемонстровано приклад реалізація розробленого генетичного алгоритму для 

СКРЕ. У результаті вирішення даної задачі отримана підмножина множини Парето, 

з якої обрано оптимальний варіант перерозподілу, який промодельовано в 

програмному продукті Multisim. Очікуване значення зниження втрат електричної 

енергії становить 11%. Показано, що при оснащенні СКРЕ інтелектуальними 

лічильниками для підтримки прийняття рішень по рівномірному розподілу 

навантажень доцільно скористатися математичним апаратом на базі нейронних 

мереж. Для вибору значення струму, на підставі якого буде проводитися 

перепідключення споживача на ту чи іншу фазу, запропоновано використовувати 

математичне сподівання М[І] найбільш імовірних струмів в максимум 

навантаження. В результаті вирішення даної оптимізаційної задачі для конкретного 

прикладу СКРЕ отримано очікувані зниження втрат електричної енергії для зимового 

періоду на 10,4%, а для літнього – на 12,3%. Для дотримання рівнів напруги у 

споживачів у допустимих нормах запропоновано методику зниження струмів 

нульової послідовності при неоднорідних режимах в СКРЕ. Показано, що для 

зниження неоднорідності режимів та додаткових втрат електричної енергії в СКРЕ 

доцільним є метод замикання ліній в кільце. При цьому очікуване зниження 

несиметрії режимів становить 35%. 

У п’ятому розділі для підтримки прийняття рішень в СКРЕ виконана оцінка 

показників якості електричної енергії в нечіткому вигляді. Показано, що оскільки 

норми якості електричної енергії визначаються у вигляді інтервалів нормально 

допустимих та гранично допустимих значень, то при використанні теорії нечітких 

множин дана норма може бути представлена нечіткою множиною, а саме - нечітким 

інтервалом з трикутною функцією приналежності. Запропоновано для оцінки 

впливу неякісної електричної енергії на конкретних груп споживачів 

використовувати інтегральний показник. Виконано оцінку якості електричної 

енергії в нечіткому вигляді для СКРЕ, наведено результати фазифікації та нечіткої 

оцінки. Наведено вирази для визначення втрат електричної енергії в СКРЕ в 
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нечіткому вигляді для різних видів навантаження. Результати оцінки містять як 

інформацію про очікувані втрати, так і інформацію про діапазон зміни втрат. 

У шостому розділі наведено результати практичної реалізації розроблених 

моделей та методів у вигляді технічних засобів по покращенню якості електричної 

енергії в СКРЕ. Зокрема для інформаційного забезпечення СКРЕ наведено технічні 

засоби, що дозволяють проводити моніторинг основних та додаткових показників 

якості електричної енергії. Також детально описано технічні засоби, які виконують 

коригувальний вплив на процес розподілу електричної енергії при неоднорідних 

режимах. Зокрема їх можна використовувати в СКРЕ з одностороннім та 

двостороннім живленням. Детально описано їх структурні схеми та алгоритми 

роботи. 

У додатках наведено результати моделювання, що не ввійшли до основного 

тексту дисертаційної роботи та тексти керуючих програм. А також представлені 

акти впровадження результатів дисертаційної роботи в АК «Харківобленерго»,  

ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ПФ «Агроіндустрія», 

навчальний процес кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і 

кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту ХНТУСГ                         

ім. П. Василенка. 

Дисертаційна робота акуратно оформлена, текст викладено грамотною 

технічною мовою, логічно і послідовно. Стиль викладення доказовий. 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження. 

1. В першому розділі дисертаційної роботи не достатньо обґрунтовано 

застосування технічних засобів по зниженню неоднорідності режимів в СКРЕ, 

доцільно було б навести їх характеристики та принцип дії.  

2. В роботі велика увага приділена імовірнісним та детермінованим методам 

оцінки неоднорідності режимів внаслідок несиметрії, але не вказується яка із цих 

двох несиметрій наносить більшу шкоду.  

3. При виборі вейвлету Paul відсутнє його порівняння з іншими видами 

вейвлет-функцій, та не обгрунтована доцільність такого вибору.  

4. Не достатньо обгрунтовані критерії вибору того чи іншого методу 
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оптимізації при прийнятті рішення по рівномірному розподілу навантажень.  

5. В дисертаційній роботі описано представлення показників якості 

електричної енергії у нечіткому вигляді, але не зрозуміла їх доцільність 

використання на практиці.  

6. Автором запропоновано оцінювати неоднорідність режимів за допомогою 

інтегрального показника, але не достатньо описано його використання для 

конкретних груп споживачів.  

7. Автор в роботі і авторефераті недостатньо обгрунтовує застосування 

програмно-технічних засобів, що наведені у шостому розділі, доцільно було б більш 

детально описати їх роботу в СКРЕ.  

8. У шостому розділі дисертаційної роботи доцільно було б навести 

економічний ефект від впроваждення запропонованих технічних засобів.  

9. Схеми алгоритмів, що наведені в дисертаційній роботі (стор. 154, 159) 

виконані з порушенням стандартів ЄСПД. 

10. На програми для розпізнавання вейвлет-образів несинусоїдальних 

спотворень напруги (додаток В) та по рівномірному розподілі навантажень           

(додаток Д) доцільно було б отримати свідоцтва про реєстрацію авторського права 

на твір, а не приводити лістинги програм. 

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної 

роботи. 

ВИСНОВОК 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що містить важливі 

наукові результати, обґрунтовані дослідження, які вирішують важливу науково-

прикладну проблему підвищення ефективності системи керування розподілом 

електричної енергії при неоднорідних режимах. Дисертаційна робота відповідає 

вимогам п.п. 9, 10, 12 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, які відносяться до 

докторських дисертацій.  
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Вважаю, що автор дисертації Мірошник Олександр Олександрович заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – 

системи та процеси керування. 
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галузі науки і техніки              М. Д. Кошовий 

 

Підпис д.т.н., професора 

Кошового М. Д. засвідчую. 
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