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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Останнім часом багато уваги приділяється питанням 

енергоефективності при розподілі та споживанні енергії в електричних мережах 

різних класів номінальної напруги. Зниження втрат в електричних мережах є 

одним із важливих питань сучасної енергетичної галузі. Суттєвим фактором, 

який впливає на величину втрат, є нерівномірність у часі споживання 

електричної енергії. Розробка та застосування методів управління споживанням 

електричної енергії, які дозволяють змінювати параметри графіків 

електричного навантаження за рахунок споживачів-регуляторів, дозволить 

зменшити використання блоків теплових електричних станцій у маневрених 

режимах та підвищити надійність роботи атомних електричних станцій. 

У сучасних умовах, за існуючої структури генерації енергоресурсів, 

доцільно використовувати споживачів електричної енергії, як учасників 

процесів генерації, передачі та споживання електричної енергії. Необхідність 

зменшення споживання вуглеводневого палива, призводить до пошуку 

альтернативних шляхів отримання енергії. В умовах значного підвищення цін 

на енергоресурси, особливої важливості набуває завдання ефективного 

використання електричної енергії в системах опалення адміністративних 

будівель та споруд. Це обумовлено тим, що більшість обсягу електричної 

енергії, яка постачається споживачам, вироблена на атомних станціях. Перехід 

на електричне опалення дозволить використовувати надлишки цієї енергії, що 

дозволить вирівняти графіки електричного навантаження. Крім цього, розробка 

систем управління електроспоживанням, за рахунок використання 

електричного, опалення дозволить підвищити енергоефективність процесів 

генерації, передачі та споживання електричної енергії. 

Таким чином, науково-практична задача розробки систем управління 

електричним навантаженням в мережах з електричним опаленням, як однієї з 

складових підвищення енергоефективності та якості роботи 

електроенергетичної системи України, є актуальною та визначила напрям 

дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Розробка 

основних положень роботи здійснювалась на кафедрі автоматики та управління 

в технічних системах НТУ «ХПІ» відповідно до держбюджетної науково-

дослідної роботи МОН України «Розробка програмно-алгоритмічних засобів 

аналізу перетворення динамічних об’єктів» (№ ДР 0111U002272), «Розробка 

програмних та апаратних засобів моделювання та відображення динамічних 

об’єктів» (№ ДР 0113U000436), в яких здобувач був виконавцем окремих 

етапів. 

Мета і задача дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення енергоефективності електричних мереж на основі впровадження 

нових енергозберігаючих методів та засобів управління електроспоживанням 

для опалення адміністративних будівель.  

Для досягнення мети поставлені завдання: 
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 виконати аналіз існуючих методів підвищення енергоефективності 

режимів роботи систем електрозабезпечення, а також існуючих методів і 

систем автоматизованого управління та автоматичного регулювання витрати 

електричної енергії в адміністративних будівлях з електроопаленням; 

 провести аналіз графіка електричного навантаження ЕС України з 

використанням амплітудно-частотної характеристики (АЧХ); 

 розробити методи регулювання споживанням електричної енергії в 

системах з електричним опаленням на основі прогнозування стану споживача-

регулятора; 

 удосконалити метод вирівнювання графіка електричного 

навантаження в системах електропостачання адміністративних будівель з 

електричним опаленням; 

 провести комп'ютерне моделювання процесів в елементах 

конструкцій споживача-регулятора, що забезпечують технічну реалізацію 

управління електричного навантаження мережі; 

 виконати оцінку потенційного економічного ефекту від вирівнювання 

графіка електричного навантаження за рахунок впровадження автоматизованої 

системи управління навантаженням споживача-регулятора. 

Об’єктом дослідження є динамічні процеси в електричній мережі, що 

живлять споживачів-регуляторів.  

Предмет дослідження – режими роботи мережі енергозабезпечення та 

регулювання електроспоживання в адміністративних будівлях. 

Методи дослідження. В основу роботи покладено системний підхід при 

проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, що базується на 

фундаментальних положеннях, теорії розрахунку електричних мереж, загальної 

теплотехніки, теорії автоматичного регулювання, теорії стійкості розподілених 

систем, теорії ймовірності та математичної статистики. Математична обробка 

результатів досліджень виконувалась з використанням сучасного прикладного 

програмного забезпечення (пакетів MathCaD, Solidworks та середовища 

ANSYS). 

Наукова новизна отриманих результатів: 

 вперше розроблено метод управління енергоспоживанням споживача-

регулятора з прогнозуванням, що відрізняється від відомих урахуванням 

інерційних характеристик споживача і енергосистеми (патент України на 

корисну модель №74745, 81276); 

 удосконалено математичну модель прогнозування навантаження 

споживача-регулятора, яка дозволяє здійснити прогнозуючі розрахунки 

параметрів регулюючого впливу для підтримки заданих експлуатаційних 

характеристик об'єкта; 

 удосконалено метод вирівнювання графіка навантаження, який 

відрізняється тим, що в якості споживачів-регуляторів використовуються 

системи теплозабезпечення адміністративних будівель з електронагрівачем та 

тепловим акумулятором; 
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 удосконалено метод управління електричним навантаженням на 

основі прогнозування стану споживача-регулятора, що відрізняється 

урахуванням розподілених параметрів і використанням, у якості керуючого 

впливу, ступінчастої функції (патент України на корисну модель № 77636); 

 проведено дослідження впливу вирівнювання графіку 

електроспоживання на його енергетичний спектр, доведено зміщення спектру в 

зону наднизьких частот під впливом нічного включення споживачів-

регуляторів. 

Практичне значення отриманих результатів для електроенергетичної 

галузі полягає в розробці методики управління навантаженням електричної 

мережі за допомогою споживачів-регуляторів, що являють собою системи 

теплозабезпечення адміністративних будівель, яка дозволяє вирівнювати 

графіки навантаження. 

Запропоновано спосіб вибору типу, числа та потужності електричних 

нагрівачів споживачів-регуляторів, який враховує режими їх експлуатації, частоту 

дискретизації та алгоритми управління і дозволяє мінімізувати теплові втрати. 

Підтверджено доцільність використання, у якості споживачів-

регуляторів, систем теплопостачання адміністративних будівель на основі 

оціночних розрахунків об`єму теплового акумулятора (патент України на 

корисну модель №74637). 

Виконано оцінку потенційного економічного ефекту від вирівнювання 

графіків електричного навантаження в об'єднаній енергетичній системі України 

за рахунок споживачів-регуляторів − систем теплозабезпечення адміністра-

тивних будівель. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в проектну та 

експлуатаційну практику ТОВ «Київпромелектропроект» (м. Київ), ТОВ «Бост-

теплосервіс» (м. Харків), а також використовуються у навчальному процесі 

НТУ «ХПІ» під час дипломного проектування та підготовки студентів 

електротехнічних спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати що 

наведені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно. Серед них: 

дослідження сучасних засобів та методів удосконалення енергоефективності 

систем електропостачання за рахунок використання споживачі-регуляторів; 

розробка та аналіз амплітудно-частотної характеристики графіку енергетичного 

навантаження та отримання енергетичного спектру скорегованого тижневого 

графіку; розробка системи тепло забезпечення адміністративних будівель з 

тепловим акумулятором, що містить регулятор електричного навантаження; 

синтез методу управління електричного навантаженням для вирівнювання ГЕН 

за рахунок використання теплових акумуляторів в мережі електроспоживання, 

як об’єктів з розподіленими параметрами; удосконалення алгоритмів 

програмного регулювання з прогнозуванням стану споживача-регулятора, як 

інерційного об’єкту, за умови подачі на нього управляючої дії ступінчатої 

форми та ШІМ регулювання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і матеріали 

дисертації доповідались і обговорювались на: ІV Міжнародній науково-
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технічній конференції «Нові напрями розвитку приладобудування» (м. Мінськ, 

Білорусь, 2011 р.); ХІ Міжнародній науково-технічній конференції 

“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи” (м. Київ, 2012 р.); ХVІІІ, XIX, 

XX, XХІ, XIX Міжнародних науково-практичних конференціях «Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2010 р. 2011 р., 

2012 р., 2013 р., 2014 р.); Міжнародній молодіжній конференції «Прикладная 

математика, управление и информатика» (м. Бєлгород, Росія, 2012 р.); II, III 

Міжнародних науково-практичних конференціях  «Фізико-технологічні 

проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікації, нано- та 

мікроелектроніки» (м. Чернівці, 2012 р., 2013р.); ІІ Всеукраїнській науково-

практичній Internet-конференції студентів і молодих учених „Автоматизація та 

інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”  

(м. Бердянськ 2013 р.); ІV, V Університетських науково-практичних 

конференціях «Погляд у майбутнє приладобудування» (м. Київ 2011р., 2012 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, у тому 

числі 6 статей у наукових фахових виданнях України (2 - у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття у закордонному 

періодичному фаховому виданні, 4 патенти України, 6 праць за матеріалами 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків та додатків. Повний обсяг дисертації складає 

198 сторінок, 57 рисунків по тексту, 39 таблиць по тексту, списку використаних 

джерел з 122 найменувань на 12 сторінках, 7 додатків на 44 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; сформульовано мету 

й задачі; визначено об’єкт, предмет і методи дослідження; наукову новизну і 

практичну цінність отриманих результатів, а також відомості про публікації, 

впровадження, апробацію і структуру роботи. 

У першому розділі проаналізовані методи й засоби управління режимами 

роботи електричних мереж та їх ефективність. Показано, що мережа 

електропостачання є динамічною структурою, в якій важливу роль відіграють 

питання управління графіком навантаження. Поліпшення режимів роботи 

енергосистеми за рахунок збільшення споживання електричної енергії в години 

«нічного провалу» обумовлює необхідність замінювати газовий нагрів 

системами акумуляційного електронагріву, які є споживачами-регуляторами, 

що  дозволить суттєво знизити обсяги споживання природного газу на потреби 

опалення. 

Досліджено переваги впровадження засобів управління режимами 

споживання електричної енергії, за рахунок використання споживачів-

регуляторів, що дає можливість підвищити енергоефективність режимів роботи 

розподільчих мереж в системах електропостачання. Наведено аналітичний 

огляд існуючих систем управління як точковими об’єктами, так і об’єктами з 

розподіленими параметрами, обладнання, яке використовується для аналізу 
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даних систем, методів підвищення енергоефективності існуючих систем, 

зниження кількості споживаних енергоресурсів. Встановлено, що для 

моделювання об’єктів, які використовуються для електрообігріву 

адміністративних будівель, використовуються пакети комп’ютерного 

моделювання. 

Доведено, що методи  синтезу систем управління об'єктами з 

розподіленими параметрами не враховують ряду особливостей, до яких 

відносяться неможливість безпосереднього регулювання на основі поточних 

спостережень через їх неповноту та швидку зміну стану об'єкта спостережень. 

Теоретичні дослідження показують, що при оптимальному управлінні 

зниження енерговитрат в динамічних режимах досягає 20% і більше за умови, 

що використовуються алгоритми синтезу енергозберігаючого управління (ОУ) 

в реальному часі, які реалізовані мікропроцесорними пристроями.  

На підставі дослідження й аналізу стану вирішення задачі розробки 

методів управління навантаженням електричної системи обґрунтовано 

можливость удосконалення методів оптимізації управління режимом 

енергопостачання та показана доцільність розробки розподілених регуляторів, 

що реалізують управління споживачами-регуляторами. 

Другий розділ присвячений аналізу характеристик регулятора 

навантаження, його впливу на графік енергоспоживання та обґрунтуванню 

методів управління  споживачами-регуляторами, як об’єктами з розподіленими 

параметрами. 

Для раціонального розподілу генеруючого навантаження  між різними 

типами станцій на першому етапі дослідження тижневий графік 

енергоспоживання був розкладений в ряд Фур'є, побудована амплітудно-

частотна характеристика (АЧХ) тижневого графіка енергоспоживання (рис. 1). 

На другому етапі досліджень отриманні АЧХ для графіка електричного 

навантаження (ГЕН) з підвищеним навантаженням на 15-20% в нічний час (всі 

дні тижня) і денний (субота, неділя) (рис. 1, б). З урахуванням розширення 

енергетичного спектру на рівні 0,95 (блоки атомної електростанції (АЕС) в 

межах регулювального діапазону повинні допускати необмежене число змін 

потужності на ± 5% від номінальної зі швидкістю 2% в секунду), частка АЕС в 

генерації електроенергії може підвищитися, відповідно, на 12 %. 

Таким чином, включення потужного споживача-регулятора в нічний час, 

що забезпечує використання електроенергії за пільговим (нічним) тарифом, 

підвищує стабільність і знижує собівартість виробництва електроенергії. Серед 

різних видів електричного навантаження, які можуть виконувати функції 

регулятора, найбільш перспективним є варіант у вигляді систем електрообігріву 

будівель і споруд. У роботі пропонується використовувати в якості споживача-

регулятора систему електроопалення адміністративних будівель. 
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а)

б)

 
 

Рисунок 1 − Енергетичний спектр графіка електричного навантаження 

а − скорегований графік навантаження; б − некорегований графік навантаження 
 

В існуючих системах електрообігріву, система опалення, гарячого 

водопостачання та вентиляції або взагалі не регулюється (стабілізація 

температури відбувається за рахунок інерційності теплових процесів в будівлі), 

або процес регулювання зводиться до управління потужністю 

електроводонагрівача для компенсації теплових втрат в навколишнє 

середовище. У звязку з цим досліджена стабільність температури в точці 

розміщення датчика при безперервно включеному нагрівачі і заданих 

коливаннях температури зовнішнього повітря. Аналіз АЧХ для ГЕН з 

безперервно включеним навантаженням показав, що навіть такий режим 

дозволить змістити енергетичний спектр ГЕН в область наднизьких частот за 

рахунок збільшення постійної складової енергоспоживання. Однак цей режим 

включення використовує лише малу частину потенціалу такого навантаження-

регулятора. Імпульсний режим включення споживача-регулятора в нічний час 

згладжує ГЕН, але викликає неприпустимо великі коливання температури в 

приміщенні (рис. 2). 

 
 
 

Рисунок 2 – Змінення температури в будівлі для різних режимів включення нагрівача 

а – добове змінення температури повітря зовні; б – добове змінення температури в будівлі 

для безперервного включення нагрівача; в – імпульсне включення нагрівача; г – добове 

змінення температури в будівлі для імпульсного режиму роботи нагрівача без ТА; д – добове 

змінення температури в будівлі для імпульсного режиму роботи нагрівача з ТА 
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Для компенсації впливу імпульсного режиму включення споживача-

регулятора в системах теплозабезпечення з електрообігрівом запропоновано 

використовувати тепловий акумулятор (ТА) як інтегруючу ланку (рис.3), що 

забезпечує: безперервне споживання з регулюванням температури в 

приміщенні; споживання тільки в нічний час без регулювання відбору теплової 

енергії з ТА; споживання тільки в нічний час з регулюванням температури в 

приміщенні; ступінчасте регулювання споживанням в нічний час для 

вирівнювання ГЕН з регулюванням температури в приміщенні. 
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Рисунок 3 − Схема електричного аналога теплопостачання в імпульсному режимі з тепловим 

акумулятором, з точковим нагрівачем, регулювання з прогнозуванням 

 

Для синтезу системи електрообігріву виконано оціночний розрахунок 

теплового акумулятора, що представляє собою двоконтурну схему, з 

можливістю регулювання потужності навантаження.  

Експериментальні дослідження динамічних властивостей споживача- 

регулятора дають підставу стверджувати, що класичний підхід синтезу 

регулятора не дає бажаного результату. Наявність чистого запізнення протягом 

десятків хвилин і надмалий приріст температур згодом, наприклад, для  

пропорційно-інтегрально-диференціального (ПІД) закону регулювання дають 

значення інтеграла і похідної вихідної величини на рівні шумів, що призводить, 

в кращому випадку, до значного погіршення точності управління. Показано, що 

циклічний характер включення навантаження і доступний для споживача 

відносно точний прогноз зовнішньої температури дозволяють прогнозувати з 

високою ймовірністю вплив збурюючих впливів на стан системи і, таким 

чином, рішення задачі регулювання навантаження в енергосистемі знаходиться 

в області розробки системи управління з прогнозуванням.  

Проведений аналіз можливих технічних рішень дозволив використати ТА 

(рис. 4) у вигляді тримірного теплового об'єкту з розподіленими параметрами. 

Корисною властивістю такого виконання є можливість забезпечення заданої 

температури в точці відбору енергії при різних значеннях накопиченої енергії, 

за рахунок нерівномірності нагріву об`єму.  
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Рисунок 4 – Управління температурним полем в тепловому акумуляторі:  

а ‒ мінімальна теплоємність, б ‒ теплоємність в кінці циклу нагріву 
 

Відзначено, що перехід до представлення ТА у вигляді об'єкта з 

розподіленими параметрами вимагає встановлення декількох нагрівачів в 

різних точках акумулятора. Розбивка електроводонагрівача на кілька 

незалежних нагрівачів, розподілених в просторі ТА, дає ще одну важливу 

перевагу для такого споживача-регулятора – виникає можливість введення 

ступінчастого регулювання споживаної потужності, що також позитивно 

впливає на АЧХ ГЕН. 

Третій розділ присвячений розробці енергозберігаючих методів 

управління споживачами-регуляторами з використанням керуючого впливу у 

вигляді ступінчастої функції та широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) з 

урахуванням теплових втрат та з використанням контурів грубого та точного 

налаштування управління електроспоживанням. 

Здійснена постановка завдання розробки методу програмного управління 

споживачами-регуляторами з розподіленими параметрами для переходу від 

регулювання точковим об'єктом до регулювання температурним полем з 

підвищенням точності стабілізації температури. При впливі на об'єкт 

електричної потужності у вигляді ступінчастої функції, за умови, що зміни 

ступінчастої функції відбуваються в моменти часу, кратні інтервалу τ та за 

допомогою масиву коефіцієнтів K , розрахована температура об'єкта в будь-

який момент часу, кратний інтервалу τ. У початковий момент часу коди 

приросту потужності обнуляються. Коефіцієнти K  для управління 

температурним полем в початковий момент часу розраховуються за попередньо 

знятими перехідними характеристикам (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Перехідні функції типового об’єкта управління  
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Після запуску системи програмного регулювання починається процес 

обчислення прогнозованої зміни температури об'єкта щодо Т0 для кожної з n 

точок. Обчислюється величина керуючого впливу, який за проміжок часу τ 

призведе до зміни температури в даній точці поля об'єкта споживача-

регулятора. Тому прогнозована зміна температури в точці τr=t   без 

урахування потужності, яка подається в момент, коли час перевищить τr=t  , 

обчислюється за формулою 

   





n

=j

mk

=r

n

=j

k

+mk=r

rj,i,rj,rj,mj,i,

p+

ri, KΔQ+ΔQK=ΔТ
1 1 1 1

,                                (1) 

де p

ri,ΔÒ  – розрахункова прогнозована зміна температури об'єкта в i-ой точці в 

кінці r-го інтервалу часу під впливом сумарної потужності  від усіх нагрівачів, 

підведених до моменту часу τr=t  ; rj,ΔQ  – приріст керуючого впливу на 

початок r-го інтервалу часу;  
n

=j

mk

=r

rj,mj,i, ΔQK
1 1

 – приріст температури датчика, 

викликаний приростом потужності на всіх n нагрівачах, для яких час 

перехідних процесів пройшов, і коефіцієнти rj,i,K  не змінюються і рівні mj,i,K ; 

 



n

=j

k

m+k=r

rj,i,rj, KΔQ
1 1

 – приріст температури, викликаний приростом потужності на 

всіх n нагрівачах, для яких час перехідних процесів не минув; mj,i,K  – відповідні 

коефіцієнти передачі електричної потужності для управління тепловим полем в 

момент часу m; rj,i,K  – відповідні коефіцієнти передачі електричної потужності 

для управління тепловим полем в момент часу r; m, r – номера інтервалів часу. 

Вектор розрахункової температури порівнюється з вектором температури, 

заданого програмно для одного і того ж моменту часу. Вектор різниці з 

відповідним знаком, розраховується як 

     рз

1 rr TT  ,                                                           (2) 

де 
з

rT  – приріст температури, заданий програмно з урахуванням збільшення 

температури в точках розміщення датчиків; 
р

rT  – приріст температури, 

розрахований по формулі (1). 

Значення збільшень потужності для кожного з n нагрівачів обчислюються 

шляхом спільного рішення алгебраїчних системи рівнянь 
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,                              (3) 

де iΔ  – збільшення температур в кінці інтервалу часу, що містить n елементів; 

iΔQ  – прирости потужності на початку i -го інтервалу часу; ni ,1 . 

Значення збільшення потужності kj,ΔQ  ,=kn;,=j ...2,1,...2,1,  j-го 

нагрівача на початок k-го інтервалу часу і сумарної потужності iQ  n,=i ...1,0,  

обчислюються через рішення системи (3) і записуються в пам'ять 



10 

  

 

мікропроцесора, перетворюються, посилюються і подаються на нагрівачі. Після 

обчислення значень приросту потужності від нагрівачів контуру грубої 

настройки, ці значення підставляються в систему рівнянь (3), рішення якої дає 

значення приростів потужності нагрівачів точного налаштування. Під впливом 

підведеної до об'єкту потужності, об'єкт починає змінювати свою температуру 

до 
ç

iΔT . Після запису коду зміни температури, система починає обчислювати 

значення керуючого впливу, для інтервалу часу від τi=t   до   τ+i=t 1 . Процес 

розрахунку поновлюється, як тільки закінчиться i-й інтервал часу. 

Таким чином, у розділі розроблені методи енергозберігаючого 

управління, а також запропонований і обґрунтований метод управління 

точковими об'єктами та об'єктами з розподіленими параметрами з 

використанням керуючого впливу у вигляді ступінчастої функції та широтно-

імпульсної модуляції (ШІМ), який враховує теплові втрати в споживачі-

регуляторі. 

Четвертий розділ присвячений розробці комп’ютерного моделювання 

процесів в теплових об’єктах, а також підтвердженню достовірності 

обґрунтування методів управління споживачами-регуляторами.  

Побудована комп'ютерна модель спрощеного об'єкту у вигляді сталевого 

порожнього циліндра з конвективним теплообміном з навколишнім 

середовищем, на одному з кінців якого розміщений електронагрівач. Для цього 

в програмному середовищі ANSYS розраховані перехідні процеси в споживачі-

регуляторі, а також задані значення температур для двох різних законів 

управління (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Задані закони управління споживачем-регулятором 

 

Для першого заданого стану об'єкта (рис. 6) досліджені закон управління 

споживачем-регулятором при впливі сигналу у вигляді ступінчастої функції з 

різними значеннями частоти дискретизації для першого (Sensor1) і останнього 

(Sensor6) датчика температури досліджуваного об'єкта. При обробці результатів 

експерименту отримані дані для середнього значення відхилення заданого 

температурного режиму споживача-регулятора від передбаченого для одного і 

того ж закону управління, але для різних значень частоти дискретизації τ і 

залежно від розташування датчика температури (табл. 1 і рис. 7). Як видно з 

графіків і таблиць, для першого датчика зі збільшенням частоти дискретизації 

середнє відхилення заданої температури збільшується, на відміну від 
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останнього датчика. Досліджені залежності середнього значення відхилення 

температури об'єкта від максимального значення заданої температури для 

першого (Sensor1) і останнього (Sensor6) датчика температури споживача-

регулятора.  

В результаті моделювання процесу управління споживачами-

регуляторами з зосередженими параметрами за допомогою ступінчастої 

функції отримані значення температури для першого датчика (рис. 8 − Sensor 

Temperature), якщо закон управління заданий у вигляді графіку (рис. 8 − Goal 

Temperature).  

 
Таблиця 1 – Середнє значення відхилення заданої температури від передбаченої для 

значень частоти дискретизації 

Датчик температури Sensor1 Датчик температури Sensor6 

частота 

дискретизації τ 

середнє значення 

відхилення Δ 

частота 

дискретизації τ 

середнє значення 

відхилення Δ 

18,75 0,161 200 18,378 

37,5 0,172 300 6,751 

75 0,202 400 6,95 

150 0,291 500 2,981 

300 0,633 600 4,284 

600 3,31 800 3,43 
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Рисунок 7 − Середнє значення відхилення заданої температури  

для датчика температури Sensor1 та Sensor6 
 

 
 

Як видно з рис. 8, результати моделювання процесу управління 

споживачем-регулятором, на основі впливу на нього сигналом у вигляді 

ступінчастої функції, значення якого змінюються в моменти часу, кратні деякій 

наперед заданій величині τ, збігаються з комп’ютерними обчисленнями 

розробленого методу. Це дозволяє стверджувати, що метод управління 

споживачами-регуляторами за допомогою ступінчастої функції дає можливість 

отримати різні температурні режими, враховуючи розташування датчиків на 

об'єкті. 
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Отримані результати комп’ютерного моделювання показали, що система 

управління навантаженням енергосистеми здатна ефективно регулювати 

режими роботи споживачів-регуляторів. 

 
 

Рисунок 8 − Результати моделювання процесу управління в пакеті ANSYS 

 

У п’ятому розділі проведена оцінка та визначено потенційний 

економічний ефект від вирівнювання графіка електричного навантаження ОЕС 

України за рахунок впровадження споживачів-регуляторів з удосконаленою 

системою регулювання електроспоживанням. 

Проведена оцінка стану існуючих джерел тепла на прикладі типового 

мікрорайону. Показано, що для здійснення теплопостачання адміністративних 

будівель, в тому числі і соціальної сфери, необхідно забезпечити загальну 

теплову потужність, що виробляється опалювальними пунктами , в розмірі 

3,47 Гкал на годину, що за рік це становить 5,6 МВт або 2649,06Гкал. З 

урахуванням вартості одиниці тепла для споживачів, за опалювальний період 

виробляється 2649,06 Гкал теплової енергії вартістю 3 907 363 грн.  

Досліджена система теплозабезпечення споживачів населеного пункту на 

основі 12 блоків індукційного нагріву з автоматичним управлінням сумарною 

потужністю 60 МВт, що відповідає умовному діапазону регулювання одного 

енергоблоку ТЕЦ. При цьому швидкість зміни потужності практично миттєва. 

Основною складовою всієї системи електропідігріву з акумуляцією тепла є 

автоматизований вузол електричного нагріву з електричною потужністю від 

100 до 500 кВт, який призначений для перетворення електричної енергії в 

теплову. Таким чином використовується електрична потужність, яка незадіяна 

в нічний час. 

Для повного гарячого водозабезпечення і теплозабезпечення всього 

населеного пункту необхідно використати 12 споживачів-регуляторів, на основі 

електронагріву з тепловими акумуляторами, які працюють в нічний час для 

накопичення (акумуляції) теплової енергії та використання її в денний час. 

Таким чином, повна вартість теплової енергії за рік складе 2 683 560 грн. 

При цьому вартість такої ж кількості тепла від газової котельні становить 3 

907 363 грн. Річний економічний ефект тільки за рахунок палива складе 1 223 

803 грн. У табл. 3 представлений розрахунок економічного ефекту і терміну 

окупності інвестицій. 
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Таблиця 3 – Розрахунок економічного ефекту та терміна окупності 
 

№ Найменування  Значення 

1 Вартість вузлів електронагріву з акумуляцією тепла, грн. з ПДВ 4120558 

2 Вартість монтажних, пускових робіт, транспортні витрати, грн. з ПДВ 112000 

3 Вартість тепла, отриманого від газових котелень, грн. з ПДВ 3 907 363 

4 

Вартість тепла, отриманого за рахунок електроенергії з 

впровадженням системи теплозабезпечення на базі автоматизованого 

вузла електронагріву з тепловими акумуляторами, грн. з ПДВ 

2 683 560 

5 Річний економічний ефект, грн. з ПДВ 1 223 803 

6 Термін окупності інвестицій (повернення грошей), рік 3,5 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладне завдання, що 

спрямоване на розроблення методів та засобів автоматизованого управління 

споживачами-регуляторами, які являють собою системи теплозабезпечення 

адміністративних будівель, що дозволило підвищити енергоефективність 

електричних мереж та забезпечити вирівнювання графіка навантаження 

енергосистеми. 

1. Проведено аналіз сучасного стану проблем енергоефективності 

режимів роботи систем електрозабезпечення, а також методів автоматичного 

регулювання витрат електричної енергії в адміністративних будівлях з 

електричним опаленням. Також виявлено, що розробка систем управління 

електроспоживанням за рахунок використання електричного опалення 

дозволить отримати підвищення енергоефективності процесів генерації, 

передачі і споживання електричної енергії за рахунок зменшення загальних 

витрат. 

2. Проведено аналіз графіка енергетичного навантаження 

енергоспоживання за допомогою амплітудно-частотної характеристики, який 

показав що імпульсний (ступінчастий) режим включення зміщує енергетичний 

спектр графіка навантаження в область наднизьких частот, що покриваються за 

рахунок АЕС, і при цьому частка ТЕЦ і ТЕС знижується. Виконаний аналіз 

показав перспективність збільшення навантаження в нічний період доби за 

рахунок споживача-регулятора у вигляді систем теплопостачання 

адміністративних будівель. 

3. Розроблено та удосконалено методи регулювання електричним 

навантаженням в системах електропостачання адміністративних будівель з 

електричним опаленням, як точковим об’єктом, так і об'єктом з розподіленими 

параметрами, з використанням керуючого впливу виду ступінчастої функції та 

широтно-імпульсної модуляції з урахуванням прогнозування стану споживача-
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регулятора та теплових втрат, що дозволяє вирівнювати графік електричного 

навантаження. 

4. Проведене комп'ютерне моделювання динамічних процесів в елементах 

конструкції споживача-регулятора в програмному комплексі ANSYS, що 

забезпечує технічну реалізацію системи управління електричним 

навантаженням. Моделювання показало, що в якості споживача-регулятора 

можуть використовуватись системи теплозабезпечення адміністративних 

будівель з наперед заданими параметрами. 

5. Виконана оцінка потенційного економічного ефекту від вирівнювання 

ГЕН за рахунок впровадження автоматизованої системи регулювання 

навантаження споживача-регулятора. Показано доцільність впровадження 

запропонованих засобів управління режимами споживання електричної енергії. 

6. Результати дисертаційної роботи впроваджені в проектну та 

експлуатаційну практику ТОВ «Київпромелектропроект» (м. Київ), ТОВ 

«Бост-теплосервіс» (м. Харків), а також у навчальний процес на кафедрі 

автоматики та управління в технічних системах НТУ «ХПІ». 
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магістрантів НТУ «ХПІ» (Харків, 14-16 квітня) – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 

С. 23. 

  Здобувачем запропоновано система електрозабезпечення 

адміністративних будівель з автоматизованими вузлами керування 

електричним навантаження. 

14. Савицький С.М. Математическая модель предсказывающего  фильтра 

для систем управления с распределенными параметрами / С.М. Савицький, 

А.І. Гапон, А.М. Коркін, Н.О. Рудакова // Тези доповідей  ІV науково-

практичної конференції студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє 

приладобудування» (Київ, 12 квітня)  – Київ КПІ, 2011 – С. 127. 

  Здобувачем розроблена математична модель фільтра для систем 

управління с прогнозуванням  з розподіленими параметрами. 

15. Савицький С.М. К вопросу об управлении тепловыми объектами / 

С.М. Савицький, О.М. Євсеєнко, В.О. Вискребенців // Тези доповідей ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції Фізіко-технологічні проблеми 

радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікації, нано- та мікроелектроніки. 

Чернівці 25-27 жовтня 2012 р. – С. 131. 

  Здобувачем проаналізовано методи управління об’єктами, що 

використовуються для регулювання електропостачання в системах 

теплозабезпечення с електрообігрівом. 

16. Савицький С.М. Особенности моделирования тепловых объектов в 

программном комплексе ANSYS / С.М. Савицький // Тези доповідей  XXІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров'я» (Харків, 29-31 травня) – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2012 – С. 112. 

  Здобувачем проаналізовано методи управління об’єктами, що 

використовуються для регулювання електропостачання в системах 

теплозабезпечення с електрообігрівом. 
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17. Савицький С.М. Математичне моделювання теплового інерційного 

об’єкту за допомогою програмного комплексу ANSYS / С.М. Савицький // Тези 

доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізіко-

технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв», засобів телекомунікації, 

нано- та мікроелектроніки. Чернівці. – 2013 – С. 48-50. 

  Здобувачем проведене математичне моделювання теплового об’єкту з 

розподіленими параметрами в програмному середовищу ANSYS. 

18. Савицький С.М. Метод управления тепловым объектом путем 

использования широтно-импульсной модуляции и предсказывающего фильтра / 

С.М. Савицький, А.И. Гапон // Тези доповідей  XVIIІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Научная дискуссия: Вопросы технических наук» 

Москва 2014. – С. 50. 

  Здобувачем запропоновано методи та засоби  управління споживачами-

регуляторами для підвищення енергоефективності системи 

електропостачання. 
 

АНОТАЦІЇ 

 

Савицький Сергій Михайлович. Удосконалення енергоефективності 

електричних мереж за рахунок управління електроспоживанням для 

опалення в адміністративних будівлях. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи – Національний 

технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Міністерства 

освіти і науки України, Харків, 2016 р. 

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та вирішенню завдання 

щодо створення і розробці методів управління електричним навантаженням в 

системах електроопалення для вирівнювання ГЕН, а також синтезу 

енергозберігаючої автоматизованої системи управління енергоспоживанням 

споживача-регулятора з упередженням. 

У дисертаційній роботі досліджені методи синтезу автоматизованої 

системи управління електроспоживанням в адміністративних будівлях з 

електрообігрівом з метою підвищення енергоефективності процесів генерації і 

споживання електричної енергії за рахунок зменшення загальних витрат. В 

основу методу управління електричного навантаження покладено імпульсний 

режим включення, який зміщує спектр графіка електроспоживання в область 

наднизьких частот, що покриваються за рахунок АЕС, а також на прогнозуванні 

надходження енергії і тепловтрат. Розроблено методи та алгоритми управління 

електричним навантаженням для споживачів регуляторів, що дозволяють 

компенсувати їх велику інерційність за рахунок передбачення стану об'єкта 

управління і вироблення компенсуючого впливу. Запропоновано метод 

управління споживачами-регуляторами з використанням керуючого впливу 

виду ступінчастої функції як без урахування теплових втрат, так і з їх 

урахуванням, а також обґрунтований метод управління споживачами 

регуляторами з розподіленими параметрами з використанням широтно-
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імпульсного регулювання. Досліджений і показаний метод визначення 

тривалості перехідних процесів систем управління і стійкості розподілених 

систем. У роботі проведена оцінка потенційного економічного ефекту від 

вирівнювання графіка електричного навантаження за рахунок впровадження 

системи регулювання навантаження споживача-регулятора у вигляді 

теплопостачання в адміністративних будівлях. 

Ключові слова: мережі електропостачання, графік електричного 

навантаження, регулювання навантаження, споживач-регулятор, система 

управління, енергоефективність. 

 

Савицкий Сергей Михайлович. Усовершенствование 

энергоэффективности электрических сетей за счет управления 

электропотреблением для отопления в административных зданиях. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.14.02 – электрические станции, сети и системы – 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт», Министерства образования и науки Украины, Харьков 2016 г. 

Диссертация посвящена научному обоснованию и решению научной 

задачи по созданию и разработке методов управления электрической нагрузкой 

в системах электроотопления для выравнивания ГЭН, а также синтезу 

энергосберегающей автоматизированной системы управления 

энергопотреблением потребителя-регулятора с предсказанием.  

В диссертационнойой работе исследованы методы синтеза автоматизиро-

ванной системы управления электропотреблением в административных зданиях 

с электрообогревом с целью повышения энергоэффективности процессов 

генерации и потребления электрической энергии за счет уменьшения общих 

затрат. В основу метода управления электрической нагрузки положен 

импульсный режим включения, который смещает спектр графика электропот-

ребления в область сверхнизких частот, покрываемых за счет АЭС, а также на 

прогнозировании поступления энергии и теплопотерь. Разработаны методы и 

алгоритмы управления электрической нагрузкой для потребителей-

регуляторов, позволяющих компенсировать их большую инерционность за счет 

предсказания состояния объекта управления и выработки компенсирующего 

воздействия. Предложен метод управления потребителями-регуляторами с 

использованием управляющего воздействия вида ступенчатой функции как без 

учета тепловых потерь, так и с их учетом, а также обоснован метод управления 

потребителями-регуляторами с распределенными параметрами с 

использованием широтно-импульсного регулирования. Исследован и показан 

метод определения длительности переходных процессов систем управления и 

устойчивости распределенных систем. В работе проведена оценка 

потенциального экономического эффекта от выравнивания графика 

электрической нагрузки за счет внедрения системы регулирования нагрузки 

потребителя-регулятора в виде теплоснабжения в административных зданиях. 
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Ключевые слова: сети электроснабжения, график электрической нагрузки, 

регулирование нагрузки, потребитель-регулятор, система управления, 

энергоэффективность. 

 

Savitsky Sergey. Improving the energy efficiency of electric networks by 

managing power consumption in office buildings with electric heating  – 

Manuscript.  

The dissertation for degree of technical sciences candidate by specialty 

05.14.02 – power plants, networks and system. – National Technical University 

«Kharkіv Polytechnic Institute», Kharkіv 2016. 

The thesis is devoted to scientific substantiation and scientific problem solving 

for the creation and development of electric load management in electric heating 

systems for alignment of the LEG, as well as the synthesis of energy-saving 

automatic power management system of the consumer-regulator with the prediction. 

The thesis discussed the methods of synthesis of the automated energy 

management systems in administrative buildings with electrical heating to improve 

the energy efficiency of generation and consumption of electric energy processes by 

reducing the overall costs. The basis of the electrical load control method is based on 

the pulse input mode which shifts the spectrum of power consumption schedule at 

ultralow frequencies covered by nuclear power plants, as well as predicting the 

energy input and heat loss. The methods and algorithms for electrical load 

management controllers for consumers to compensate for their greater inertia by 

predicting the state of the control object and generate the compensating effects. A 

consumer-regulator control method using the control action of the form as a step 

function without taking into account the heat losses and taking into account the heat 

loss, as well as substantiated by consumers control method controls with distributed 

parameters with the use of pulse-width control. Studied and shown the method of 

determining the duration of the transient stability control systems and distributed 

systems. The paper has been sown the potential economic effect of leveling the 

schedule of electric load due to the introduction of load control system of the 

consumer-regulator in the form of heat in the administrative building. 

Keywords: energy efficiency, the schedule of electric load, load regulation, the 

consumer-regulator power supply system, control system. 
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