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Актуальність теми дисертації та зв’язок із науковими програмами, 

темами 

В сучасних системах електропостачання існують проблеми, пов’язані з 

втратами при передачі електроенергії від джерел до споживачів. Обмеженість 

невідновлювальних джерел енергії, необхідність підвищення 

енергоефективності існуючих енергосистем, зростаюча забрудненість 

навколишнього середовища вимагає знаходити шляхи економного 

використання електроенергії та забезпечувати технічне їх рішення з 

урахуванням інформаційних технологій, що стрімко розвиваються. 

Дослідження щодо підвищення ефективності, ідентифікації типів втрат та 

розроблення методів їх зниження є актуальними, оскільки направлені на 

розвиток новітніх ресурсозберігаючих технологій для подальшого 

впровадження у всі сфери народно-господарського комплексу. 

Дослідженню саме таких задач і присвячена дисертаційна робота  

Савєльєва А. А. В своїй роботі автор системно проаналізував питання типів 

втрат, які відбуваються в лініях електропередачі, та розглянув її роботу в режимі 

узгодженого навантаження. Основна увага приділена на дослідження моделей 

та методів зменшення витрат при передачі електроенергії та запропоновано 

подальший розвиток математичної моделі хвильових процесів в зв’язаних 

керованих лініях електропередачі. Автор запропонував інформаційну систему 

керування для двоколової лінії, яка дозволяє керувати хвильовим опором лінії 

електропередачі. Для підтвердження працездатності розробленої системи 



керування в програмному комплексі Matlab&Simulink створена модель 

двоколової КПЛЕП класом напруги 110 kV та проведене моделювання цієї 

системи для двох режимів роботи кута зсуву векторів напруги та струмів двох 

ланцюгів КПЛЕП, θ = 0° та θ =120°. На підставі отриманих результатів 

моделювання підтверджено працездатність розробленої інформаційної системи 

керування. 

Актуальність роботи підтверджується, наданими в роботі актами про 

впровадження результатів досліджень з позитивними висновками, 

оприлюдненими результатами в фахових виданнях та матеріалах апробаційного 

характеру.  

Дисертаційна робота Савєльєва А. А. виконана на кафедрах 

електропостачання та енергетичного менеджменту та електромеханічної 

інженерії Інституту електротехніки та електромеханіки Національного 

університету «Одеська політехніка». Робота виконувалась в рамках наукових 

досліджень за держбюджетною НДР за участю автора «Підвищення якості 

електропостачання з урахуванням електромагнітної сумісності силових 

електричних кабелів» (Одеський національний політехнічний університет, № 

129-54), та в рамках міжнародного ERASMUS+ проекту “Internet of Things: 

Emerging Curriculum for Industry and Human Applications ALIOT” (573818-EPP-

1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHEJPР). 

Тема дисертації відповідає науковому напрямку випускової кафедри. 

Зміст дисертаційної роботи, її основні задачі відповідають Закону України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», зокрема п. 6 статті 7 

«Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості 

та агропромисловому комплексі». 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 

Савєльєва А. А. достатньо обґрунтовані коректним використанням 

математичного апарату, логічно випливають із результатів, отриманих за 

допомогою чітких викладок, підкріплені успішною реалізацією, ефективним 

практичним впровадженням результатів дисертаційних досліджень 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій є достатньою і базується на достатньому для такого типу роботи 

аналізі джерел за даною проблемою, постановці мети й задач дослідження, 

використанні сучасних методів дослідження, якісному та аргументованому 

формулюванні висновків. Достовірність та обґрунтованість запропонованих 

методів і засобів підтверджується результатами експериментальних досліджень 

та коректним застосуванням методів математичного та комп’ютерного 



моделювання, які були використані під час виконання роботи. 

Достовірність отриманих результатів забезпечено коректною постановкою 

завдань дослідження, використанням загальновизнаних методів досліджень, 

теоретичним обґрунтуванням запропонованих та розвинутих методів та 

моделей. Математичний апарат використано коректно. Припущення та 

обмеження правомірні та загальноприйняті.  

Тому можна стверджувати, що висновки та практичні рішення, отримані у 

роботі, коректні, достатньо обґрунтовані й можуть бути рекомендовані до 

використання в проектних та експлуатаційних організаціях галузі, а також в 

навчальному процесі при підготовці фахівців за першим та другим освітнім 

рівнями вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка». 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку та 

поглиблені теорії хвильових процесів, методів та моделей, які дозволяють 

керування вторинними параметрами ліній електропередачі для підвищення 

ефективності використання цих ліній.  

1. Вперше запропоновано метод підвищення ефективності передачі 

електричної енергії в лініях за рахунок використання режиму узгодженого 

навантаження, шо дозволило створити математичні моделі керування 

хвильовим опором лінії.  

2. Отримала подальшого розвитку математична модель хвильових процесів 

в зв'язаних керованих лініях електропередачі за рахунок врахування двох мод 

синусоїдальних коливань, що дозволило дослідити вплив обох мод на режим 

узгодженого навантаження лінії. 

3. Отримала подальшого розвитку математична модель квазінеоднорідних 

ліній, яка відрізняється від існуючих врахуванням розподіленого навантаження 

лінії при визначенні її вхідного опору, що дозволило враховувати динамічну 

зміну реального розподіленого навантаження при автоматичному керуванні 

вторинними параметрами лінії.  

4. Вперше розроблено метод автоматичного керування хвильовим опором 

керованої лінії електропередачі, що дозволило створити відповідну 

інформаційну систему керування для двоколової лінії. 

 

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

анотації, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертаційної 

роботи складає 209 сторінок, з яких 190 сторінок основного тексту. У роботі 

наведено 59 рисунків та 17 таблиць, 6 додатків. Список використаних джерел 

містить 82 найменування. Дисертацію оформлено відповідно до вимог, 



визначених Міністерством освіти і науки України.  

Отримані результати свідчать про високу індивідуальність роботи. По 

всьому тексту дисертації простежується авторський стиль. У дисертації не 

виявлено текстових запозичень і використання наукових результатів інших 

науковців без посилань на відповідні джерела. 

 

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

Основні наукові положення і рекомендації, які сформульовані в 

дисертаційній роботі, у повній мірі відображені в публікаціях здобувача і 

пройшли апробацію на Міжнародних науково-технічних конференціях. 

Основні результати дисертаційної роботи викладено в 5 публікаціях, з них: 

3 статті у наукових фахових виданнях України з технічних наук за профілем 

спеціальності, 2 публікації у працях і матеріалах наукових конференцій, які 

проіндексовано в міжнародній наукометричній базі Scopus. 

Основі положення дисертації повністю викладено в опублікованих працях. 

Вимоги щодо кількості та якості публікацій виконано. 

 

Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації 

В якості зауважень до дисертаційної роботи можна вказати наступне 

1. В науковій новизні Пункт 4 доцільно було б розмістити відразу після 

пункту 1, розташувавши новизну по мірі значущості. 

2. На стор. 10 дисертації, в переліку статей, що додатково висвітлюють 

результати роботи, слід було б вказати, що ці статті індексуються в SCOPUS 

3. В 1-му розділі необхідно актуалізувати дані стосовно значень  

споживання та вироблення електричної енергії, бо дані по світу приведені за 

2020 рік, а для України аж за 2018 р. 

4. У тексті дисертаційної роботи зустрічаються орфографічні та 

стилістичні помилки. Також текст дисертації містить велику кількість 

неузгоджених речень, наприклад: 

Стор. 33 «На кабель, прокладений в землі, не схильний до атмосферних 

впливів» 

Стор. 34 «Відповідно до [10] загальна кількість виробленої енергії за 2019 

рік в усьому світі складають 27 044 TWh». 

5. В 4-му розділі недостає техніко-економічних розрахунків, які б 

показали економічних ефект від впровадження розробленої системи 

автоматичного керування. 

Висловлені зауваження мають дискусійний характер або стосуються 

другорядних аспектів дисертаційної роботи та не впливають на її загальну 

позитивну оцінку. 

Загальний висновок щодо дисертації в цілому 



Представлена дисертаційна робота «Моделі та методи підвищення 

енергоефективності ліній електропередачі» є завершеною науково-дослідною 

роботою, яка містить нові науково обґрунтовані результати. У дисертації 

розв’язано актуальну науково-прикладну задачу, яка полягає у створенні 

методів та моделей для визначення та керування хвильовим опором лілії 

електропередачі в режимі роботи узгодженого навантаження при динамічній 

зміні навантаження.  

Одержані наукові та практичні результати є вагомими для галузі 

Електрична інженерія в цілому та електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці зокрема. Тема і зміст дисертації відповідають спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Отже, з огляду на актуальність теми дисертації, обґрунтованість наукових 

положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизну 

та практичну цінність, повноту викладення в наукових публікаціях, відсутність 

порушень академічної доброчесності, вважаю, що дисертація цілком відповідає 

вимогам «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року №44, а її автор, 

САВЄЛЬЄВ Артем Андрійович  – заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 
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