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ВІДГУК 
 

офіційного опонента, доктора технічних наук, професора, директора 
Інституту енергетики Академії Наук Республіки Молдова Міхая ТИРШУ на 
дисертаційну роботу Савєльєва Артема Андрійовича «Моделі та методи 
підвищення енергоефективності ліній електропередачі», подану до 
захисту в разову спеціалізовану вчену раду Національного університету 
«Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична 
інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

 
 

Актуальність теми дисертації та зв’язок із науковими програмами, темами 
На сьогодні активно розвиваються дослідження, пов’язані з інноваційними 

перетвореннями в сфері електроенергетики, які направлені на підвищення 
ефективності функціонування енергосистем. Особливо це стає актуальним за умов, 
що склалися в суспільстві: зростають обсяги використання розподіленої генерації, 
конструкції ліній стають складнішими та дорожчими, а розвиток інформаційних 
технологій та програмних засобів сприяє до активного залучення різноманітних 
регулювальних пристроїв та контролерів для комплексного керування параметрами 
режиму ліній електропередачі. Зменшення витрат при транспортуванні 
електроенергії є задачею надважливою і актуальною.  

Робота здобувача направлена на  дослідження одного з актуальних чинників 
забезпечення ефективного використання ліній електропередачі. Автор досліджує 
характер і причини, які впливають на ефективність транспортування електроенергії та 
акцентує увагу на одному із способів зменшення втрат: підтримка роботи лінії 
електропередачі в режимі узгодженого навантаження. Відповідно до мети роботи, 
проведено дослідження методом управління хвильовим опором на основі керованих 



ліній, побудовано модель ліній електропередачі із системою автоматичного 
керування фазоповоротними пристроями для зміни хвильового опору. 

Актуальність представленої дисертаційної роботи засвідчена позитивними 
висновками наведених в роботі актів про впровадження результатів досліджень, 
підтверджена результатами та активною участю здобувача в науково-дослідних 
роботах кафедри. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 
Дисертаційна робота характеризується достатнім рівнем структурності, 

системності та логічністю викладу матеріалу. Автор здійснив детальний  аналіз 
наукових робіт за тематикою дослідження та обґрунтував отримані висновки. 
Завдання, які поставлені в роботі, вирішені повною мірою, відповідають поставленій 
меті, та підтверджені отриманими результатами. Теоретичні дослідження виконано з 
використанням сучасних методів системного аналізу та теоретичної електротехніки. 
Для оцінки та підтвердження результатів експериментальних досліджень 
використані методи математичної статистики та кількісні методи обробки емпіричних 
даних.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 
відповідають вимогам до такого виду досліджень. 

Для забезпечення необхідної і достатньої обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій  автор здійснив апробацію результатів своїх наукових 
досліджень на ряді підприємств, які пов’язані з енергетичною галуззю, та отримав 
позитивні відгуки. 

 
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. Вперше розроблено метод автоматичного керування хвильовим опором 
керованої лінії електропередачі, що дозволило створити відповідну інформаційну 
систему керування для двоколової лінії. 

3.  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. 

4. 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. 

Відсутні порушення академічної доброчесності 
 
В якості зауважень до дисертаційної роботи можна вказати наступне 
1. На сторінці 67 не вистачає пояснення, на підставі чого обирався час доби для 

обчислення навантаження ліній, та чому вони є різними для літнього та зимового 
часу. 

2. З таблиці 2.3 на сторінці 69 витікає, що одна й та ж лінія електропередачі в 
різні часи доби має різні за характером реактивні потужності. Наприклад, для лінії 
«П.Покр. – Жовтнева» о 10 годині реактивна потужність є індуктивною (+9,6 MVAr), а 
о 22 годині вона вже ємнісна (-6,7 MVAr). Причину цього не пояснено. 

3. На рисунку 1.9 фактично наведено не схему заміщення всієї ПЛЕП, а тільки її 
фрагменту нескінченно малої довжини dx, що й відображено на малюнку. 

4. Не зрозуміло, чому автор наголошує, що схема на рисунку 1.9 є схемою 
заміщення саме повітряної лінії електропередачі. Адже це фактично схема 
заміщення ділянки будь-якої лінії з розподіленими параметрами, наприклад, 
кабельної лінії. 

Висловлені зауваження стосуються другорядних аспектів дисертаційної роботи 
та не впливають на її загальну позитивну оцінку.  

 
Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 
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. 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.  



Кількість опублікованих праць відповідає вимогам, що встановлені 
Міністерством освіти і науки України щодо дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії.  

Детальний аналіз представленого рукопису дисертації та наукових публікацій 
дає підстави констатувати ідентичність публікацій і основних положень дисертацій. 

 
Загальний висновок про відповідність роботи встановленим вимогам 
Дисертаційна робота Савєльєва Артема Андрійовича на тему «Моделі та методи 

підвищення енергоефективності ліній електропередачі» є самостійним, завершеним 
науковим дослідженням, яке має наукову новизну, містить наукові результати, що в 
сукупності вирішують актуальні наукові задачі. Зміст роботи відповідає галузі знань 
14 «Електрична інженерія» та спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка» 

 
 
На підставі вищезазначеного можна констатувати, що дисертація Савєльєва 

Артема Андрійовича «Моделі та методи підвищення енергоефективності ліній 
електропередачі» за актуальністю, науковою та практичною цінністю здобутих 
результатів дисертація відповідає вимогам Порядку присудження ступеня доктора 
філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 
освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії,   
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 № 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». 
 
Офіційний опонент: 
директор інституту енергетики 
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