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ВІДЗИВ 

офіційного опонента  

доктора технічних наук, професора Каплуна Віктора Володимировича   

на дисертаційну роботу Рубаненко Олени Олександрівни «Підвищення 

енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії 

енергетичних систем»,  

яка подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  

за спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії 

 

  1. Актуальність теми дисертації 

 

Декарбонізація енергетичного сектору є одним із шляхів зменшення 

шкідливих викидів в атмосферу. Підвищення енергоефективності відновлюваних 

джерел енергії (ВДЕ) та нарощування їх встановленої потужності є 

загальновизнаним шляхом декарбонізації енергетики та економіки. В 

Енергетичній стратегії України на період до 2035 року, а саме на другому етапі 

«Оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 

року)» її реалізації зазначено, що планується інтенсивне залучення інвестицій у 

сектор ВДЕ та розвиток розподіленої генерації.  

Швидке зростання встановленої потужності ВДЕ з нерівномірним 

графіком генерування (переважно ФЕС) створює труднощі при керуванні 

параметрами режимів електроенергії енергетичної системи (ЕЕС), що викликані 

ранішніми та вечірніми піками, сезонними змінами в споживанні, які не 

відповідають часовим періодам максимального генерування електроенергії ФЕС 

як протягом доби так і протягом року. Всі ці чинники вимагають пошуку нових 

шляхів забезпечення балансової та режимної надійності ЕЕС з ВДЕ.  

При цьому для дотримання балансів потужності в ЕЕС диспетчерам в 

окремих випадках доводиться обмежувати генерування ВДЕ, коли інші доступні 

заходи вже вичерпали себе (робота ГАЕС у насосному режимі, розвантаження 

ТЕС і ін.). Так, за даними НЕК «Укренерго»  станом на 6 квітня 2021 р. система 

контролю обмеженнями має доступ до 111 об’єктів ВДЕ встановленою 

потужністю 2393 МВт (36% від загальної встановленої потужності ВДЕ). Тільки 

у 2020 році встановлена потужність ВДЕ зросла в 1,4 рази, а генерування 

електроенергії ними зросло вдвічі, що в умовах зниження загального 

споживання призвело до збільшення кількості випадків обмеження ВДЕ у 6,5 

рази (20 випадків у 2020 р, 3 –  у 2019 р.). Максимальна сумарна величина 

обмеження становила 2178,86 МВт (7 червня 2020 р.). Також, треба враховувати 

технічний стан обладнання ЕЕС, а саме те, що  понад 50% електромереж 

виробили свій ресурс і потребують реконструкції або повної заміни. Це  

негативно впливає на енергоефективність ВДЕ у формуванні балансу 

електроенергії.  

Враховуючи світові тенденції збільшення встановленої потужності та 

обсягів генерування електроенергії ВДЕ з нерівномірним графіком генерування 

(ФЕС і ВЕС), які спостерігаються і в Україні, а також умови в яких 
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функціонують ВДЕ, зокрема стан електричних мереж, застаріле обладнання 

розподільних електричних мереж, обмеження виробництва електроенергії ВДЕ 

диспетчерською службою вважаю,  що дисератаційне дослідження щодо 

підвищення енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії енергетичної 

системи є актуальним. 

Автор дисертаційного дослідження вперше сформулював наукові 

завдання, пов’язані з вирішенням задач підвищення енергоефективності ВДЕ в 

балансі електроенергії енергетичної системи, зокрема в роботі розробляються 

науково-технічні засоби підвищення енергоефективності ВДЕ шляхом 

оптимізації витрат на резервування потужності та електроенергії для 

компенсації нерівномірності графіків генерування вітровими (ВЕС) і 

фотоелектричними станціями (ФЕС) методом критеріального програмування. 

Дисертаційну роботу присвячено актуальній задачі підвищення 

енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії 

енергетичної системи. Здобувачем вирішується актуальна науково-технічна 

проблема розроблення й удосконалення методів і моделей підвищення 

енергоефективності ВДЕ в ЕЕС шляхом розроблення науково-технічних засад   

підвищення енергоефективності ВДЕ на основі оптимізації витрат при  

резервуванні потужності та електроенергії для покриття нерівномірності 

графіків генерування ВЕС і ФЕС методом критеріального програмування. 

Зокрема, уточняється фактичне генерування ФЕС в процесі прогнозування 

погодинного графіка видачі електроенергії в ЕЕС за рахунок врахування 

деградації фотоелектричних модулів (ФЕМ) і визначення їх залишкового 

ресурсу.   

Результати дисертаційного дослідження можуть бути покладені в основу 

практичної реалізації оптимальної стратегії резервування потужності і 

електроенергії та вибору оптимальних потужностей способів резервування з 

точки зору балансової надійності.  

Згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2035 року частка 

ВДЕ в загальному балансі генерування електроенергії в Україні в 2020 році 

досягнула 12,4%.  Очікується, що у  2021-му цей показник перевищить 13%, 

тобто подолає рівень, який мав бути досягнутий тільки до 2030 року. Тому 

підвищення енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії енергетичних 

систем буде сприяти вирішенню питань глобального потепління, розвитку ВДЕ в 

Україні, їх популяризації, що підтверджує наукове значення та практичну 

цінність  дисертаційного дослідження. 

 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами 

Матеріали дисертації є складовою частиною двох держбюджетних 

науково-дослідних робіт Вінницького національного технічного університету  за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України, а саме за 

держбюджетною темою «Інтегрування нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії в електричні мережі для підвищення їх енергоефективності з 

використанням SMART GRID технологій» (№ держреєстрації 018U000206), в 
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якій автор брав участь як виконавець, та згідно наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2021 р. № 434  «Про розподіл бюджетних коштів для 

підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок у закладах вищої освіти» за темою «Розроблення методу, способу на 

засобів оцінювання деградації фотоелектричних станцій для уточнення їх 

генерування в системі балансування режимів електроенергетичної системи».  

Зазначені теми стосуються підвищення енергоефективності ВДЕ в балансі 

електроенергії енергетичних систем та ВДЕ, що безпосередньо пов’язано з 

темою дисертації. 

 

3. Наукова новизна отриманих результатів  

Проведений комплекс досліджень дозволив розробити методи і засоби 

підвищення енергоефективності ВДЕ в умовах використання їх для 

балансування режимів енергетичних систем і одержати наступні положення 

наукової новизни: 

- метод визначення множини впливових  метеорологічних факторів на обсяг 

генерування електроенергії ВДЕ з нерівномірним графіком генерування в 

залежності від місця їх локації; 

- метод визначення технічного стану фотоелектричного модуля ФЕС з 

використанням нейро-нечіткого моделювання та створює умови для більш 

точного визначення фактичного генерування ФЕС при участі їх в балансуванні 

режимів енергосистем і, як результат, зменшення штрафних санкцій та 

підвищення економічної ефективності; 

- метод оптимізації витрат на підвищення енергоефективності ВДЕ в балансі 

електроенергії енергетичної системи  методом критеріального програмування; 

- метод аналізу економічної стійкості витрат на забезпечення 

енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії енергетичної системи до змін 

потужності способів резервування електроенергії; 

- метод оптимізації водне- та електропостачання для інтегрованої воднево-

електричної енергетичної системи з урахуванням розподілу енергії між різними 

агрегаторами за критерієм мінімального значення вартості водню та 

електроенергії;  

- метод критеріального програмування для задач з моделлю витрат на 

компенсацію нерівномірності графіка генерування ВДЕ з мірою складності 

більше одиниці, що дозволяє виразити одні затрати на резервування через інші і 

порівняти їх ефективність між собою у відносних одиницях, а не в іменованих 

одиницях;  

- метод ідентифікації пошкоджень фотоелектричних модулів в режимі онлайн, 

який в розвиток існуючого методу моніторингу базується на інформації, зібраній 

SCADA системами фотоелектричних установок та досвіду експлуатаційного 

персоналу.  

- визначено особливості функціонування електричних мереж та їх основні 

характерні ознаки, що впливають на енергоефективність ВДЕ; 

- розроблено дерево пошкоджень фотоелектричного модуля, що дозволило 
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виявити його елементи, які потребують підвищеної уваги, та умови експлуатації, 

які призводять до інтенсивного розвитку цих дефектів.  

 

4. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень і 

результатів 

Основні положення дисертації, висновки і рекомендації достатньо 

обґрунтовані. Наукові положення, висновки та рекомендації, що сформульовані 

в дисертації, базуються на результатах експериментальних досліджень, 

теоретичних і практичних положеннях підвищення енергоефективності ВДЕ в 

балансі електроенергії енергетичних систем, теорії системного аналізу, 

статистичного аналізу, теорії подібності та нейро-нечіткого моделювання, і 

математичних методів моделювання енергетичних процесів з використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

В кожному з розділів дисертації автором наведені окремі висновки. 

Загальні висновки є обґрунтованими, логічно завершеними та випливають зі 

змісту дисертації. Зокрема, у формулюваннях висновків детально відображені 

практичні результати вирішених у дослідженні наукових завдань. 

 

5. Наукове значення та практична цінність 

Науковий доробок роботи полягає в обґрунтуванні методів, математичних 

моделей та способів підвищення енергоефективності ВДЕ з нерівномірним 

графіком генерування в балансі електроенергії енергетичних систем шляхом 

підвищення точності погодинного прогнозування генерування ФЕС на наступну 

добу, уточнення фактичного вироблення електроенергії ФЕС, а також 

оптимізації варіантів резервування потужності для компенсації природної 

нерівномірності графіків вироблення електроенергії ВДЕ. 

Практична цінність роботи полягає в підвищенні енергоефективності ВДЕ 

з нерівномірним графіком генерування в балансі електроенергії енергетичної 

системи, що проявляється у розробленні оптимальної стратегії резервування 

потужності і електроенергії та вибору оптимальних потужностей способів 

резервування з точки зору балансової надійності, розробці алгоритмів та 

програмній реалізації методів дослідження нерівномірності їх генерування, 

зокрема: 

- сформовано особливості функціонування ВДЕ, які зменшують їх 

енергоефективність та дозволяють враховувати їх негативний вплив в 

формуванні стратегії розвитку ВДЕ; 

- визначені найвпливовіші метеорологічні фактори на генерування ВДЕ; 

- розроблено математичний апарат оцінювання технічного стану  ФЕМ в 

умовах неповноти початкових даних; 

- досліджені способів підвищення енергоефективності ВДЕ з нерівномірним 

графіком генерування в ЕЕС шляхом аналізу чутливості відносних витрат на 

них, який реалізований у вигляді алгоритму і програми, що дозволяє оцінювати 

різні способи резервування і компенсації  нерівномірності графіків генерування 

ВДЕ і вибрати з них оптимальні за даних економічних умов.  
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Результати роботи впровадженні в Відокремленому підрозділу НЕК 

«Укренерго» «Південно-Західна електроенергетична система» та АТ 

«Вінницяобленерго», що підтверджується відповідними актами впровадження. 

Отримані результати використовуються в навчальному процесі Вінницького 

національного технічного університету на кафедрі електричних станцій і систем 

при підготовці фахівців за спеціальністю «Електроенергетка, електротехніка та 

електромеханіка» а також на приватних підприємствах ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ» 

та ТОВ «Українські  технологічні продукти».  

 

6. Оцінка змісту дисертації та її завершеність в цілому 

Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, загальних 

висновків, переліку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 414 сторінки, у тому числі 286 сторінка основного тексту, 119 

рисунків, 13 таблиць, 5 додатків і перелік використаних джерел (275 

найменувань), що відповідає чинним вимогам (наказ МОН України від 

12.01.2017 № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації»). 

Вступ містить обґрунтування актуальності дослідження та вибору теми 

дисертації, зв’язок роботи з науковими програмами та темами, мету та завдання  

дослідження, використані методи, наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів. Наведені відомості щодо апробації роботи, публікації і 

особистий внесок здобувача.  

В першому розділі сформовано особливості функціонування ВДЕ в 

Україні і в світі та їх взаємовплив з ЕЕС, зокрема, виокремлено негативні 

характерні ознаки електричних мереж, що зменшують енергоефективність ВДЕ в 

балансі електроенергії енергетичних систем, а саме недостатні обсяги 

маневрених потужностей, підвищення вимог до якості електроенергії, 

експлуатація ліній електропередачі і трансформаторних підстанцій які 

будувались і проєктувались з розрахунку централізованого електропостачання, 

зростання кількості віддалених потужних споживачів, низькі темпи оновлення 

обладнання електричних станцій і підстанцій та інші.  

Проведений автором аналіз встановленої потужності фотоелектричних, 

вітрових, гідроелектростанцій в світі та України, а також результати 

дослідження перспектив їх розвитку, дозволив зробити висновок, що тенденція 

нарощування їх потужності збережеться в найближчому майбутньому. Це 

призводить до необхідності забезпечення потреби розвитку нових генеруючих 

потужностей із необхідними для енергосистеми динамічними характеристиками, 

зокрема – високоманеврового генерування, що дозволить забезпечити балансову 

надійність ЕЕС з ВДЕ в умовах стрімкого розвитку відновлюваної енергетики з 

нерівномірним графіком відпуску електроенергії, а також створить умови для 

ефективного і продуктивного використання ВДЕ, особливо тоді, коли в ЕЕС, 

згідно балансуючому ринку, вимагається планувати погодинний графік 

генерування ВДЕ на наступний день.  

Тому в першому розділі роботи проаналізовано існуючі підходи 

забезпечення балансової надійності ЕЕС з ВДЕ та проблеми, що пов’язані з їх 
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реалізацією, а саме основні технологій забезпечення балансу електроенергії в 

ЕЕС з ВДЕ та відповідальність виробників ВДЕ за небаланси. Також 

запропоновано завдання  оптимального керування параметрами ЕЕС з ВДЕ 

вирішувати на основі  адаптивного  врахування нових споживачів і зміни складу 

генеруючих потужностей, а саме вводяться нові складові: вектор керування як 

вектор потужності водневих і біогазових установок, а вектор спостереження як 

вектор прогнозованих значень потужностей генерування ВДЕ. Очевидно, що на  

енергоефективність ВДЕ впливає стан електричних мереж, тому автор провів 

аналіз показники їх надійності (SAIDI і ENS).  

Проблеми балансування ЕЕС, викликані дисбалансом потужності, що 

спричинений збільшенням потужності ВЕС і ФЕС та недостатнім обсягом 

маневреної потужності для балансування, а також неспіврозмірністю розбудови 

ВДЕ і маневрової потужності в ЕЕС, вимагають пошуку нових рішень щодо 

підвищення енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії. Фінансова 

відповідальність енергопостачальних компаній за небаланс потужності 

актуалізує проблему аналізу нерівномірності генерування ВДЕ та визначення 

прогнозного значення генерування ВДЕ з мінімально допустимою похибкою, яка 

викликана не тільки стохастичною зміною метеорологічних факторів а й 

деградацією обладнання ВДЕ.  Тому вдосконалення існуючих та розвиток нових 

балансувальних потужностей із залученням новітніх технологій сприятиме 

підвищенню енергоефективності ВДЕ. Комплексний підхід підвищення 

енергоефективності ВДЕ, який полягає у використанні декількох способів 

резервування для компенсації нерівномірності графіків їх генерування, дозволяє 

мінімізувати сумарні витрати на резервування потужності.  

У другому розділі досліджено вплив метеорологічних факторів на 

енергоефективність ВДЕ з використанням теорії часових рядів та кореляційного 

аналізу генерування ВДЕ. Проаналізовано вхідні дані для прогнозування 

генерування ВДЕ за допомогою частотного аналізу, вейвлет аналізу, побудови 

скалограм і скейлограм. Класифіковано методи прогнозування часових рядів 

генерування електроенергії  ВДЕ. Якісне прогнозування генерування ФЕС 

дозволить підвищити їх енергоефективність у балансі електроенергії 

енергосистеми.  

Максимальне генерування ФЕС, як правило, спостерігається тоді, коли в 

ЕЕС відносно мінімальне навантаження, що накладає додаткові вимоги до 

точності прогнозу генерування ФЕС. Максимум навантаження в ЕЕС 

приходиться на ранок і вечірні години. Доходить до того, що в весняно-літній 

період орієнтовно з 11 до 15 години приходиться навіть обмежувати генерування 

ФЕС, часом до 1000 МВт і більше, а це потужність блоку АЕС. Як приклад 

проаналізовано і досліджено причини нерівномірності графіка генерування ФЕС, 

яка розташована в Ямпільському районі Вінницької області, встановленою 

потужність 1,045 МВт. Для визначення впливу метеорологічних факторів на 

генерування ВДЕ визначено критерії Спірмена, Пірсона і Кендела, які 

розраховуються за допомогою створеного програмно-апаратного комплексу з 

використанням ПК LabView, що дозволив автоматизувати процеси аналізу 
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ефективності генерування ВДЕ і визначити множину найвпливовіших факторів 

за коефіцієнтами кореляції в залежності від типу і місця розташування ВДЕ. 

У третьому розділі розроблено нейро-нечітку модель погодинного 

прогнозування генерування ВДЕ в залежності від метеорологічних даних для 

оцінки їх енергоефективності в балансі електроенергії ЕЕС, так як 

прогнозування є ключовим інструментом для економічно ефективної інтеграції 

ВДЕ, у мікро-, локальні, регіональні та національні енергетичні системи. 

Досліджено можливість використання штучних нейронних мереж для 

прогнозування генерування ФЕС. Запропоновані моделі були реалізовані в ПК 

MATLAB. Встановлено, що використання лише обмеженої кількості 

супутникових даних наданих безкоштовними сервісами, не врахування 

технічного стану обладнання значно знижує ефективність погодинного 

прогнозування, а універсальної моделі для визначення найбільш впливового 

фактору на генерування ВДЕ та визначення сонячного випромінення не існує, 

тому потрібно при виборі моделі керуватися наявними метеорологічними 

факторами, локалізацією об’єкта, захмаренністю неба (прозорість атмосфери) та 

ін. Проаналізовано математичні моделі для визначення сонячного опромінення. 

Похибка прогнозу генерування ВДЕ досліджуваних ФЕС спонукала більш 

детально дослідити причини її виникнення, однією з яких виявилась 

неврахування зміни технічного стану обладнання ФЕС.  

Четвертий розділ присвячений досліджено технічного стану ФЕС під час 

їх роботи в балансуючій групі. Виконаний аналіз пошкоджуваності обладнання 

ФЕС в Україні і Чеській Республіці, дозволив розробити дерева пошкоджень 

фотоелектричного модуля (ФЕМ) та ФЕС, а також розробити методику 

визначення технічного стану ФЕМ. До основних дефектів ФЕМ відносяться: 

розшарування та деградації фотоелектричних комірок, дефект «гарячі точки», 

пошкодження заднього етиленвінілацетатового покриття, або пошкодження 

фронтального скла, мікро-тріщини, «сліди равликів», забруднення та ін.  

Запропоноване рішення дозволяє діагностувати стан ФЕМ  за допомогою 

нейро-нечіткого моделювання отримати поточне значення коефіцієнту 

залишкового ресурсу ФЕМ і, в залежності від результату, зробити висновок про 

один зі станів ФЕМ (справний, з незначними відхиленнями параметрів, 

передаварійний, аварійний). Розроблено програмно-апаратний комплекс 

визначення технічного стану обладнання ФЕС та здійснено критеріальне 

моделювання генерування ВДЕ для нього, а саме: запропоновано визначати 

критеріальним методом зони нечутливості генерування до впливу 

метеорологічних факторів, які зумовлені точністю вимірювальних приладів, 

різною кореляцією зміни  генерування і метеорологічних факторів та ін, що 

дозволяє виявити забруднення ФЕМ, несправності датчиків пошкодження ФЕМ 

тощо. Результати щодо визначення залишкового ресурсу одержані з 

використанням середовища MATLAB і можуть бути легко імпортовані до веб-

ресурсу з прямим зв’язком із SCADA ФЕС в режимі онлайн. 

П’ятий розділ присвячено компенсації впливу нерівномірності 

генерування ВДЕ на режимну та балансову надійність електричних мереж з 



8 

 

використанням малих ГЕС, водневих технологій, біогазових установок. 

Досліджено питання режимної та балансової надійності в сучасних умовах, а 

саме, акцентовано увагу на появі нових споживачів – заправних станцій для 

електромобілів та розосереджених джерел енергії – накопичувачів електроенергії 

(акумуляторних батарей), водневих установок. Запропоновано, для зменшення 

похибки прогнозування ФЕС в процесі балансування режимів ЕЕС 

використовувати малі ГЕС, тому досліджено підвищення енергоефективності 

ФЕС в балансі потужності та електроенергії з використання малих ГЕС та 

визначено передумови компенсації нерівномірності графіка генерування ФЕС за 

допомогою ГЕС. Наведено результати порівняльного аналізу різних варіантів 

використання водневих технологій для підвищення енергоефективності ВДЕ під 

час балансування режимів ЕЕС, а також приділено увагу визначення 

оптимального значення ціни електроенергії та водню в електроенергетичних 

системах. Наведений приклад використання біогазових установок для 

компенсації нерівномірності генерування ВДЕ на прикладі ФЕС Вінницької 

птахофабрики МХП, що побудована в районі Ладижинської ТЕС. 

У шостому розділі розглянуто балансування потужності та електроенергії 

в електроенергетичній системі з ВДЕ критеріальним методом, а саме 

запропоновано використовувати комплексний підхід компенсації 

нерівномірності графіка генерування ВДЕ.  

Доведено можливість використання критеріального програмування для 

розв’язання задачі визначення оптимальних витрат на компенсацію 

нестабільності ВДЕ та розроблені критеріальні моделі питомих витрат на 

резервування за сценарієм по якому використовуються тільки хімічні 

накопичувачі або спільно хімічні накопичувачі та біогазові установки.  

Обґрунтовано практичне використання запропонованих способів 

компенсації нерівномірності графіків генерування електроенергії ВДЕ, а саме 

визначення допусків відхилень параметрів математичних моделей. З метою 

урахування експертної інформації розроблена нечітка модель витрат реалізації 

комплексного підходу резервування потужності різними способами, що 

дозволить обрати найбільш економічно вигідний варіант з врахуванням 

особливостей функціонування ЕЕС та підтримки загальнодержавного курсу 

декарбонізації. 

У висновках узагальнено основні наукові та практичні результати 

підвищення енергоефективності використання ВДЕ в балансі електроенергії 

енергетичних систем шляхом оптимізації варіантів резервування потужності для 

компенсації природної нерівномірності графіків вироблення електроенергії ВДЕ 

з використанням хімічних накопичувачів, водневих технологій, біогазових 

установок та системного резерву, одержані здобувачем у дисертаційній роботі. 

Розділи дисертації логічно пов’язані між собою і справляють враження 

цілісного дослідження. Дисертаційна робота та автореферат оформлені  з 

використанням сучасної наукової термінології, в повній мірі висвітлюють 

методи досліджень та отримані результати. Зміст автореферату достатньо  
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відображає зміст дисертації, а основні наукові положення, що містяться в них,  є 

ідентичними. 

 

7. Повнота опублікування результатів  

Основні положення дисертації та результати досліджень опубліковані у 45 

наукових працях, у тому числі: 2 монографіях, 26 статтях у наукових фахових 

виданнях (з них 10 статтей у виданнях, які включено до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та WoS), 15 тез доповідей у збірниках матеріалів 

конференцій ( з них 13 у збірниках матеріалів конференцій IEEE, які включено 

до міжнародної наукометричної бази Scopus, 1 у збірнику матеріалів 

конференцій IOP, який проіндексовано в міжнародній наукометричній базі 

Scopus та WoS). 

 Ряд публікацій видано у співавторстві, щодо них вказано доробок автора 

дисертації. Зміст публікацій відповідає матеріалам, викладеним у дисертації. 

Основні положення роботи та її результати доповідались на 28 

міжнародних науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах, в тому 

числі 13 зарубіжних.  

 

8. Зауваження щодо змісту дисертації 

1. В розділі 1 наведені класифікація показників якості  електропостачання, 

які регламентовані нормативними документами  НКРЕКП, а далі по тексту 

дисертації використовуються тільки деякі з них. Не зрозуміла доцільність 

наведеної інформації. 

2. В розділі 2 автор використовує словосполучення «скатерограми 

розсіювання розподілу даних».  Скатерограма вже є розсіювання, тому слід  

використовувати термін «скатерограми розподілу даних». 

3. Результати числових реалізацій генерації за умов впливу основних 

метеорологічних факторів наведено тільки для однієї ФЕС (розділ 2.)  Якщо так, 

то які обмеження використання моделі матимуть місце при поширенні на інші 

об’єкти сонячної генерації? 

4.  Розділ 3 і 4 присвячені прогнозуванню генерування і визначення 

технічного стану ФЕС.  Однак в основному тексті дисертації не приділено уваги 

дослідженню технічного стану ВЕС. 

5. На рис. 4.23 в блок-схемі програмно-апаратного комплексу немає 

пояснення деяким змінним, що ускладнює розуміння. 

6. З тексту дисертації (розділ 6) не зрозуміло, чому математична модель 

розрахунку вартості питомих витрат на 1 кВт резервування  не враховує технічні 

обмеження, які не дозволяють використати економічно доцільні значення 

резервних (додаткових) потужностей, що фактичного призводить до зростання 

витрат. 

7. Текст автореферату та дисертації містить стилістичні помилки та 

некоректне використання нормованих термінів. Деякі змінні у формулах не 

мають пояснення, зустрічаються русизми, є граматичні помилки і описки, проте 

їх кількість не виходить за допустимі межі.  
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