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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Дяченка Олександра 

Васильовича «Розвиток методів знаходження часткової участі у 

відповідальності за порушення якості електроенергії», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – 

електричні станції, мережі і системи 

 

Актуальність роботи. Головним призначенням систем пересилання, 

розподілу та споживання електроенергії є ефективне забезпечення потреб 

національного господарства в енергії відповідної якості за мінімальних витрат і 

достатнього рівня надійності. Взагалі принципи побудови, розвитку сучасних й 

перспективних систем енергопостачання, методи та засоби керування їх 

режимами повинні відповідати рівню й темпу загального прогресу техніки і 

технологій. Цієї мети можна досягти лише на основі впровадження результатів 

нових теоретичних досліджень, оскільки в зв'язку з появою й поширенням 

прогресивних технологічних процесів і, як наслідок, безперервним зростанням 

питомої ваги нелінійних і динамічних споживачів електроенергії, умови 

функціонування електричних мереж все в більшому ступені  відрізняються від 

традиційних. Однією з найважливіших теоретичних та практичних проблем, які 

необхідно вирішувати в сучасних системах електропостачання, є поліпшення 

якості електроенергії і забезпечення електромагнітної сумісності.  

З практичної точки зору підвищення якості електроенергії в умовах 

енергетичного ринку вимагає зацікавленості в цьому суб'єктів процесу розподілу і 

споживання електроенергії. Для цього в роботі запропоновані рішення важливих 

питань, які пов’язані з визначенням питомої частки участі суб'єктів розподілу і 

споживання електроенергії у відхиленнях її якості.  

В цілому все це підкреслює перспективність обраного автором напрямку 

науково-практичних досліджень і тому тема дисертаційної роботи Дяченка О.В., 

що присвячена вирішенню поставлених задач, є актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі «Автоматизації та кібербезпеки 
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енергосистем» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» згідно плану держбюджетних науково-дослідних робіт 

Міністерства освіти і науки України по темі «Математичне та фізичне 

моделювання процесів виникнення корони при роботі електроенергетичних 

об’єктів» (ДР № 0116U0003882). Здобувач брав безпосередню участь у виконанні 

робіт згідно з темою.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність і новизна. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Дяченка О.В., є високою й базується на 

детальному аналізі інформаційних джерел за даною проблемою, чіткій постановці 

мети і задач дисертації, зіставленні і порівнянні отриманих автором результатів з 

результатами інших дослідників, у якісному та аргументованому формулюванні 

отриманих висновків. Можна стверджувати, що приведені в дисертаційній роботі 

висновки і рекомендації щодо використання результатів досліджень достатньо 

обґрунтовані і відповідають дійсності. 

 Достовірність результатів дисертаційних досліджень забезпечується 

коректністю постановок математичних задач, використанням сучасних методів 

наукових досліджень, зокрема теорії функції комплексного змінного при 

створенні векторної моделі електричної мережі; методу симетричних складових 

при дослідженні несиметричних режимів; теорії ймовірностей і математичної 

статистики для локального визначення питомої частки споживача в спотворенні 

симетрії; булевої алгебри для логічних рівнянь в описі алгоритмів розглянутих 

методик.  

В представленій до захисту дисертаційній роботі основними результатами 

досліджень автора є нові методи та методики знаходження питомої частки 

відповідальності за порушення якості електроенергії, новизна яких полягає у 

наступному: 

1. Вперше розроблено метод визначення місця розташування джерела 

коливання напруги в системі електропостачання, який ґрунтується на  кореляції 

зміни активної потужності і значення напруги в електричній мережі та дозволяє 
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визначити місце розташування джерела коливання напруги відносно границі 

розділу балансової приналежності. 

2. Запропоновано новий метод аналізу кривої напруги, який на відміну від 

існуючих ґрунтується на дискретній обробці інформації і робить можливим 

виділити області монотонної зміни (незмінності) кривої напруги, а також виявити 

й оцінити локальні екстремуми,  

3. Отримав розвиток метод визначення відповідальності споживача і 

постачальника за спотворення симетрії напруги, який відрізняється від існуючого 

врахуванням напрямку активної потужності симетричних складових в кожному 

інтервалі усереднення ∆𝑡𝑡, що дає можливість його використання в локальних 

пристроях контролю та обліку електроенергії. 

Значення отриманих результатів для їх практичного застосування та 

наукової діяльності. Здобувачем розроблений новий метод виявлення місця 

розташування джерел коливань напруги в системі електропостачання. Метод 

базується на використанні кореляції зміни потужності і значення напруги в 

мережі електропостачання і дозволяє враховувати зсув кривої потужності 

відносно кривої напруги, який обумовлений динамічними характеристиками 

навантаження. Здобувачем удосконалено метод аналізу кривої напруги стосовно 

дискретної обробки інформації, що дозволяє виявляти й оцінювати локальні 

екстремуми, виділяти області монотонної зміни і незмінності кривої напруги. 

Також запропоновано метод визначення відповідальності споживача і 

постачальника за спотворення симетрії напруги. Розрахунок проводиться за час 

моніторингу з урахуванням коефіцієнтів відповідальності суб'єктів в кожному 

інтервалі усереднення. Основною особливістю методу є можливість його 

використання за  наявності обмеженої інформації, яка отримана лише на шинах 

споживача. Це дало змогу побудувати локальний пристрій для визначення 

часткової участі споживача в спотворенні симетрії, за якою споживач повинен 

отримати компенсацію або, навпаки, бути підданий санкціям за порушення вимог 

до якості електричної енергії. 

Отримані результати роботи впроваджені в ТОВ «ТЕССА» м. Харків, при 

проведенні обстеження електроприймачів промислових підприємств, та у 
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навчальному процесі кафедри «Автоматизації та кібербезпеки енергосистем» 

Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» 

при викладанні навчального курсу «Якість електричної енергії». 

Розглянуто перспективи досліджень з розвитку комплексної методики 

оцінки часткової участі споживача при порушенні якості електроенергії по всім 

показникам якості електроенергії, що характеризують тривалі зміни 

характеристик напруги. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях.  

Основні наукові положення і отримані результати опубліковано в 7 

друкованих працях у наукових фахових виданнях України, що включені до 

науковометричних баз даних (3 з яких включені до науковометричної бази Web of 

Science). Додаткові відомості про наукові результати роботи також висвітлені в 8 

друкованих матеріалах конференцій. 

Автореферат дисертації повністю відображає основні положення 

дисертаційної роботи, відповідає її змісту та нормативним документам. 

Оцінка основного змісту роботи та її завершеності в цілому. 

Дисертаційна робота Дяченка Олександра Васильовича складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та трьох додатків, у яких наведені пояснювальні матеріали 

до дисертаційної роботи. 

У вступі викладені актуальність роботи, мета та задачі дослідження, об’єкт, 

предмет та методи досліджень, викладено основні положення наукової новизни та 

практичної цінності, відомості про публікації автора за темою дисертації та 

апробацію результатів та їх впровадження у виробництво та науковий процес. 

У першому розділі проаналізовано методи визначення часткової участі 

суб'єктів у відповідальності за порушення якості електроенергії. Відзначено, що 

відомі розробки в повному обсязі не вирішують завдання експлуатації 

електричних мереж і не охоплюють всі показники якості електроенергії, властиві 

відхиленням характеристик напруги від номінальних значень. 

У другому розділі розглянуто питання часток постачальника і споживача в 

порушення вимог по коливанням напруги на інтервалі спостереження. 
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Третій розділ присвячений локальному визначенню питомої частки 

споживача у відповідальності за спотворення симетрії. 

У четвертому розділі розглянуто визначення питомої частки споживача у 

відповідальності за порушення якості електроенергії при комплексній оцінці 

показників за допомогою локального пристрою. 

Загальні висновки по дисертації є коректними та відображають наукові й 

практичні результати, отримані автором. 

Структура дисертації, послідовність викладення матеріалу та його обсяг 

відповідають встановленим вимогам. Назва теми дисертації відповідає змісту 

останньої. Дисертація написана в зрозумілій, доступній формі. Стиль викладення 

матеріалу логічний, основні положення достатньо аргументовані, в тому числі 

посиланнями на літературні джерела. В цілому можна зробити висновок про 

завершеність даної дисертаційної роботи. 

Основні зауваження по роботі 

1. Більшість практичних висновків роботи ґрунтується на нормах якості 

електричної енергії, що визначені в ГОСТ 13109-97. Цей стандарт і зараз є 

дійсним на території України, хоча інші країни його вже не використовують. Все 

ж варто було б при виконанні досліджень одночасно розглядати також положення 

національного стандарту ДСТУ EN50160:2010, який також діє на території 

України і який гармонізовано з європейським стандартом на показники напруги. 

Тим паче, що в роботі фактично розглядається дія коливань напруги не тільки як 

флікер, відповідно до  ГОСТ 13109-97, а й як флуктуація (voltage fluctuation), як в 

ДСТУ EN 50160:2010 чи в матеріалах IEC по електромагнітній сумісності.  

2. В меті дисертаційної роботи вказано, що будуть розроблені методи які 

будуть використані у локальному пристрої для визначення частки участі в 

порушенні якості електроенергії. Але метод запропонований в розділі 2 для 

коливань напруги не відповідає вказаним умовам. 

3 Не ясно як дані графіків синусоїдальних залежностей на рис. 2.2 - 2.4 

використовуються при пошуку джерел коливання напруги. 
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4. Ствердження в матриці ∆𝑼𝑼 , що її стовпці представляють значення першої 

і другої похідних напруги є некоректним так як мова йде про некоректні середні 

значення за інтервал усереднення (с. 58-59). 

5. Алгоритми аналізу кривої напруги (параграф 2.2.1) розраховані на  

послідовну реалізацію з кроком усереднення Т/τ, причому результатом є матриця 

інформації за весь час спостереження Т. Представляється доцільним поєднати 

повністю або частково роботу цих алгоритмів в циклі по інтервалу усереднення 

Т/τ. 

6. В третьому розділі при розробці локального пристрою, автор фактично 

використовує метод визначення питомої частки в порушенні симетрії за 

напрямком потужностей симетричних складових, хоча перший розділ роботи 

містить перелік недоліків цього методу. 

7. Опис дії алгоритмів приладів контролю якості електричної енергії (рис. 

4.3 та 4.4)  представляється недостатньо обґрунтованим.  

8. Незважаючи на високу в цілому якість написання тексту дисертаційної 

роботи, в ній наявні певні недоліки. Так  в дисертації декілька підписів рисунків 

на російській мові (рис. 2.12 с.72, рис. 2.13 с.74). В блок схемах алгоритмів 

доцільно було б для кращої наочності використовувати логічні блоки з трьома 

розгалуженнями (>,<,=). 

Зазначені зауваження не мають принципового характеру, не ставлять під 

сумнів наукову новизну або достовірність одержаних в дисертації результатів та 

не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

Висновок 

Дисертаційна робота Дяченка Олександра Васильовича на тему 

«Розвиток методів знаходження часткової участі у відповідальності за порушення 

якості електроенергії» є закінченою науковою працею. За отриманими науковими 

результатами та змістом дана дисертаційна робота відповідає паспорту 

спеціальності 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. У дисертації за 

результатами виконаних автором досліджень вирішена важлива науково-

прикладна задача - розвитку методів визначення пайової частки суб'єктів 

розподілу і споживання електричної енергії у відповідальності за порушення 
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якості електроенергії шляхом з метою використання в локальних пристроях 

обліку.  

Виходячи з актуальності теми, достатніх рівнів достовірності та наукової 

новизни результатів, теоретичного та практичного значень, повноти викладу в 

опублікованих працях, апробації основних досліджень, вважаю, що дисертаційна 

робота відповідає вимогам п.п. 9,11 і 12 “Порядку присудження наукових 

ступенів”, щодо кандидатських дисертацій, а її автор Дяченко Олександр 

Васильович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. 
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