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ВІДГУК  

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Сиротенка Михайла Олександровича  

«Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів  

підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ»,  

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи 

 

Представлена дисертаційна робота присвячена оптимальному 

розташуванню апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання 

в електричних мережах 10 кВ, що дає змогу знизити недовідпуск електричної 

енергії споживачам, скоротити час пошуку пошкодження в мережі, тобто 

підвищити ефективності електропостачання споживачів. 

 

1. Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними та 

галузевими програмами. 

Одним із шляхів підвищення ефективності функціонування енергетичної 

галузі є зниження втрат електричної енергії, значна частка яких припадає саме 

на електричні мережі низької напруги, які характеризуються великою кількістю 

підʼєднаних до них споживачів та значною розгалуженістю. Для таких мереж 

однією з суттєвих причин низької ефективності роботи є значна кількість 

аварійних відключень, наслідком чого стає недовідпуск електричної енергії 

споживачам та відшкодування збитку відповідно до діючого законодавства 

України. Ефективним рішенням цієї проблеми є зменшення часу відновлення 

електропостачання, що можливо завдяки прискоренню пошуку пошкодженої 

ділянки електричної мережі шляхом встановлення додаткових апаратних 

засобів підвищення ефективності електропостачання, таких як покажчики 

пошкодженої ділянки, автоматичні секціонуючи апарати тощо.  

Таким чином, вирішення питання оптимального розташування апаратних 

засобів підвищення ефективності електропостачання в електричних мережах 

10 кВ, якому присвячена дисертаційна робота, є актуальною задачею, яка 

дозволить підвищити ефективність функціонування електричних мереж.  

Проведені дослідження безпосередньо пов’язані з виконанням науково-

дослідних робіт кафедр «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій» та «Електропостачання та енергетичного менеджменту» 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

ім. Петра Василенка згідно завдань держбюджетних науково-дослідних робіт 

МОН України: «Розробка методів і засобів підвищення ефективності керування 

режимами та транспортуванням електричної енергії у електричних мережах» 

(ДР № 0110U002506), «Розробка систем енергетичного менеджменту та методів 

підвищення ефективності експлуатації електрообладнання АПК»  
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(ДР № 0104U004600), у яких здобувач брав участь в якості виконавця окремих 

розділів. 

 

2. Структура та обсяг дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

217 сторінок, серед них 43 рисунки по тексту, 20 таблиць по тексту, список 

використаних джерел містить 88 найменувань на 10 сторінках, 2 додатки на 52 

сторінках. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

зазначено її зв’язок з науковими програмами і темами, сформульовано мету та 

задачі досліджень, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження. 

Сформульовано наукову новизну, розглянуто практичне значення результатів 

роботи та їх впровадження, а також наведено дані про апробацію роботи, 

публікації матеріалів досліджень і особистий внесок здобувача. 

У першому розділі виконано аналіз методів і засобів підвищення 

ефективності електропостачання в розподільчих електричних мережах, 

проведено аналіз існуючих підходів до визначення місць пошкодження та 

секціонування в таких мережах. Проведено аналіз методів оцінки ефективності 

використання різних апаратних засобів підвищення ефективності  

електропостачання в розподільчих мережах, а також досліджено методи та 

засоби, які використовуються для підвищення ефективності роботи 

електричних мереж. 

В другому розділі дисертаційної роботи розроблені математичні моделі 

оптимального розташування засобів підвищення ефективності  

електропостачання в розподільчих мережах. Так, побудовані математичні 

моделі оцінки інтегрального недовідпуску електричної енергії та часу 

відновлення електропостачання, які враховують кількість і місце розташування 

засобів підвищення ефективності  електропостачання в електричній мережі, а 

також математична модель оцінки ефекту від установки різних видів засобів 

підвищення ефективності  електропостачання в електричних мережах. З 

використанням зазначених моделей розроблено алгоритм пошуку 

оптимального рішення з розміщення апаратних засобів підвищення 

ефективності  електропостачання в електричній мережі за різними критеріями, 

пріоритетними для вирішуємої задачі. 

Третій розділ присвячено теоретичним основам і методам розкриття 

невизначеності вихідної інформації при оптимізації системи підвищення 

ефективності електропостачання. Проаналізовано основні причини та способи 

розкриття невизначеності інформації, досліджено вплив невизначеності значень 

питомого збитку та показників надійності на оптимальну систему підвищення 

ефективності електропостачання в електричній мережі. Обґрунтовано 

використання трикутної функції приналежності величин питомого збитку та 
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показників надійності для математичного моделювання вхідних параметрів в 

нечіткій формі для вирішення задачі оптимізації розташування засобів 

підвищення ефективності електропостачання. З урахуванням цього розроблено 

метод прийняття рішень в умовах невизначеності вихідної інформації при 

розміщенні апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання, 

який використовує критерій Гурвиця.  

У четвертому розділі дисертаційної роботи виконано практичну 

реалізацію оптимізації вибору кількості та місць розташування засобів 

підвищення ефективності електропостачання в розподільчих електричних 

мережах. Досліджено вплив величини навантаження та структури мережі на 

оптимізацію структури системи підвищення ефективності електропостачання та 

розроблено спеціалізовану комп’ютерну програму для автоматизованого 

вирішення задачі оптимізації розташування апаратних засобів підвищення 

ефективності електропостачання. На основі проведеного комп’ютерного 

моделювання досліджено ефективність застосування різних апаратних засобів 

підвищення ефективності електропостачання при зміні місця їх розташуванні в 

електричній мережі. 

Загальні висновки по дисертаційній роботі у повній мірі відображають 

одержані наукові результати. 

У додатках приведено текст програми оптимізації розташування 

апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в електричній  

мережі, а також наведено акти впровадження результатів дисертаційної роботи. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

В дисертаційній роботі здобуто ряд нових наукових результатів, які в 

сукупності є значущими для розв’язання актуального наукового завдання 

розвитку методів оптимізації розташування апаратних засобів підвищення 

ефективності електропостачання в електричних мережах.  

Серед наукових положень і результатів, отриманих особисто здобувачем і 

поданих на захист, найбільш суттєвими є: 

1. Вперше розроблено математичну модель оцінки середнього часу 

перерв в електропостачанні в розрахунку на одне стійке пошкодження, яка 

дозволяє враховувати наявність у розгалуженій розподільчій мережі як 

пристроїв для пошуку пошкоджених ділянок, так і секціонуючих апаратів. 

2. Удосконалено метод оцінки інтегрального річного недовідпуску 

електроенергії споживачам, який дозволяє враховувати наявність різних 

апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання у розгалуженій 

розподільчій мережі 10 кВ в умовах невизначеності вихідної інформації. 

3. Вперше розроблений та теоретично обґрунтований метод пошуку 

оптимальної схеми розташування засобів підвищення ефективності 

електропостачання за пріоритетними для особи, що приймає рішення, 

критеріями, це дозволяє зменшити кількість ітерацій, а також здійснювати 
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вибір типу та місця введення апарату при поетапній послідовній автоматизації 

електричної мережі. 

 

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень та достовірність 

отриманих результатів. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи підтверджується коректним застосуванням 

математичного апарату з використанням теорії нечітких множин, теорії 

матриць, теорії прийняття рішень та теорії ймовірності, методів нечіткого та 

дискретного програмування. 

Достовірність отриманих результатів забезпечена коректно поставленими 

і кваліфіковано виконаними експериментальними дослідженнями, а також 

узгодженням результатів моделювання та експериментальних даних. 

 

5. Практичне значення отриманих результатів. 

Цінність отриманих результатів полягає у зменшенні середнього часу 

перерв в електропостачанні на основі використання рекурентних матричних 

виразів, яка дозволяє враховувати наявність різних засобів підвищення 

ефективності електропостачання в електричних мережах 10 кВ.  

Запропоновано алгоритм та програмне забезпечення оптимізації 

розташування засобів підвищення ефективності електропостачання, які можуть 

бути використані при проектуванні та реконструкції розподільчих 

електромереж 10 кВ. 

Результати дисертаційної роботи у вигляді методик та результатів 

розрахункових досліджень впроваджено: в АК «Харківобленерго» (м. Харків), у 

навчальному процесі Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. Петра Василенка при підготовці лекційних курсів 

«Основи нечіткого логічного керування» та «Ідентифікація та моделювання 

технологічних об’єктів» для студентів спеціальностей 8.05020201 

«Автоматизоване управління технологічними процесами» та 8.05020202 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». 

 

6. Повнота опублікованих основних результатів досліджень та 

відповідність автореферату змісту дисертаційної роботи. 

Отримані в дисертації наукові результати та висновки достатньо повно 

відображено в 12 друкованих працях, з них: 9 статей у наукових фахових 

виданнях України (4 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних 

баз), 3 – у матеріалах конференцій та семінарів. 

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням, 

результатам і висновкам дисертаційної роботи, дає достатнє уявлення про суть 

проведених досліджень. 
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7. Зауваження щодо дисертаційної  роботи. 

Щодо дисертаційної роботи та автореферату Сиротенка М.О. є наступні 

зауваження: 

1. Не зрозуміло яким чином доведено достовірність математичних 

моделей оцінки інтегрального недовідпуску електричної енергії та часу 

відновлення електропостачання, а також оцінки ефекту від установки різних 

видів засобів підвищення ефективності  електропостачання в мережах, 

розроблених у другому розділі дисертаційної роботи. 

2. У третьому розділі дисертаційної роботи при побудові математичних 

моделей розміщення засобів підвищення ефективності електропостачання в 

електричних мережах з урахуванням питомого збитку та показників надійності 

в нечіткому вигляді розглядались схеми розподільчої електричної мережі 10 кВ 

з повітряними лініями електропередачі, проте не зрозуміло чи можливо 

застосовувати розроблену методику для електричних мереж з кабельними 

лініями електропередачі. 

3. В четвертому розділі дисертаційної роботи проведено дослідження 

величини приведених витрат залежно від потужності електроустановок 

споживачів та довжини ліній електропередачі, у той час як в сучасних умовах 

розвитку енергетики бажано було дослідити значенні величини дисконтованих 

витрат. 

4. Бажано було провести порівняння ефективності використання 

розробленого автором спеціалізованого алгоритму пошуку оптимальної 

кількості та місць розташування апаратних засобів підвищення ефективності 

електропостачання в електричних мережах з існуючими алгоритмами методів, 

які використовуються для вирішення аналогічних задач. 

5. Оцінюючі кількісне значення підвищення ефективності оптимізації 

розташування засобів підвищення ефективності електропостачання бажано 

було провести розрахунки для більшої кількості експериментальних 

досліджень. 

6. Наявні окремі зауваження щодо оформлення дисертації (мають місце 

орфографічні та пунктуаційні помилки, стилістичні неточності тощо). 

 

Зазначені зауваження не є принциповими і не знижують якість роботи, 

вони не порушують основні її положення, не знижують її наукову новизну та 

практичну цінність, а отже, й загальну позитивну оцінку. 

  




