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офіційного опонента на дисертацію Шевченка Сергія Юрійовича «Вплив вищих 

гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів перенапруг для 

захисту систем електропостачання», представлену на здобуття наукового 

ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнiчнi 

комплекси та системи 

 

Актуальність теми дисертації 

Захист систем електропостачання від перенапруг є дуже важливим 

завданням для забезпечення надійного живлення енергією споживачів. 

Нормативні документи України визначають необхідність використання в якості 

захисного апарату обмежувача перенапруг нелінійного (ОПН). Забезпечення 

нормальної роботи ОПН є запорукою надійної роботи систем 

електропостачання. Вибір ОПН на етапі проектування повинен забезпечити 

його надійну роботу. Сьогодні методи на яких базуються методики вибору 

ОПН не враховують впливу вищих гармонік напруги на робото спроможність 

захисних апаратів. 

Розроблення методів урахування впливу гармонійного складу напруги на 

теплові режими роботи ОПН дає можливість вже на етапі вироблення та 

проектування врахувати особливості таких режимів, які можуть виникати в 

місцях приєднання захисних апаратів до систем електропостачання. Тому 

Аналіз режиму роботи ОПН в умовах низької якості електричної енергії в 

системі електропостачання являє собою актуальну проблему, оскільки 

тривалий вплив гармонійних складових може призвести до нагрівання 

конструкції ОПН до неприпустимо високих температур і виходу апарата з ладу.   

Дисертаційна робота виконувалась в межах науково-дослідної тематики 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  

відповідно до завдань держбюджетних та госпдоговірних НДР: «Розробка 

теоретичних засад створення інформаційно-діагностичного комплексу для 

оцінювання стану об’єктів електроенергетичних систем» (№ ДР 0106U001490, 

МОН України), «Розробка теоретичних засад створення інформаційно-



діагностичного комплексу для контролю ізоляції об’єктів електроенергетичної 

системи (№ ДР 0108U001458, МОН України), «Розробка методів для 

підвищення ефективності транспорту електричної енергії та експлуатаційної 

надійності електроенергетичних мереж України» (№ ДР 0109U006061, МОН 

України), «Дослідження та розрахунок впливу на навколишнє середовище 

електромагнітних полів високовольтного обладнання електричних мереж»(№ 

ДР 0111U008463, АК «Харківобленерго», м. Харків), «Розробка рекомендацій 

щодо захисту від перенапруг повітряних захищених електричних ліній 6-35 кВ» 

(№ ДР 0114U003936, ТОВ «СІКАМ Україна», м. Київ), в яких здобувач був 

виконавцем окремих етапів та науковим керівником. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків  

і рекомендацій, які сформульовані в дисертації 

Дисертаційна робота за своєю структурою відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України, побудована з логічною послідовністю 

подання наукового матеріалу, а саме: наведено аналіз останніх науково-

технічних досягнень, теоретичні дослідження, щодо створення основних засад 

вибору та експлуатації обмежувачів перенапруги в умовах впливу вищих 

гармонік та їх експериментальна перевірка. 

Текст дисертаційної роботи складається із вступу, п’яти  розділів, 

висновків, списку використаних джерел із 242 найменувань та додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 385 сторінок. 

У вступі висвітлено актуальність теми дисертаційних досліджень, їх 

зв’язок з державними і галузевими програмами і планами науково-дослідних 

робіт, сформульована мета, перелічені завдання досліджень, показана наукова 

новизна і практична значимість отриманих результатів. Сформульована 

науково-практична проблема, та обґрунтовані науково-технічні шляхи її 

вирішення.  

У розділі 1 проведено аналіз методів вибору ОПН для різних класів 

номінальної напруги. Аналіз літератури дозволив виявити основні задачі, які на 

сьогоднішній день актуальні, не вирішені і можуть бути розглянуті у рамках 

дисертації. Оскільки в літературі не виявлені методи та методики, у яких 



враховано вплив вищих гармонік напруги на вибір ОПН, автором вірно обрано 

необхідний напрямок досліджень, а саме, розвиток методів та методик 

врахування гармонійного складу напруги на етапі проектування засобів захисту 

систем електропостачання. Основний напрямок дослідження дисертант бачить 

у розробці методів вибору ОПН з урахуванням його теплового режиму, що 

спираються на визначення електрофізичних параметрів та вольт-амперних 

характеристик ОПН. Розвиток методів визначення вольт-амперних 

характеристик ОПН є важливим напрямком досліджень у плані можливості 

розрахунків на їх основі теплових режимів для оцінки можливості нормальної 

роботи захисних апаратів при впливі вищих гармонійних складових напруги.  

Розділ 2 присвячений пошуку шляхів визначення теплової стабільності 

ОПН за умови впливу напруги з вмістом вищих гармонійних коливань. 

Дисертантом  розроблено методику проведення експериментальних досліджень 

воль-амперних характеристик ОПН., визначено, що для отримання задовільних 

результатів експериментів необхідно використовувати джерело живлення з 

характеристиками якості енергії згідно ГОСТ. Отримано аналітичний вираз для 

визначення теплового режиму, який може бути використаний для сумісного 

використання з рівняннями перехідних процесів в системах електропостачання.  

У розділі проведено пошук методів обробки результатів експериментальних 

досліджень на основі теорій математичної статистики. Окреслені основні 

засади для використання нейроних мереж для прогнозування вольт-амперної 

характеристики ОПН, 

У розділі 3 запропонована схема заміщення обмежувача перенапруг 

нелінійного в зоні струмів витоку воль-амперної характеристики ОПН. 

Експериментально визначені параметри такої схеми та їх залежність від 

частоти. Визначені величини електрофізичних параметрів ОПН необхідні для 

розрахунків режимів їх роботи. Доведено, що всі вольт-амперні характеристики 

ОПН в зоні струмів витоку мають практично співпадаючі апроксимуючі криві 

та мають добре видну напругу переходу з діелектричного стану у провідний. 

Розроблена нейрона мережа для прогнозування вольт-амперних характеристик 

варисторів. Удосконалена теплова модель ОПН, яка добре сумісна з моделями, 

які застосовуються для аналізу якості електричної енергії системи 



електропостачання та розрахунків перехідних та сталих її режимів. Розроблено 

метод визначення спроможності ОПН робити без втрати теплового балансу. 

Виконано статистичну обробку результатів експериментальних досліджень 

вольт-амперних характеристик ОПН в зоні струмів витоку. Проведені 

розрахунки теплових режимів обмежувачів перенапруг при впливі гармонійних 

коливань напруги в системі електропостачання, виникнення часткових дугових 

розрядів в тілі ОПН, а також розрахунки впливу теплових властивостей 

матеріалів з яких виконана оболонка, на розподіл температури всередині та на 

поверхні апарату. 

У розділі 4 виконані експериментальні дослідження високочастотних 

перенапруг джерелом яких є ізолятор повітряної лінії електропередавання. 

Визначено, що при досягненні падіння напруги на ізоляторі критичної 

величини, він генерує високочастотні коливання , які можуть мати небезпечні 

для ізоляції повітряних ліній електропередавання амплітуди. Виконані 

розрахунки розподілу електричних полів в тілі ізолятора, що дало можливість 

визначити слабкі місця в його конструкції. Проведені інструментальні 

дослідження якості електричної енергії для підприємств різних галузей 

промисловості, що дозволило визначити наявність та склад вищих гармонійних 

коливань напруги на шинах цих підприємств. Підтверджено необхідність 

врахування наявності гармонійних коливань при виборі ОПН. 

У розділі 5 розроблено метод вибору найбільшої робочої напруги ОПН 

при наявності в системі електропостачання вищи гармонійних складових 

напруги. Розглянуто комплекс питані пов’язаних з вибором те експлуатацією 

ОПН в системах електропостачання різних класів напруги. Визначені технічні 

характеристики ОПН, які повинен знати виконавець на початку вибору типу 

ОПН для надійного захисту систем електропостачання. Сформульовані основні 

засади вибору та перевірки працездатності ОПН різних класів напруги. 

Обґрунтовано використання інфрачервоних засобів експлуатаційного контролю 

ОПН. Проведено аналіз та систематизацію вимог до монтажу ОПН, які 

сприяють спрощенню та впорядкуванню проведення подібних робот 

персоналом систем електропостачання.  

 



Достовірність і новизна основних висновків та рекомендацій 

дисертаційної роботи 

Наукові положення, висновки та рекомендації є результатом комплексних 

наукових досліджень, виконаних автором під час вирішення науково-

практичної проблеми сформульованої в дисертаційній роботі. 

Новизна і достовірність загальних висновків дисертації базуються на 

результатах теоретичних та експериментальних досліджень, проведених 

автором і в цілому не викликають сумнівів. Результати роботи в достатній мірі 

апробовані та опубліковані у фахових виданнях.  

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків та 

рекомендацій базуються на використанні положень теорії електричних кіл, 

теорії загальної теплотехніки, техніки високих напруг, теорії ймовірності і 

математичної статистики та ін. є адекватними щодо забезпечення високого 

ступеня обґрунтування наукових положень ключових проблем дисертації. 

Наведені результати у сукупності із коректним застосуванням математичних 

методів свідчать про достовірність розроблених дисертантом методів, методик 

та адекватність їх реалізації у діючих приладах. 

До наведеного огляду змісту дисертації С. Ю. Шевченка можна додати 

оцінку наукової новизни найважливіших одержаних здобувачем наукових 

результатів: 

1. Вперше запропоновано метод вибору енергетичних характеристик 

ОПН, який відрізняється тим, що критерієм вибору є активна енергія виділена в 

ОПН за одну секунду. Порівняння її з активною потужністю що можуть 

витримати варистори ОПН, дає можливість обрати апарат з урахуванням 

впливу вищих гармонік напруги у місці приєднання ОПН до системи 

електропостачання;. 

2. Вперше запропоновано метод вибору найбільшої робочої напруги 

ОПН, який відрізняється тим, що враховує наявність та склад гармонійних 

коливань напруги в системі електропостачання, що дозволить підвищити 

надійність роботи ОПН; 

3. Вперше запропоновано метод розрахунку потужності, яка виділяється в 

ОПН в нормальному режимі роботи системи електропостачання, який враховує 



електрофізичні властивості варисторної кераміки, що дає можливість обирати 

тип ОПН з урахуванням впливу вищих гармонік напруги в системі 

електропостачання. 

4. Удосконалено модель теплових процесів в ОПН, яка відрізняється від 

існуючих урахуванням при розрахунку теплового потоку електрофізичних 

властивостей варисторної кераміки, що дозволить підвищити точність 

розрахунків теплових режимів ОПН. 

За результатами досліджень автором дисертаційної роботи 

сформульовано 12 основних висновків. 

Висновок 1 відповідає першій задачі і обґрунтовано аналізом існуючих 

методів та технічних засобів захисту електрообладнання від перенапруг та 

вимог до їх вибору. Але формулювання частини цього висновку потребує 

уточнення («…експлуатації перенапруг нелінійних (ОПН)…»). 

Висновки 2-8 сформульовано відповідно до задач 2-8 і обґрунтовані 

результатами теоретичних та експериментальних досліджень. 

Висновки 9-12 пов’язані з вирішенням дев’ятої задачі дослідження і 

встановлюють удосконалення методу вибору ОПН, основні засади їх 

впровадження та експлуатації. Достовірність висновків підтверджена 

практичною перевіркою та використанням в нормативній документації. 

Основний практичний результат дисертаційної роботи С.Ю. Шевченка я 

бачу в створенні методів і розробці методик вибору ОПН з урахуванням впливу 

вищих гармонійних коливань напруги систем електропостачання, що дозволяє 

вже на етапі виготовлення та проектування ОПН врахувати склад вищих 

гармонік напруги, які можуть виникнути в системі електропостачання. Такий 

підхід дозволить суттєво підвищити надійність захисту систем 

електропостачання за допомогою встановлення ОПН.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при розробці 

нормативних документів регламентуючих вибір застосування та монтаж ОПН 

та при проектуванні засобів захисту від перенапруг систем електропостачання. 

В навчальному процесі результати дисертації надзвичайно корисні тим, що 

дозволяють наочно показати студенту фізичні процеси в ОПН, пов'язані з 

наявністю вищих гармонійних складових напруги та методи вибору апарату. 



Тому результати дисертації використані у: НЕК «Укренерго» (м. Київ), при 

розробці методики вибору ОПН, АК «Харківобленерго» (м.Харків), при виборі 

типу ОПН, теоретичні положення та практичні висновки втілені у навчальний 

процес НТУ «ХПІ» при підготовці студентів електротехнічних спеціальностей. 

 

Відповідність змісту автореферату та основних положень дисертації 

В авторефераті наведено всі основні положення дисертації, а його 

структура, об’єм та зміст відповідають встановленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Оцінка публікацій основних результатів дисертації 

Основні результати наукових досліджень за темою дисертаційної роботи 

достатньо повно висвітлено в наукових фахових виданнях. Всього 

опубліковано 40 друкованих праць, з них 4 монографії, 25 публікацій у 

наукових фахових виданнях України (6 – у науковометричних базах), 2 – у 

іноземних фахових періодичних виданнях, 2 – є технічними нормативними 

документами України, 4 – у матеріалах наукових конференцій. 

Дисертація написана гарною технічною мовою, для неї характерна чітка 

логіка викладення матеріалу. Основні результати роботи досить повно 

висвітлені у наукових публікаціях дисертанта. Автореферат досить точно 

відображає зміст дисертації. 

Зауваження стосовно дисертаційної роботи 

1. У сучасних системах електропостачання підприємств наявний значний 

рівень інтергармонік, на що не звернено увагу в роботі. Виникає питання про 

коректність наведених результатів, тим більше, що автор не сформулював 

припущення, які вжиті при аналізі. На наш погляд, необхідно було також 

вказати на сферу застосування отриманих результатів. 

2. В розділі три на основі експериментальних досліджень параметрів 

варисторів та ОПН в зібраному вигляді зроблено висновок про відсутність 

залежності від частоти досліджених параметрів. На наш погляд з отриманих 

результатів такий висновок не витікає. На рис 3.2 добре видно залежність 



тангенсу кута діелектричних втрат від частоти. Врахування подібної залежності 

необхідне при виборі енергетичних параметрів ОПН. 

3. В розділі п’ять наведені волого розрядні напруги ОПН. Подібні 

значення можуть бути отримані експериментально або за допомогою 

розрахунків. Наведені результати не дають змоги визначити яким методом 

користувався автор при розрахунках та які спрощення були використані при 

розрахунках. 

4. В розділі п’ять при розгляді питань експлуатаційного контролю стану 

ОПН в якості основних засобів контролю визначені тепловізори. В такому 

випадку необхідно було виконати аналіз чутливості необхідної для отримання 

достовірних результатів контролю стану ОПН під час експлуатації. 

5. У роботі отримано результати, які припускають стаціонарний режим 

роботи електричної мережі. Перехідні режими, а також квазістаціонарні 

процеси не були взяті до уваги.  

6. На рис 3.4 наведена залежність ємності ОПН від частоти для ОПН 6 кВ. 

Добре видно, що одна з кривих дуже відрізняється значеннями від інших. В 

тексті роботи немає пояснення цього явища. 

7. У розділі три наведено апроксимацію вольт-амперних характеристик 

варисторів та ОПН в зібраному стані у вигляді двох прямих ліній на наш погляд 

можна було б використати тільки одну пряму, яка б характеризувала ОПН після 

його перетворення в провідник. 

8. При аналізі впливу комутаційних та грозових напруг на ОПН 

використані значення максимальних амплітуд перенапруг значно менші ніж 

можуть існувати в реальних системах електропостачання. Доцільно було б 

оцінити впливи зафіксованих в мережах величин перенапруг. 

9. У разі реалізації рекомендацій наведених в главі п’ять при виборі 

найбільшої робочої напруги ОПН при наявності в складі діючої напруги вищих 

гармонійних складових збільшиться залишкова напруга, що призведе до 

погіршення захисту обладнання системи електропостачання. 

 

Висновок по дисертації 

Розглянута дисертаційна робота є завершеною самостійною 



 


