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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

Обґрунтування вибору теми досліджень
Приведення енергетичного комплексу країни у відповідність до світових 

вимог щодо економічності, екологічності, надійності є основним завданням 
Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. Технічне оновлення 
галузі має супроводжуватись як одночасним переглядом чинних, 
впровадженням нових нормативних документів, так і забезпеченням 
сучасними метрологічними засобами (МЗ). Міжнародні стандарти на норми 
якості ЕЕ ІЕС 1000 та ІЕС 61004-21 введено в дію більше десяти років 
(ДСТУ ІЕС 61004-21), а міжнародний стандарт ЕN 50160 зовсім недавно 
(ДСТУ ЕN 50160). Таким чином вимоги до точності відтворення показників 
якості електроенергії (ПЯЕ) зросли у 10 разів, тому МЗ потрібно негайного 
оновлювати. До таких засобів відносяться метрологічні установки (МУ), що 
містять в своєму складі джерела напруг і струмів або генератор-калібратор 
(ГК), які відтворюють калібровані значення напруг, струмів, кутів зсуву фаз і 
ПЯЕ.

Характеристики МЗ суттєво залежать від характеристик вимірювальних 

підсилювачів потужності (ВІДІ). Тому подана робота, присвячена розвитку 
принципів побудови ВПП для створення прецизійних, багатофункціональних 
і автоматизованих засобів метрологічного забезпечення приладів обліку 
електричної енергії (ЕЕ) та параметрів її якості, є безсумнівно актуальною.

Вагомим підтвердженням актуальності теми є також те, що вона 
виконувалася в рамках основних наукових досліджень Інституту 
електродинаміки НАН України.

Аналіз структури і змісту роботи
Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків та 

списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації складає 164 сторінки,



основний текст - 134 сторінок, список використаних джерел зі 154 
найменувань.

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність виконання роботи, 
сформульовано мету та задачі наукових досліджень, наведено дані про 
зв’язок роботи з науковими програмами, викладено наукову новизну, 

практичне значення та реалізацію отриманих результатів дисертації, 
наведено дані про їх апробацію, впровадження та публікації.

Перший розділ присвячено дослідженню та аналізу характеристик 
метрологічного устаткування, які визначаються можливостями ВПП. На 
основі аналізу даних, сформовані зрівняльні таблиці і складена узагальнена 
структурна схема ГК.

Аналіз метрологічних характеристик (МХ) ВПП показав, що не всі 
засоби відтворення параметрів мережі відповідають вимогам сучасних 
стандартів ДСТУ ІЕС 61004-21, ДСТУ ЕN 50160, крім цього, вони мають 
низку недоліків. Основні з них: недостатні функціональні можливості та 
низька точність відтворення параметрів електроенергії, значний рівень 
несинусоїдальності на лінійному навантаженні, неможливість роботи з 
нелінійним навантаженням (НН), невеликий ККД вихідних підсилювачів, 
низький рівень або відсутність автоматизації, високі ціни на обладнання.

За висновками систематизації обрано перспективні напрямки розвитку 
принципів побудови ВПП для подальшого їх удосконалення. Це ВПП, які 
забезпечують великі вихідні потужності для одночасної перевірки значної 
кількості засобів вимірювання (ЗВ), для стаціонарних МУ. Інший напрямок - 
підсилювачі малої потужності для портативних установок, які забезпечують 
одночасну перевірку кількох засобів вимірювання на місці їх установки.

У другому розділі досліджено вплив вимірювальних підсилювачів на 
точність відтворення параметрів електроенергії. Обгрунтовано 
необхідність відповідності метрологічних характеристик ВПП вимогам щодо 

точності відтворення, як кута зсуву фаз вихідного вектора струму чи 
напруги, так і точності відтворення його амплітудного значення. В результаті 
аналізу фазової і амплітудної складової похибки відтворення несиметрії, а 
також сумарної похибки відтворення нульової послідовності мережі 
виведено коефіцієнт підвищення вимог по точності до засобів відтворення 
параметрів якості трифазних електричних мереж. Автором доведено, що 
невизначеність, в якій врахований її комплексний характер, у кілька разів
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вище невизначеності, яка визначається тільки відхиленням амплітуди одного 

з векторів.
У третьому розділі розвинуто і запропоновано нові принципи 

побудови ВПП. Розвинуто метод усунення спотворень змінної напруги 
підсилювача ГК від НН, якими є електронні кола джерел живлення сучасних 
ЗВ, що спричиняють появу гармонічних спотворень вихідної напруги 
основної частоти внаслідок появи вищих гармонік і призводить до похибок в 
калібруванні ЗВ. Запропоновано розвиток принципу роботи послідовного 
активного кондиціонера гармонік без застосування цифрового сигнального 
процесора і інвертора. В розробленому дисертантом корегувальному 
пристрої реалізовано принцип порівняння вихідного сигналу, приведеного до 
навантаження, з опорним синусоїдальним, в якості якого використовується 
генератор опорної напруги. Його застосування дає зниження нелінійних 
спотворень вихідного синусоїдального сигналу до нормованих значень.

Проведено аналіз статики стабілізаторів основної гармоніки в діапазоні 
частот мережі для досягнення високого рівня симетрії всіх векторів 
трифазної системи напруг. Запропоновано ведення в схему додаткових 
пристроїв, що дозволило забезпечити високу стабільність сигналів основної 
гармоніки у розширеному діапазоні частот мережі.

Позбавитись більшості недоліків аналогових підсилювачів потужності 

вдалося завдяки запропонованому розвитку принципів побудови ВПП на 
оснобі високовольтного цифро аналогового перетворювача (ВЦАП). 
Запропоновано перетворення цифрового коду в високовольтний вихідний 
сигнал прямим синтезом напруги. Цифровий код керує безпосередньо 
високовольтними транзисторами, це дозволило уникнути додаткових витрат 
на аналогові підсилювачі потужності, впливу завад і нелінійних спотворень. 
Досягається висока стабільність амплітуд і фазових зсувів вихідних сигналів.

В результаті дослідження автором встановлено, що принцип прямого 

синтезу, можливо застосувати при побудові каналів струму ГК. Це дозволило 
отримати високі вихідні струми без застосування вихідних трансформаторів. 
Використання принципу підсумовування опорних струмів дозволило 
запропонувати ВПП на основі цифро-аналогового перетворювача великого 

струму (ЦАПВС).
Організаціям Держметртестстандарту, які потребують точні та недорогі 

портативні генератори синусоїдальних сигналів, було запропоновано
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імпульсні перетворювачі напруги для створення ВПП для портативних ГК. З 
цією метою досліджено метод отримання напруги від декількох послідовно 
з’єднаних інверторів, які мають на виході синфазні прямокутні напруги 
різних, але кратних частот. Запропонована оптимальна кількість сигналів 
типу меандр для формування напруги, рекомендовано застосувати фільтр 
низької частоти, який нівелює гармонічні складові сигналу з 17-ої гармоніки. 
В результаті отримано вихідний сигнал з коефіцієнт гармонік 0,5%, що 
прийнятно для формування тестових сигналів, призначених для перевірки 
побутових приладів обліку ЕЕ та доведено ефективність застосування 
методу.

У четвертому розділі проведено дослідження спотворень вихідного 
синусоїдального сигналу ВЦАП за допомогою математичного моделювання, 
що дозволило оцінити вплив схемних рішень на якість вихідного сигналу. 
Встановлено, що запропонована автором транзисторна схема комутації 
забезпечує в 16 разів менші спотворення ніж існуючі прототипи.

Розроблено та досліджено схемотехнічну модель ВПП на основі 
ВЦАП з урахуванням реальних характеристик компонентів схеми. Проведене 
моделювання підтвердило приведені автором теоретичні викладки, 
дозволило розрахувати МХ ВПП, визначити оптимальні параметри 
компонентів, оцінити спотворення вихідного сигналу, значно зменшити 
обсяги фізичного моделювання, що дозволило суттєво скоротити час на 
розробку і виготовлення а також скоротити фінансові витратити.

* Запропоновані теоретичні засади та схемотехнічні рішення були 
використані під час створення і впровадження в серійне виробництво 
джерела ДНСТ-3, калібратора ДНСТ-Зк, мобільної УАП-ЗМ і 
автоматизованої УАП-3 метрологічних установок.

У висновках підведено підсумок отриманих наукових та практичних 
результатів досліджень.

У додатку наведено список опублікованих праць за темою дисертації, 
відомості про апробацію результатів дисертації, наведено акти впровадження 
результатів дисертаційної роботи.

До наведеного огляду змісту дисертації Р.М. Мороза можна додати 
оцінку наукової новизни найбільш важливих отриманих здобувачем 
наукових результатів:
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1. Вперше обґрунтовано вплив похибок вимірювальних підсилювачів на 
похибку відтворення потужності, що дозволило сформулювати вимоги 
до граничних рівнів окремих складових похибок ВГТП.

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

3. Вдосконалено спосіб усунення спотворень змінної напруги вихідного 
підсилювача від НН, що дозволило значно зменшити коефіцієнт 
несинусоїдальності змінної напруги.

4. Проаналізовано та вдосконалено принципи побудови тракту корекції 
похибок стабілізаторів основної гармоніки вихідних струмів і напруг 
підсилювачів, які дозволили забезпечити стабільність калібрувальних 
сигналів у розширеному частотному діапазоні.

5. Запропоновано новий принцип побудови джерел струмів і напруг на 
основі ЦАП з можливістю застосовувати в точних, високостабільних і 
автоматизованих засобах метрологічного забезпечення.

6. Вперше запропоновано математичну модель ВПП на базі ВЦАП, за 
допомогою якої доведено перевагу принципів його побудови, це 
дозволило спроектувати підсилювач який відтворює амплітуду 
змінного сигналу з заданою точністю і очікуваним рівнем нелінійних

* спотворень.

7. Розроблено комп’ютерну модель ВПП на основі ВЦАП, за допомогою 
якої проведено його дослідження, в результаті підтверджено точність 
відтворення амплітуд змінних сигналів та коефіцієнт їх спотворень, 
отриманих за результатами математичного моделювання.

Практичне значення отриманих результатів

Засоби вимірювальної техніки з використанням технічних рішень, 
запропонованих у дисертаційній роботі, запроваджені у серійне виробництво 
в спільному українсько-литовському підприємстві закритому акціонерному 
товаристві “ЕЛВІН” (м. Київ) у вигляді генератора ДНСТ-Зк, джерела 
напруги та струму ДНСТ-3, автоматизованої метрологічної установки УАП- 
3, мобільної метрологічної установки УАП-ЗМ та використовуються в 
організаціях Держспоживстандарту України та Національній енергетичній
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компанії «Укренерго».

Дисертація написана гарною технічною мовою, для неї характерна чітка 
логіка викладення матеріалу. Основні результати роботи досить повно 
висвітлені в наукових публікаціях дисертанта.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 
працях. Основні результати дисертаційної роботи відображено у 12 
наукових працях у наукових фахових виданнях, з яких 5 робіт опубліковані у 
виданнях, що цитуються у міжнародних наукометричних базах 8СОРИ8, а 
інші в Ооо§1е8с1іо1аг, ЕІЛВКАКУ, РИНЦ і ін. та доповідались на 6 
міжнародних науково-технічних конференціях.

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 та зберігання Національних 
еталонів України електричної потужності та енергії, її показників якості 
організаціями Держспоживстандарту України. Теоретичні положення 
дисертації можуть бути використані в учбовому процесі вищих навчальних 
закладів, наприклад, на курсах „Електричні і магнітні вимірювання”, 
„Інформаційно-вимірювальні системи”, „Метрологія”, „Електротехніка” та 
під час підготовки магістрів й аспірантів з цих спеціальностей.

Автореферат точно відображає зміст і результати дисертації.

Зауваження.

1. Дещо завищений за обсягом перший розділ дисертації, в якому 
висвітлена велика кількість засобів відтворення потужності і енергії, 
про які в висновках сказано, що вони мають багато недоліків. Можна 
було обмежитись аналізом тільки найкращих.

2. В розділі (2) дисертації наведена аналітична залежність формула 2.2 
похибки відтворення потужності від похибок відтворення напруги, 
струму і фазового зсуву, яка є наближеною , тому що не враховує 
похибки другого і третього порядку малості.

3. Не зовсім зрозуміле визначення похибки дсоьср, як «граничне значення 
основної похибки відтворення кута зсуву фаз між векторами основних 
гармонічних складових струму і напруги». Уточнення цього поняття є 
актуальним, тому що гармонічні складові в залежності від характеру
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реактивності ланки можуть мати фазові зсуви близькі до нуля і 
створювати потужність якою не варто знехтувати.

4. В тексті застосовується термін «невизначеність», який як відомо, 
базується на статистичних характеристиках похибок. В той же час в 
розділі (2) аналітичні перетворення носять детермінований характер.

5. В комплексі метрологічних засобів (стор.62) не враховано засоби 
вимірювання часу, який необхідний при відтворенні енергії.

6. Не зовсім вдала назва третього розділу, тому що по суті мова йде про 
відтворення великих струмів, напруг і фазових зсувів, що висвітлено в 
четвертому розділі шляхом синтезу синусного сигналу з прямокутних 
імпульсів з заданим по певному закону їх амплітудних і часових 
значень.

7. При розкритті складових в формулі (2.3) потрібно було зазначити, що 
похибки, викликані нестабільністю джерел постійного сигналу, 
змінного сигналу та підсилювачів змінного сигналу є миттєвими і 
мають граничні значення .

8. Для уникнення плутанини в формулах 3.1 -  3.7 варто індекс "к" 
записати через кому, було Ш к, потрібно ТЛ ,к .

9. Табл. 4.1 ускладнена для розуміння без прочитання опису в тексті.
Ю.На деяких осцилограмах (рис. 3.2, 3.3, 4.9 б, 4.11) не вказані одиниці

вимірювання.
11. Зустрічаються помилки в наборі тексту, наприклад, підписи на рис. 

1.7, 1.13.
12.Текст дисертаційної роботи містить багато скорочень, що погіршує 

сприйняття.

Зроблені зауваження не змінюють загальної позитивної оцінки 
дисертаційної роботи Мороза Р.М.

З урахуванням викладеного можна зробити

ВИСНОВОК

Розглянута дисертаційна робота є завершеною, самостійно виконаною, 
цілісною за змістом, науковою працею, у якій вирішена актуальна для 
електроенергетики України науково-технічна задача: розвинуто принципи 
побудови вимірювальних підсилювачів потужності і створено на цій основі 
засоби автоматизованого метрологічного забезпечення в електроенергетиці.



За актуальністю, обсягом проведених досліджень, науковою новизною, 
практичною цінністю отриманих результатів та обґрунтованістю дисертація 
відповідає вимогам п. 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
завідувач кафедри автоматизації
експериментальних досліджень,
науковий керівник НДІ АЕД
Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут
імені. Ігоря Сікорського» МОН
України, доктор технічних наук, //-*
проф’есор ((м°( і Юліан ТУЗ


