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Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними та галузевими 

науковими програмами.  

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) поступово заміщає 

традиційні викопні енергоресурси та сприяє скороченню викидів парникових 

газів, як наслідок, пом’якшенню негативних змін клімату. Високі темпи інтеграції 

ВДЕ в енергетичні системи України підвищують конкурентоспроможність цін на 

енергоносії та зменшують залежність від імпортного викопного палива. Зростання 

популярності ВДЕ вимагає пошуку та розробки шляхів підвищення їх 

енергоефективності в балансі електроенергії енергетичних систем, що особливо 

актуально для ВДЕ з нерівномірним графіком генерування, таких як вітрові (ВЕС) 

та фотоелектричні станції (ФЕС). Зменшення вартості 1 кВт встановленої 

потужності ФЕС, яке спостерігається в останні роки і прогнозується надалі, 

створило сприятливі умови саме для розвитку цього типу ВДЕ, про що свідчать 

статистичні дані представлені на сайті НЕК «Укренерго», а саме станом на 

30.06.2021 встановлена потужність ФЕС склала 5655,2 МВт. Значна залежність 

від метеорологічних умов, робить ФЕС і ВЕС, джерелами додаткових небалансів 

електроенергії та потужності в енергетичній системі, спричинених похибкою 

прогнозування погодинного генерування та вимагає пошуку нових способів 

резервування. Тому тема дисертації «Підвищення енергоефективності 

відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії енергетичних систем» є 

актуальною і має зв’язок з державними та галузевими науковими програмами. 

Робота виконана у відповідності з планами науково-дослідницьких робіт 

Вінницького національного технічного університету за державними темами, 

перелік яких наводиться в роботі.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота Рубаненко О. О.  

складається із анотації, вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел 

з 275 найменувань, 5 додатків і включає 286 сторінок основного тексту, 119 

рисунків, 13 таблиць. 

Обсяг та структура дисертації відповідають вимогам, що висуваються до 

докторських дисертацій щодо технічних наук. 

У першому розділі на основі аналізу наукових праць вітчизняних та 

закордонних вчених, нормативних документів та звітів НЕК «Укренерго» та 

Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики IRENA (The International 

Renewable Energy Agency), статистичної інформації щодо зміни показників, які 



характеризують якість електропостачання, встановленої потужності і обсягів 

генерування ВДЕ, стану обладнання електроенергетичних систем (ЕЕС) 

сформовані особливості функціонування ВДЕ в Україні і світі та їх взаємовплив з 

ЕЕС. Тенденції до зростання встановленої потужності та обсягів генерування 

електроенергії ВДЕ в умовах реалізації стратегії декарбонізації вимагають 

вдосконалення існуючих та пошуку нових технологій підвищення 

енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії енергетичних систем з 

врахуванням негативних характерних ознак розподільних електричних мереж 

України, що зменшують енергоефективність ВДЕ. Також в першому розділі 

дисертаційного дослідження приділено увагу відповідальності виробників ВДЕ за 

небаланси електроенергії, сформовано задачу оптимального керування 

параметрами ЕЕС з ВДЕ та досліджено вплив стану електричних мереж на 

енергоефективність ВДЕ. Проведені дослідження дозволили зробити висновок, 

що в Україні спостерігаються проблема балансування в ЕЕС, яка викликана 

дисбалансом потужності, що спричинений збільшенням потужності ВЕС і ФЕС та 

недостатнім обсягом маневреної потужності для балансування, нерівномірністю 

процесів розбудови ВДЕ і збільшенням маневреної потужності в ЕЕС.  

 Другий розділ дисертації присвячено дослідженню впливу 

метеорологічних факторів на енергоефективність використання ВДЕ в балансі 

електроенергії та потужності енергетичних систем. Для представлення 

генерування ВДЕ запропоновано використовувати теорію часових рядів. 

Визначення найбільш впливових метеорологічних факторів здійснюється за 

допомогою кореляційно-регресійного аналізу, зокрема критеріїв кореляції 

Пірсона, Кендела, Спірмана. Також сформовано область застосування кожного 

критерію кореляції, та описано як сформувати множину найбільш інформативних 

метеорологічних факторів. Запропонований метод визначення найбільш 

впливових факторів було апробовано для типової фотоелектричної станції, 

представлено результати розрахунку коефіцієнтів кореляції, побудовані 

скатерограми обсягу генерування та метеорологічних факторів. ФЕС відіграють 

особливу роль в балансі електроенергії і потужності, оскільки максимуму 

навантаження в ЕЕС припадає на ранкові і вечірні години, а максимуму 

генерування ФЕС в весняно-літній період очікується орієнтовно з 11 до 15 години, 

тому виникла ситуація коли генерування ФЕС обмежуються оператором систем 

розподілу, іноді до 1000 МВт і більше, що еквівалентно блоку АЕС. Отримані 

результати дають змогу обґрунтовано обирати метеорологічні фактори для 

створення моделей прогнозування генерування ВДЕ. 

 В третьому розділі показано особливості прогнозування генерування 

електроенергії ФЕС в балансуючій групі енергосистеми з використанням штучних 

нейронних мереж та нейро-нечіткого моделювання. Запропонований підхід був 

реалізований в програмному комплексі MATLAB. Отримано результати 

погодинного генерування з використанням модуля Neural Networks та модуля 

Neuro Fuzzy Designer (ANFIS –  Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) ПК 

MATLAB. Запропоновано нейро-нечітку модель для прогнозування погодинних 



графіків генерування електроенергії. Розроблена модель погодинного 

прогнозування генерування ВДЕ в залежності від метеорологічних даних для 

оцінки їх енергоефективності в балансі електроенергії ЕЕС та встановлено, що 

використання лише обмеженої кількості супутникових даних наданих 

безкоштовними сервісами, та не врахування технічного стану обладнання значно 

знижує ефективність погодинного прогнозування та збільшує похибку прогнозу.   

Четвертий розділ присвячено аналізу динаміки зміни технічного стану 

обладнання ФЕС, зокрема фотоелектричних модулів (ФЕМ), та проаналізовано їх 

вплив на обсяг генерування. В даному розділі представлено основні виявлені 

пошкодження та дефекти, а також причини їх виникнення. Для систематизації 

отриманих результатів було побудовано дерева пошкоджень для ФЕС і ФЕМ, 

визначено основні елементи ФЕМ, які мають найбільшу ймовірність 

пошкодження. З метою оцінювання технічного стану ФЕМ запропоновано 

використовувати нейро-нечітке моделювання, що дозволило при формуванні 

моделі коефіцієнту залишкового ресурсу враховувати не лише ретроспективні 

дані, а й досвід експлуатуючого персоналу. Для автоматизації процесу визначення 

деградації ФЕМ розроблено блок-схему програмно-апаратного комплексу 

визначення технічного стану ФЕС, який працює наступним чином: поточні 

значення генерування порівнюються з ретроспективними при таких же або 

наближених значеннях метеорологічних факторів, якщо значення відхилення 

виходить за зону нечутливості, то потрібно проводити додаткові дослідження, а 

саме контролювати значення струмів стрінгів (визначати індикатори аномальної 

їх роботи) і шукати той, в якому є пошкоджені панелі. Запропонований метод 

визначення залишкового ресурсу, що реалізований на платформі MATLAB, може 

бути інтегрованим у веб-сервер з прямим зв’язком із SCADA ФЕС. 

П’ятий розділ присвячено компенсації впливу нерівномірності 

генерування ВДЕ на режимну та балансову надійність електричних мереж. В 

даному розділі розглянуто питання режимної і балансової надійності ЕЕС з ВДЕ, 

зокрема акцентовано увагу на тому, що з’являються нові споживачі – станції для 

зарядки електромобілів, водневі установки, накопичувачі електроенергії 

(акумуляторні батареї). Зменшення похибки прогнозування ФЕС в процесі 

балансування режимів ЕЕС дозволить зменшити небаланси електроенергії та 

потужності. Одним із способів зменшення небалансів є використання малих ГЕС, 

тому сформовано передумови компенсації нерівномірності графіка генерування 

ФЕС за допомогою ГЕС та розроблено шляхи підвищення енергоефективності 

ФЕС в балансі потужності та електроенергії з використання малих ГЕС. 

Перспективним в європейських країнах способом підвищення 

енергоефективності ВДЕ під час балансування режимів ЕЕС є використання 

водневих технологій, тому в роботі досліджено способи отримання водню, 

використання батарей паливних елементів та розроблено метод визначення 

оптимального значення ціни електроенергії та водню в електроенергетичних 

системах з використанням водневих технологій з різними агрегаторами. Також 

досліджено можливість використання біогазових установок для компенсації 



нерівномірності генерування ВДЕ, а саме розроблено передумови зменшення 

похибки прогнозування графіків генерування ВДЕ за допомогою біогазових 

установок та досліджено підвищення енергоефективності ВДЕ в балансі 

потужності та електроенергії з використанням біогазових установок на прикладі 

ФЕС Вінницької птахофабрики МХП, що побудована в районі Ладижинської ТЕС. 

Шостий розділ присвячено балансуванню потужності та електроенергії в 

електроенергетичній системі з ВДЕ критеріальним методом. Оскільки ВЕС і ФЕС, 

як елементи забезпечення балансової надійності, характеризуються природною 

нерівномірністю генерування, то потрібно забезпечити резервування потужності, 

яке може бути реалізоване від наявних джерел гарантованого генерування – 

системного резерву (наприклад, блоки ТЕС), електрохімічні накопичувачі, 

біогазові установки, водневі технології та інші доступні способи резервування. 

Тому в даному розділі запропоновано використовувати комплексний підхід 

компенсації нерівномірності графіка генерування ВДЕ, коли використовуються 

декілька способів. В цьому випадку мінімізуються сумарні витрати на 

компенсацію нестабільності генерування ВДЕ шляхом резервування потужності. 

Визначити оптимальний склад потужностей за кожним способом резервування з 

врахуванням технологічних обмежень можна за допомогою теорії подібності, а 

саме критеріального методу. Таким чином формується задача оптимізації витрат 

на способи компенсації відхилення графіків генерування ВДЕ від заявлених, що 

розв’язується методом критеріального програмування, і в результаті 

визначаються критерії подібності, які і є ваговими коефіцієнтами окремих витрат 

в сумарних витратах. Розроблені критеріальні моделі питомих витрат на 

резервування за сценарієм, по якому використовуються електрохімічні 

накопичувачі, системний резерв та враховується потреба в збільшення пропускної 

здатності ліній електропередачі (ЛЕП); та за сценарієм по якому 

використовуються електрохімічні накопичувачі, системний резерв, біогазові 

установки та збільшується пропускна здатність ЛЕП. Багато уваги приділено 

практичній реалізації способів компенсації нерівномірності графіків генерування 

електроенергії ВДЕ, зокрема визначенню допусків відхилень параметрів; 

математичним моделям для визначення допусків; визначенню допусків за 

принципом рівних впливів та розподілу допусків із використанням критеріальних 

моделей. Побудована нечітка модель витрат на резервування в залежності від 

питомої вартості та встановленої потужності за кожним способом резервування.  

У висновках сформульовані основні результати дисертаційної роботи. 

 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані у дисертації, є цілком обґрунтованими і 

достовірними. Це забезпечується:  

- послідовним дотриманням принципів системного підходу, завдяки якому у 

роботі, шляхом аналізу проблеми, сформульовано основні задачі дисертаційної 



роботи, спрямовані на розвиток науково-технічних засад енергоефективності 

відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії енергетичних систем;  

- кваліфікованим застосуванням автором дисертації наукового 

інструментарію, а саме: математичного та натурного моделювання із 

застосуванням сучасних аналітичних методів, комплексного підходу до аналізу 

відповідних процесів в запропонованих системах.  

Наведені у дисертації результати роботи теоретично обґрунтовані і виконані 

на високому науковому рівні. Висновки, сформульовані у дисертаційній роботі, 

містять нові наукові положення щодо балансування електроенергії та потужності 

в ЕЕС з ВДЕ. Ці положення покладені в основу розроблених методів та моделей.       

Наукова новизна результатів дисертації. За рахунок проведення 

експериментальних досліджень та математичного моделювання досягнуті 

наступні наукові результати.  

Розроблено: 

- метод визначення множини метеорологічних факторів, що впливають на 

обсяг генерування електроенергії ВДЕ з нерівномірним графіком генерування 

залежно від місця їх локації з метою підвищення енергоефективності ВДЕ; 

- метод оцінювання технічного стану фотоелектричного модуля ФЕС з 

використанням нейро-нечіткого моделювання та експертної оцінки фахівців, що 

підвищує енергоефективність використання ФЕС в балансуванні режимів 

енергосистем і, як результат, дозволяє зменшити штрафні санкції за небаланс, 

спричинений ними; 

- метод оптимізації витрат на підвищення енергоефективності ВДЕ в 

балансі електроенергії енергетичної системи за допомогою критеріального 

програмування, що дозволив отримати результат у відносних одиницях та 

визначити співрозмірність витрат різних способів резервування електроенергії; 

- метод аналізу економічної стійкості витрат на забезпечення 

енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії енергетичної системи до змін 

потужності способів резервування електроенергії шляхом аналізу їх чутливості 

критеріальним методом; 

- дерево пошкоджень фотоелектричного модуля, що дозволило виявити 

його елементи, які потребують підвищеної уваги, та умови експлуатації, що 

призводять до інтенсивного розвитку цих дефектів. 

Розвинено: 

- метод комбінованого використання в системах енергопостачання 

ВДЕ різних видів, який полягає в оптимізації водне- та електропостачання для 

інтегрованої воднево-електричної енергетичної системи;  

- метод критеріального програмування для задач з моделлю витрат на 

компенсацію нерівномірності графіка генерування ВДЕ з мірою складності 

більше одиниці;  

- метод виявлення несправностей фотоелектричних модулів в режимі 

онлайн, який в розвитку існуючого методу моніторингу базується на інформації, 

зібраній SCADA системами фотоелектричних установок, та досвіді 



експлуатаційного персоналу.  

Сформовано: 

- особливості функціонування електричних мереж та їх основні 

характерні ознаки, що впливають на енергоефективність ВДЕ в балансі 

електроенергії енергетичних систем і врахування яких дозволить зменшити їх 

негативний вплив на функціонування ВДЕ як елемента ЕЕС; 

Практичне значення отриманих результатів полягає розроблені стратегії 

резервування потужності й електроенергії та виборі оптимальних способів 

резервування з погляду балансової надійності, а також у розробці алгоритмів та 

програмній реалізації методів дослідження нерівномірності генерування ВДЕ, а 

саме: 

1. Визначено особливості функціонування ВДЕ, які зменшують їхню 

енергоефективність та дозволяють враховувати їхній негативний вплив у 

формуванні стратегії розвитку ВДЕ. 

2. Запропоновано метод визначення найвпливовіших метеорологічних 

факторів на генерування ВДЕ з використанням кореляційного аналізу, що 

дозволив сформувати множини найвпливовіших метеорологічних факторів для 

фотоелектричних, вітрових та малих і мікрогідравлічних електростанцій. 

3. Розроблено метод визначення технічного стану ФЕМ, який шляхом 

використання нейро-нечіткого моделювання дозволяє отримати поточне значення 

коефіцієнта залишкового ресурсу ФЕМ і, залежно від результату, зробити 

висновок про один зі станів ФЕМ – справний, з незначними відхиленнями 

параметрів, передаварійний, аварійний – та зменшити похибку прогнозування 

такого стану. 

4. Розроблено метод дослідження можливих способів підвищення 

енергоефективності ВДЕ з нерівномірним графіком генерування в ЕЕС шляхом 

аналізу чутливості відносних витрат на них. 

5. Результати дисертаційної роботи передано для дослідної експлуатації до 

ТОВ «Українські технологічні продукти», ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ», АТ 

«Вінницяобленерго», Відокремлений підрозділ НЕК «Укренерго» «Південно-

Західна електроенергетична система».  

6. Результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі 

Вінницького національного технічного університету (довідка про впровадження 

від 05.05.2021 р.). 

 

Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертаційної роботи. Впровадження результатів дисертації продемонструвало 

їх важливість при виконанні фундаментальних науково-дослідних робіт та при 

проведенні експериментальних досліджень. Тому результати дисертації корисні 

для наукових, академічних і галузевих організацій, які досліджують способи 

підвищення енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії та потужності. 

Використання отриманих в роботі результатів в освітніх закладах у навчальному 



процесі підвищить рівень підготовки студентів технічних університетів, де 

викладаються відповідні дисципліни.  

 

Відповідність змісту дисертації встановленим вимогам. Зміст дисертації 

відповідає спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. 

Автореферат повністю відповідає змісту, положенням та результатам 

дисертаційної роботи. За структурою, обсягом і оформленням дисертація і 

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

наукового ступеня доктора технічних наук. Обсяг, кількість і джерела публікацій 

відповідають діючим вимогам до докторських дисертацій.  

 

Повнота викладення результатів роботи в опублікованих працях.  

Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 45 публікаціях, серед 

яких 2 монографії, 28 статтей, з них 14 у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, 15 тез доповідей на конференціях, 

з яких 14 у виданнях, що внесені до наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Science; 5 праць написано без співавторів. 

 

Зауваження по дисертації та автореферату. 

1. В певних формулюваннях пошукачем не зовсім вдало, на мою думку, 

виставлені звороти. Зокрема, в основних задачах досліджень на стор. 26 

дисертаційної роботи, йде текст задачі «розроблено метод впливних 

метеорологічних факторів на…….», який краще було б подати в інтерпретації 

«розроблено метод врахування метеорологічних факторів, що впливають на…… 

»; ще одну із задач з наступним текстом «запропоновано шляхи підвищення 

енергоефективності генерування ВДЕ, зокрема досліджено можливості 

використання водневих технологій для компенсації нерівномірності графіку 

генерування ВДЕ та визначена орієнтована вартість реалізації проєкту», краще 

було б подати як «запропоновано шляхи підвищення енергоефективності 

перетворення ВДЕ, зокрема досліджено можливості використання водневих 

технологій для компенсації нерівномірності графіку виробітку електроенергії від 

установок на основі ВДЕ, що дозволяє визначати орієнтовану вартість реалізації 

проєкту». 

2. В Науковій новизні одержаних результатів на сторінці 28 текст - 

«розроблено метод визначення множини впливних метеорологічних факторів на 

обсяг генерування електроенергії ВДЕ з нерівномірним графіком генерування в 

залежності від місця їх локації, що дозволило сформувати вибірку 28 

найінформативніших метеорологічних факторів для прогнозування їх 

генерування на наступну добу за погодинним графіком та планування їх 

експлуатації з метою підвищення енергоефективності ВДЕ;»  краще було б подати 

як «розроблено метод визначення множини метеорологічних факторів, що 

впливають на обсяг генерування електроенергії установками на основі ВДЕ з 

нерівномірним графіком виробітку в залежності від місця їх локації, що дозволило 



сформувати вибірку 28 найінформативніших метеорологічних факторів для 

прогнозування видачі електричної енергії в мережу на наступну добу за 

погодинним графіком та планування їх експлуатації з метою підвищення 

енергоефективності використання ВДЕ». Так само задача - «розроблено дерево 

пошкоджень фотоелектричного модуля, що дозволило виявити його елементи, які 

потребують підвищеної уваги, та умови експлуатації, які призводять до 

інтенсивного розвитку цих дефектів» краще було б подати як «розроблено дерево 

виявлення пошкоджень фотоелектричного модуля, яке дозволяє визначати умови 

експлуатації, які призводять до інтенсивного розвитку дефектів, що необхідно 

врахувати при роботі ФЕС на мережу»  

3. В першому розділі розглядаються технології підвищення 

енергоефективності ВДЕ в балансі електроенергії енергетичних систем, якщо 

технічні заходи були розглянуті в повній мірі, то нормативним недостатньо 

приділено уваги в основному змісті дисертації. Крім відміченого в першому 

розділі на сторінці 41 приведені дані по встановленій потужності об’єктів 

відновлюваної енергетики станом на кінець 2018 року в 2551 ГВт, хоча пошукачка 

могла би привести більш нові данні, які присутні на сайтах провідних організацій 

по моніторингу розвитку відновлюваної енергетики, в тому числі і на сайті 

IRENA, хоча на приведеному рисунку 1.5 дані по потужності ВЕС та ФЕС 

приведені по 2020 рік включно. 

4. В першому розділі при формуванні особливостей функціонування 

електричних мереж з ВДЕ в сучасних умовах, авторка не врахувала зміну попиту 

на електроенергію і складу навантаження, викликаних ситуацією з COVID-2019, 

про що йдеться в п’ятому розділі дисертаційної роботи.  

5. В другому розділі не достатньо обґрунтовано використання теорії часових 

рядів, чому для оцінювання впливу метеорологічних факторів авторка обрала 

коефіцієнти кореляції Пірсона, Кендела, Спірмена? 

6. В третьому розділі використовуються штучні нейроні мережі та нейро-

нечітке моделювання, які реалізовані різними модулями ПК MATLAB. Не 

зрозуміло область та умови застосування кожного підходу, переваги та недоліки, 

особливості та можливість використання онлайн? 

7. В четвертому розділі запропоновано використовувати дерево пошкоджень 

для систематизації результату аналізу літературних джерел та експериментальних 

даних, але побудовано його лише для ФЕС. Було б цікаво отримати такі дерева 

пошкоджень для кожного ВДЕ, чому обрано саме ФЕС?  

8. В п’ятому розділі досліджено можливість компенсації природної 

нерівномірності генерування тільки для ФЕС за допомогою малих ГЕС та 

біогазових установок та наведено приклади реалізації запропонованих способів, 

чи можуть вони бути реалізовані для ВЕС?  

На сторінці 239 відмічено підхід по використанню суміші Брауна для 

підвищення ефективності теплоустворення, але не розкрито в яких установках 

передбачається застосування такого газу.  




