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«Принципи побудови вимірювальних підсилювачів потужності»,
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.11.05 -  прилади та методи вимірювання електричних
та магнітних величин

Актуальність теми дисертаційної роботи:
Прийняття Закону України «Про ринок електричної енергії України» є 

передумовою структурних змін в електроенергетиці України, підґрунтям для модернізації 
галузі, що передбачає, зокрема, впровадження автоматизації обліку електроенергії та 
контроль показників якості електропостачання та якості електричної енергії. Підвищення 
точності обліку електричної енергії та вимірювання показників якості разом із 
збільшенням кількості вузлів обліку електричної енергії вимагає оновлення парку 
еталонних засобів для здійснення метрологічних робіт.

Еталонні установки відтворення нормованих значень потужності і показників 
якості електроенергії, що використовуються для повірки приладів обліку електричної 
енергії та параметрів її якості, містять в своєму складі джерела напруг і струмів чи 
генератор-калібратор. Однією з основних складових таких установок є вимірювальні 
підсилювачі потужності (ВПП). Ключовим завданням при їх створенні є розробка нових 
принципів та засобів підсилення, нечутливих до впливу нелінійного навантаження, які 
забезпечать метрологічну атестацію і перевірку вимірювачів потужності та параметрів 
якості електричної енергії.

Враховуючи вищевказане, актуальність теми дисертаційної роботи Р.М. Мороза, 
яку присвячено принципам побудови вимірювальних підсилювачів для створення 
прецизійних, багатофункціональних і автоматизованих засобів метрологічного 
забезпечення приладів обліку електричної енергії та параметрів її якості, не викликає 
сумніву.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків, 
рекомендацій та їх достовірність

Основні наукові результати дисертаційної роботи в цілому є обґрунтованими. їх 
достовірність забезпечується коректним виведенням математичних виразів, 
використанням адекватного математичного апарату рядів Тейлора та Фур’є, 
математичного моделювання. Одержані результати підтверджуються результатами 
експериментів, проведених з використанням комп’ютерного моделювання та на реальних 
електротехнічних об’єктах.

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами, 
пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки

Дисертаційна робота виконана у відділі контролю параметрів електромагнітних 
процесів Інституту електродинаміки НАН України в рамках науково-дослідних робіт: 
«ЮПІТЕР-5» - «Розвиток теоретичних основ створення вимірювально-обчислювальних 
систем обліку і оцінки якості електроенергії та комплексів метрологічного забезпечення» 
(№ДР 0109Ш 07913, 2010-2014 р.р.); «Розробка та впровадження в серійне виробництво 
засобів вимірювання кутів зсуву фаз в електричних мережах ОЕС України» (№ДР 
0113Ш05242, 2013-2015 р.р.); «Межа-3» - «Розвиток наукових засад побудови 
вектормірних засобів нового покоління та створення їх діючих зразків» (№ДР 
0112И002290, 2012-2016 р.р); «ЮПІТЕР-6» - «Розробка нових методів відтворення
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параметрів електричної енергії та принципів побудови високоточних засобів вимірювання 
для потреб електроенергетики» (№ДР 0115Ш0280, 2015-2019 р.р.).

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в розвитку 
принципів побудови вимірювальних підсилювачів потужності і створення на їх основі 
засобів метрологічного забезпечення електроенергетики. В ході проведених 
дисертаційних досліджень автором одержано наступні наукові результати:

1. Вперше проаналізовано комплексну невизначеність відтворення 
несиметрії трифазної системи напруг, що дозволило одержати коефіцієнт 
підвищення вимог за точністю до засобів відтворення ПЯЕ трифазних електричних 
мереж.

2. Запропоновано новий принцип побудови джерела струмів на основі 
ЦАП, що дало можливість його використання в точних, високостабільних і 
автоматизованих засобах метрологічного забезпечення приладів вимірювання 
потужності та параметрів якості ЕЕ.

3. Вперше створено математичну модель ВПП на базі ВЦАП, за 
допомогою якої доведено перевагу принципів його побудови та спроектовано 
підсилювач з заданою точністю відтворення амплітуди змінного сигналу і з 
очікуваним рівнем нелінійних спотворень.

4. Розроблено комп’ютерну модель ВПП на основі ВЦАП, за 
допомогою якої проведено дослідження метрологічних характеристик ВЦАП, що 
підтвердили точність відтворення амплітуд змінних сигналів та коефіцієнт їх 
нелінійних спотворень, отриманих за результатами математичного моделювання.

Основний практичний результат дисертаційної роботи Р.М. Мороза в тому, що 
запропоновані теоретичні засади та схемотехнічні рішення були використані при 
створенні і впровадженні в серійне виробництво джерела напруги і струму ДНСТ-3, 
калібратора ДНСТ-3 к, мобільної УАП-ЗМ і автоматизованої УАП-3 метрологічних 
установок.

Використання результатів дисертаційної роботи
Результати дисертаційної роботи, а саме методи відтворення електричних 

величин на основі створених прецизійних підсилювачів, можуть бути в подальшому 
застосовані для створення еталонів електричної потужності, енергії та показників її якості 
Національними метрологічними інститутами України. Теоретичні положення дисертації 
можуть бути використані в навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях. Основні 
результати дисертації повністю викладені в друкованих працях у фахових виданнях, що 
входять до переліків атестаційного органу України, цитуються у міжнародних 
наукометричних базах 8СОРІІ8 та у матеріалах наукових конференцій. Результати роботи 
доповідались та обговорювались на конференціях та семінарах.

Відповідність автореферату змісту дисертації
Автореферат написаний відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України 

до авторефератів. Зміст автореферату дисертації адекватно відображає основну суть 
виконаної роботи.

Обсяг і структура дисертації відповідають вимогам та рекомендаціям ДАК.
Основний зміст дисертації викладено у 4 розділах на 134 сторінках.
У вступі наведено матеріали оглядового характеру, обгрунтовано актуальність та 

доцільність виконання роботи, вказані мета та завдання наукових досліджень. Засвідчено 
зв’язок роботи з науковими програмами, публікації автора, приведено наукову новизну, 
практичне значення і впровадження отриманих результатів дисертаційної роботи.
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У першому розділі (с. 29... 57) проведено дослідження і аналіз характеристик МУ, 
ГК, джерел напруги і струму, які обумовлені властивостями вихідних підсилювачів. За 
результатами проведеної роботи сформовані зрівняльні таблиці і складена узагальнена 
структурна схема ГК. Встановлено, що синтезований сигнал цифро-аналогового 
перетворювача може зазнавати різного роду спотворень при підсиленні вихідним 
підсилювачем. Аналіз метрологічних характеристик використаних ВПП показав, що 
засоби відтворення параметрів мережі мають ряд недоліків і не в повній мірі відповідають 
вимогам сучасних стандартів ДСТУ ІЕС 61000-4-30, ДСТУ ЕИ 50160.

Базуючись на отриманих даних, зроблена систематизація підсилювачів, що дана 
змогу вибрати найбільш перспективні принципи побудови ВПП для подальшого їх 
розвитку.

У другому розділі (с. 5 8... 74) дисертантом проаналізовано складову 
невизначеності відтворення потужності, що вноситься вимірювальними підсилювачами. 
Визначено, що вони мають відповідати вимогам щодо точності відтворення, як кута зсуву 
фаз вихідного вектора струму чи напруги, так і точності відтворення його амплітудного 
значення.

Проведено аналіз фазової і амплітудної складової похибки відтворення 
несиметрії, а також сумарної похибки відтворення нульової послідовності мережі. При 
дослідженні встановлено, що при розрахунку невизначеності потрібно враховувати її 
комплексний характер, тому що вона значно більша ніж коли зважають тільки на 
амплітудне відхилення.

У третьому розділі (с. 75... 109) розвинуто метод зниження спотворень змінної 
напруги підсилювача ГК спричинених електронними колами джерел живлення засобами 
вимірювання із-за нелінійності навантаження. Автор запропонував розвиток принципу 
роботи послідовного активного кондиціонера гармонік без застосування цифрового 
сигнального процесора і інвертора та реалізував в корегувальному пристрої, як складової 
ВПП. В ньому реалізовано принцип порівняння вихідного сигналу, приведеного до 
навантаження, з опорним синусоїдальним, в якості якого використовується генератор 
опорної напруги.

Зроблено аналіз статики стабілізаторів основної гармоніки в діапазоні частот 
мережі, тому що досягнення високого рівня симетрії неможливе без стабілізації векторів 
трифазної системи напруг. Введення в схему запропонованих додаткових пристроїв 
дозволило забезпечити високу стабільність сигналів основної гармоніки у розширеному 
діапазоні частот мережі.

Також запропоновано розвиток принципів побудови ВПП на основі 
високовольтного цифро-аналогового перетворювача (ВЦАП). Реалізовано перетворення 
цифрового коду в високовольтний вихідний сигнал прямим синтезом напруги. Цифровий 
код керує безпосередньо високовольтними транзисторами. Це дозволило уникнути 
застосування аналогових підсилювачі потужності і властивих їм недоліків, впливу завад і 
нелінійних спотворень, при цьому досягається висока стабільність амплітуд і фазових 
зсувів вихідних сигналів. Проведені дисертантом дослідження показали, що принцип 
прямого синтезу можливо застосувати при побудові каналів струму портативних ГК. В 
запропонованому ВПП на основі цифро аналогового-перетворювача великого струму 
(ЦАПВС) застосовано принцип підсумовування опорних струмів. Це дало можливість 
отримати високі вихідні струми без застосування громіздких вихідних трансформаторів.

Проведено дослідження імпульсних перетворювачі напруги для створення ВПП 
для портативних ГК. Досліджувалася модель отримання напруги від декількох послідовно 
з’єднаних інверторів, які мають на виході синфазні прямокутні напруги різних, але 
кратних частот. В результаті отримана оптимальна кількість сигналів типу меандр для 
формування напруги, рекомендовано застосувати фільтр низької частоти для
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фільтрування гармонік починаючи з 17-ої. В результаті отримано вихідний сигнал з 
коефіцієнт гармонік 0,499%, що можна використовувати для тестових сигналів, які 
призначені для перевірки побутових приладів обліку ЕЕ.

Четвертий розділ (с. 110... 135) присвячений дослідженню ВПП за допомогою 
математичних моделей і комп’ютерного моделювання, відображено практичну реалізацію.

Запропоновані в роботі математичні моделі ВЦАП дозволили розрахувати 
коефіцієнт нелінійних спотворень синусоїдального сигналу для схем комутації тільки на 
транзисторах та з діодами. Доведено, що спотворення синусоїдального сигналу 
запропонованої транзисторної схеми комутації менші в 16 разів чим з використанням 
діодів.

Досліджено розроблену схемотехнічну модель ВПП на основі ВЦАП. 
Характеристики реальних компонентів використовувались при моделюванні, що 
дозволило її значно приблизити до лабораторного зразку. Запропонована модель 
підтвердила запропоновані автором теоретичні положення, дозволяє досліджувати 
метрологічні характеристики ВПП, визначати оптимальні параметри компонентів для 
його побудови, оцінити спотворення вихідного сигналу та значно зменшити обсяги 
фізичного моделювання, що суттєво скоротило матеріальні та часові витрати.

В кінці розділу приводиться практична реалізація результатів досліджень 
проведених автором, які були використані під час розробки схемотехнічних рішень і 
покладені в основу при створенні і впровадженні в серійне виробництво джерела ДНСТ-3, 
калібратора ДНСТ-Зк, мобільної УАП-ЗМ і автоматизованої УАП-3 метрологічних 
установок.

У висновках (с. 136... 137) підсумовуються отримані наукові та практичні 
результати досліджень.

У додатках (с. 156... 159) наведені список опублікованих праць здобувача, акти 
впровадження результатів дисертаційної роботи, свідоцтва про державну метрологічну 
атестацію метрологічних засобів в яких використанні технічні рішення запропоновані в 
дисертації.

Недоліки та зауваження по роботі.
Незважаючи на загальну позитивну оцінку дисертації, вона містить ряд недоліків.

1. У дисертації трапляються нормативні документи, які втратили чинність чи були 
замінені:
- Енергетична стратегія України на період до 2030 року, втратила чинність. Чинною є 
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність”, схвалена розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р.
- ГОСТ 15467-79 не чинний.
2. У другому розділі (с. 59) наведені дані щодо класів точності Національного еталону 
потужності та в інших державах. Тут доцільно зробити посилання на СМС строки 
Міжнародного бюро мір та ваг (ВІРМ).
3. Дані розрахунку похибки вимірювання активної потужності (с. 66) приведені в 
тексті - /р =  9 7 ,4 % , не співпадають з даними приведеними в таблиці 2.1 (с. 67)-
999,99 %. Варто було б уточнити таку розбіжність. Можливо це є технічною помилкою.

4. Автором проаналізовано комплексну невизначеність відтворення несиметрії 
трифазної системи напруг та виведено коефіцієнт підвищення вимог за точністю до 
засобів відтворення показників якості трифазних електричних мереж. Варто було б 
зробити аналогічний аналіз для інших показників якості, наприклад, частоти.
5. Стосовно математичної обробки результатів дослідження, то найпростіше 
вирішення системи (3.8) -  підставити другий вираз у перше рівняння замість ІІ6, 
наведений розв’язок (3.9) неочевидний. Доцільно не приводити такі спрощені розрахунки 
у роботі чи подавати відповідні пояснення.



6. Назва рисунку 3.15 «Мостова перетворююча клітинка», а (с. 98) у тексті наведено 
правильний термін - мостова перетворювальна комірка. Варто звертати увагу до вірного 
опису й термінології.
7. У тексті дисертації трапляються описки та технічні помилки, наприклад:
- у поясненнях до формул (3.20) (с. 90) повторюється и(і) замість відповідних позначень 
для напруг і струмів;
- по всьому тексту в якості градусів використовується цифра «0» у верхньому регістрі, а 
має використовуватись спеціальний символ «°»;
- по тексу трапляються зайві пробіли перед словами наприклад (ст. 66, 6 рядок., ст. 68 3-й 
абзац, ст. 80 6-й абзац);
- присутні й інші описки та технічні помилки.

Наведені недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку 
дисертаційної роботи Мороза Р.М.

ВИСНОВОК

Розглянута дисертаційна робота є завершеною науково-дослідною працею, 
виконаною безпосередньо її автором, яка присвячена вирішенню актуальної науково- 
технічної задачі -  розвитку принципів побудови вимірювальних підсилювачів потужності 
і створення на цій основі засобів автоматизованого метрологічного забезпечення в 
електроенергетиці.

Тема дисертаційної роботи «Принципи побудови вимірювальних підсилювачів 
потужності» відповідає паспорту спеціальності 05.11.05 - прилади та методи вимірювання 
електричних та магнітних величин.

За актуальністю теми, обсягом проведених досліджень, теоретичною цінністю, 
науковою новизною та практичною значимістю отриманих результатів дисертаційна 
робота відповідає вимогам п. 9, 11 “Порядку присудження наукових ступенів”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, які 
висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а її 
автор, Мороз Роман Миколайович, заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.05 -  прилади та методи вимірювання 
електричних і магнітних величин.

Офіційний опонент
начальник науково-виробничої лабораторії 
вимірювань густини потоку енергії і параметрів 
антен та НВЧ-трактів 
науково-виробничого відділу вимірювань 
радіоелектронних величин та іонізуючих 
випромінювань ДП «Укрметртестстандарт», 
кандидат технічних наук


