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В І Д Г У К 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Донця Артема Марковича на тему: 

«Умови стійкості навантажувальних режимів роботи вітродизельної 

установки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена необхідністю 

підвищення енергетичних і технічних показників вітродизельних комплексів з 

паралельною роботою близьких за потужністю  синхронного і асинхронного 

генераторів для підвищення якості енергозабезпечення автономних 

електроспоживачів. Не зважаючи на відомі численні дослідження режимів роботи 

вітродизельних комплексів питання підвищення їх стійкості за стохастичного 

характеру швидкості вітру потребують подальшого різностороннього вивчення. 

Комбіноване застосування асинхронного генератора вітроустановки і синхронного 

генератора з дизельним приводом дозволяє раціонально використовувати їх 

різновекторні потоки реактивної потужності. Використання вітродизельних 

комплексів сьогодні актуальне в умовах віддалених від електромереж фермерських 

господарств, які застосовують крапельне зрошення та електричне обладнання при 

догляді за садовими і ягідними культурами. Ще одним аспектом актуальності 

використання вітродизельних комплексів в умовах фермерських господарств є 

сучасний досвід  місцевого використання біодизельного пального, отриманого із 

рослинних олій. Таким чином вибір теми дисертації здобувачем можна вважати 

вірним, оскільки актуальність обумовлена суспільними потребами і необхідністю 

поглиблення науково-технічних знань у цій галузі. Дослідження умов стійкості 

навантажувальних режимів роботи вітродизельної установки необхідне для  

побудови раціональних за складом і номінальними показниками систем керування, 

що є актуальним завданням.  

Метою дисертаційної роботи було визначення умов стійкості 

навантажувальних режимів роботи вітродизельної установки при паралельній 

роботі асинхронного та синхронного генераторів співвимірної потужності.  

Задачі досліджень у дисертації логічно узгоджені з поставленою метою роботи 

і полягають у проведенні аналізу структурного компонування вітродизельних 

систем для визначення найбільш перспективних структур поєднання компонентів у 

системах автономної генерації з відновлюваними джерелами енергії; дослідженні 

умови стійкості за різних режимів роботи вітродизельного комплексу. Для 

багатофакторних досліджень розроблялася імітаційна модель та стендові 

випробування лабораторної моделі.  

Відповідно до мети і завдань у роботі визначені об’єкт і предмет досліджень. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота Донця А.М. виконувалася в Інституті відновлюваної енергетики НАН 

України згідно з Постановами бюро Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України №5 у рамках науково-дослідної теми: «Розроблення 

ефективних методів і засобів перетворення, акумулювання та використання енергії 

вітру», (шифр «Вітер-2», державний реєстраційний номер науково-дослідної роботи 

0104U003588).  

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, наведені в дисертаційній роботі 

Донця А.М. ґрунтуються на сучасних джерелах інформації про методи 

комплектування вітродизельних комплексів, а теоретичні дослідження базуються на 

використанні методів аналізу фізичних процесів, математичного, імітаційного та 

фізичного моделювання режимів . 

Обґрунтованість і достовірність основних результатів дисертації обумовлена 

коректністю вихідних передумов і прийнятих обмежень, порівняльним аналізом 

існуючих і отриманих автором наукових результатів. Результати поставлених 

експериментів також підтверджують обґрунтованість та достовірність розроблених 

моделей та методів. Основні висновки, що сформульовані за результатами роботи, 

задовольняють загальноприйнятим критеріям достовірності. 

Наукова новизна результатів дослідження у авторському баченні полягає:  

- в удосконаленні математичної моделі вітродизельної установки, особливістю 

якої є врахування змінної частоти обертання ротора вітроустановки та параметрів 

навантаження на базі критерію Рауса, що дозволило визначити характер протікання 

динамічних процесів, які впливають на її стійкість; 

- вперше шляхом структурного імітаційного моделювання визначено характер 

протікання динамічних процесів вітродизельної установки, що дало змогу, на 

відміну від відомих підходів, отримати показники за умов їх стійкості; 

- обґрунтовано шляхом структурного імітаційного моделювання та 

експериментально підтверджено характер зміни величини ємності конденсаторів 

системи збудження за різних величин швидкості вітру та навантаження, що 

дозволило забезпечити умови стійкості роботи вітродизельної установки; 

Практичне значення результатів дослідження. Визначено структурні схеми 

та співвідношення параметрів електрогенеруючого обладнання вітродизельної 

системи за умов стійкості її роботи за допомогою імітаційного моделювання, які 

використані при виконанні науково-дослідних робіт в Інституті відновлюваної 

енергетики НАН України за темою : «Розроблення математичних моделей прогнозу 

та оптимізації процесів перетворення енергії вітру в енергетичних системах» шифр 

«Вітер-2» .  
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  Результати досліджень використані при виконанні науково-дослідних робіт 

Інституту відновлюваної енергетики НАН України  та у навчальному процесі 

Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського» навчальної дисципліни «Вітроенергетика» та наукових дослідженнях  і 

навчальному процесі кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова ННІ 

енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів 

та природокористування України. 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження. Отримані результати 

можуть бути використані для доповнення науково-технічних положень при розробці 

вітродизельних комплексів для автономного енгергозабезпечення 

електроспоживачів. Крім того результати досліджень можуть допомогти 

удосконаленню апаратів керування комбінованими вітродизельними системами з 

близькими за потужністю асинхронним генератором вітроустановки і синхронним 

генератором дизельного агрегату. Використання  розроблених імітаційних моделей 

також доцільне у навчальному процесі при вивченні спеціалізованих курсів 

електротехнічних дисциплін.  

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій дисертації в 

опублікованих працях. Результати дисертації знайшли повне відображення у 10 

наукових працях автора, у тому числі: 4 статті у фахових наукових виданнях, 

затверджених МОН України, 2 статті у міжнародному науково-технічному виданні,  

4 наукові праці у вигляді тез доповідей на наукових конференціях. За назвою та 

змістом публікації відображають розділи дисертаційної роботи.  

Зміст та обсяг дисертації. Дисертаційна робота Донця Артема Марковича 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел (100 найменувань) та двох додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 125 сторінок, в тому числі 58 рисунків та 4 таблиці. 

За обсягом та структурою дисертація відповідає вимогам, що висуваються до 

кандидатських дисертацій з технічних наук. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета і задачі 

наукового дослідження, показано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами, викладено наукову новизну і практичне значення результатів досліджень, 

визначено особистий внесок здобувача, наведені дані про апробацію результатів 

роботи та публікації. 

У першому розділі автор виконав аналіз літературних джерел, які висвітлюють 

питання розвитку вітродизельних систем для автономного енергозабезпечення 

електроспоживачів. Підтверджується обізнаність автора у питаннях класифікації 

вітродизельних систем. Дослідженню режимів роботи даного електрообладнання та 

аналізу застосування асинхронних генераторів у автономній системі присвячені 

роботи авторів із різних країн. 
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У другому розділі автором проаналізовані структурні схеми автономних систем 

електрозабезпечення на базі вітродизельних комплексів та визначені залежності 

характеру навантаження за різної пропускної здатності лінії електроспоживання. 

Теоретично проаналізовані залежності показників навантаження за різної 

пропускної здатності одноканальної, двоканальної та триканальної систем з 

використанням принципів теорії масового обслуговування. Побудована 

функціональна блок-схема автономної вітродизельної енергетичної системи та 

досліджені характеристичні рівняння за критерієм Рауса. 

У третьому розділі автором показано розроблену імітаційну модель автономної 

вітродизельної системи з варіативними параметрами  швидкості вітру та близькими 

за потужністю синхронним генератором із постійними магнітами дазельного 

агрегату і асинхронного генератора з короткозамкненим ротором вітроустановки за 

паралельної роботи їх з активним навантаженням. За результатами дослідження 

імітаційної моделі отримані числові залежності розрахункової ємності 

конденситорів системи від потужності навантаження. 

У четвертому розділі автором описана методика і результати 

експериментальних досліджень режимів роботи автономної вітродизельної системи. 

Дослідження виконане на випробувальному стенді СВГ.00.00.000СБ, розробленому 

в Інституті відновлюваної енергетики НАН України. Наведені суміщені графічні 

характеристики, отримані на імітаційних моделях та на випробувальному стенді, які 

мають досить високі показники збіжності результатів.  

У висновках сформульовані основні результати дисертаційної роботи. 

У додатку наведені два акти впровадження результатів дисертаційної роботи. 

Відповідність змісту дисертації встановленим вимогам. Зміст дисертації 

Донця А.М. відповідає спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних 

видів енергії. 

 Автореферат повною мірою відображає основні положення, висновки і 

рекомендації, наведені у дисертації. Зміст автореферату відповідає змісту 

дисертації. За структурою, обсягом і оформленням дисертація і автореферат 

відповідають вимогам, що пред’являються до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук. Якість оформлення автореферату та дисертації 

висока. Обсяг, кількість і джерела публікацій відповідають діючим вимогам до 

кандидатських дисертацій. 

Зауваження по дисертації та автореферату. 

1. Досить мало уваги приділено аналізу світового досвіду комплектування 

вітродизельних комплексів із різними типами генераторів та раціональним 

співвідношенням їх потужностей, а також за структурними схемами різнорідних 

навантажень.   



 

 

 


