
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Доманського Іллі Валерійовича «Теоретичні основи 

енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і 

зовнішнього електропостачання залізниць», що подана на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук  

за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт 

 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти  розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатку. Повний обсяг дисертації становить 

308 сторінок основного тексту, включаючи 93 рисунка і 31 таблицю; таблиці й 

рисунки, розміщені на окремих сторінках займають 22 сторінки; 235 

найменувань використаних літературних джерел на 26 сторінках; 4 додатки на 

58 сторінках. 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Дослідження процесів передачі та перетворення електроенергії в 

системах тягового і зовнішнього електропостачання залізниць, а також 

технологій їх технічного обслуговування з метою зменшення витрат 

електроенергії та коштів на обслуговування були актуальними на протязі всієї 

історії використання електричної тяги. І зараз питання зменшення питомих 

витрат енергоресурсів в процесі перевезень на залізницях України являються 

одними з найбільш важливих і відповідають основним завданням, які стоять 

перед економікою держави.  

Основним енергоносієм для здійснення перевезень на залізницях України 

є електроенергія, за допомогою якої виконується майже 92% загального обсягу 

перевезень. Разом з тим в порівнянні з рівнем втрат електроенергії у загально 

енергетичному балансі європейських країн (6–8 %) енергоефективність систем 

тягового електропостачання електрифікованих залізниць залишається 

незадовільною. Отже, можна зробити висновок, що проведення досліджень в 

напрямку зменшення питомих витрат енергоресурсів в процесі перевезень 

залізниць і впровадження енергоефективних режимів роботи систем тягового і 

зовнішнього електропостачання та нових технологій їх обслуговування є 

актуальним.  

Метою роботи Доманського І. В. є розвиток наукових основ підвищення 

енергоефективності і ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього 

електропостачання та технологій їх обслуговування для забезпечення 

енергобезпеки і зниження собівартості перевезень електрифікованих залізниць, 

що визначає її актуальність. 

У відповідності до поданих дисертаційних матеріалів результати роботи 

є складовою частиною науково-практичних розробок Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за такими 

держбюджетними темами: «Розробка наукових основ проектування тягових 

передач високошвидкісного колісного залізничного транспорту для 
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швидкостей руху 200–300 км/год», (ДР № 0103U0015 06), «Наукові основи 

вибору раціонального електроприводу з безконтактними електромеханічними 

перетворювачами для перспективного транспорту», (ДР №0106 U001483), 

“Підвищення енергетичної ефективності і економічності роботи 

електротягових систем” (№ ДР 0103U005112) та темами госпдоговорів з 

Укрзалізницею: «Розробка технічного завдання та технічного проекту на 

автоматизовану систему діагностики струмоприймачів», згідно з договором від 

27.07.2010 № 1/10-Цтех-62/2010-ЦЮ;  «Проведення досліджень та розробка 

концепції схемо-технічних рішень зовнішнього електропостачання тягових 

підстанцій при існуючих режимах роботи енергосистем в умовах ринкової 

економіки», згідно з договором від 12.09.2011 № 76/2011-Цтех-140/2011-ЦЮ; 

«Розробка енергетичної стратегії Укрзалізниці на період  до 2015 року і на 

перспективу до 2020 року», згідно з договором від 23.08.2012 № 67/2012-Цтех-

173/2012-ЦЮ у яких здобувач був відповідальним виконавцем. 

Вказані науково-дослідні роботи виконувалися відповідно до задач 

державних програм енергонезалежності і інтеграції в мережу європейських 

енергосистем та енергетичної стратегії залізниць, а також постанов Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України. 

Зміст і коротка характеристика результатів дослідження. 

В першому розділі проведено аналіз ефективності енергетичного 

забезпечення процесу перевезень і визначено шляхи підвищення 

енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього 

електропостачання залізниць. Визначено фактори, що  істотно впливають на 

зниження питомих витрат енергоресурсів: енергоефективність систем тягового 

електропостачання, обсяг енергії рекуперації та оптимізація режимів ведення 

поїздів за енерговитратами. Обґрунтована необхідність створення методів і 

технологій підвищення енергоефективності систем тягового 

електропостачання. Сформульовано задачі на дослідження. 

Другий розділ присвячено визначенню потенціалу енергозбереження 

залізниць та напрямів його реалізації при здійсненні основного виду діяльності 

процесу перевезень. Запропоновано максимальне використання рекуперації та 

застосування компенсаторів реактивної потужності на електрорухомому складі 

змінного струму в оптимальному поєднанні із поперечною та поздовжньою 

компенсацією в тягових мережах. Визначено для кожного виду тяги 

прогнозовані на перспективу до 2020 року величини питомої витрати 

енергоресурсів на тягу поїздів. Розроблено наукові принципи енергетичної 

стратегії залізниць. Запропоновано раціональні співвідношення використання 

електричної і дизельної тяги та технологію підвищення енергоефективності 

електротягових мереж і живильних ліній енергосистем за рахунок збільшення 

напруги передачі енергії до споживача та мінімізації «середнього шляху 

енергії». Розроблено наукові принципи побудови зовнішнього 

електропостачання залізниць: приєднання підстанцій до мереж 220–330 кВ для 

підвищення якості електроенергії та зниження витрат і часу на їх будівництво; 

створення транспортно-енергетичних коридорів у полосі відчуження залізниць 
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при електрифікації в енергодефіцитних регіонах. 

В третьому розділі розроблено метод аналізу, розрахунку і моделювання 

основних електротехнічних параметрів і показників систем тягового 

електропостачання постійного і змінного струму для різних схем живлення 

багатоколійних ділянок і складної організації руху поїздів з урахуванням 

живильних ліній енергосистем. Показано, що визначення основних параметрів 

і показників при дослідженнях і проектуванні дозволяє виявити нові 

закономірності впливу факторів на енергоефективність роботи електричної 

тяги. Для створення аналітичних центрів залізниць розроблені імітаційні 

моделі електротягових мереж з позицій їх нерозривного зв’язку з живильними 

лініями енергосистем. Показано, що імітаційне моделювання дозволяє 

прогнозувати електроспоживання при зміні вантажопотоків, знаходити 

раціональні рішення при виборі схем живлення та проводити дослідження 

маловивчених режимів втрат потужності в процесі обміну енергією між 

контактними підвісками різних колій ділянок змінного струму, а також 

визначити втрати потужності передачі енергії при паралельній роботі 

неоднорідних мереж. 

В четвертому розділі розроблено наукові положення підвищення 

ефективності режимів в електричних системах з тяговими навантаженнями. В 

основу положень покладено багаторівневий метод регулювання напруги і 

реактивної потужності та метод нечітких множин для управління режимами 

електричної тяги. Показано, що використання розподіленої системи поперечно-

ємнісної компенсації в тяговій мережі та сумісне використання подовжньо-

ємнісної компенсації у відсмоктувальній лінії і пристроїв автоматичного 

регулювання напруги трансформатора під навантаженням дозволяє знизити 

втрати в тяговій мережі в 1,5–2 раз, а розміщення поперечно-ємнісної 

компенсації на посту секціонування дає можливість зменшити потужність 

поперечної компенсації на міжпідстанційній зоні майже в 4 рази. Результати 

теоретичних та експериментальних досліджень показують, що при відсутності 

навантаження лівого або правого плеча живлення тягової підстанції змінного 

струму одна з двох найменш навантажених фаз трансформатора спричиняє 

протікання в одній з фаз живильної лінії активно-ємнісного струму. Перевірено 

можливості впливу на точність системи обліку і встановлена необхідність 

використання векторного методу визначення обсягу електроенергії та 

пересувних компенсаторів реактивної потужності для забезпечення мінімально 

допустимого рівня напруги на електрорухомому складі. 

У п’ятому розділі запропонована технологія експлуатації електричних 

систем з тяговими навантаженнями на базі ресурсозбереження та розроблена 

система рейтингових оцінок енергобезпеки систем зовнішнього 

електропостачання залізниць. Встановлено, що при сприятливих показниках 

розвитку виробництва електроенергії в електроенергетиці є ряд проблем: 

наявність «замкнутої» потужності; обсяг маневрених потужностей у 

загальному балансі не перевищує 9% за оптимального рівня у 15%. У зв’язку з 

цим розроблено систему рейтингових оцінок стану енергетичної безпеки 
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процесу перевезень залізниць за сукупністю восьми індикаторів. 

Запропоновано систему управління енергоресурсів та комплекс заходів для 

забезпечення енергобезпеки процесу перевезень: резервування енергетичних 

мереж; створення пересувних модульних джерел, незалежних від 

енергосистем. Розроблено науково обґрунтовані принципи розвитку технології 

експлуатації електричних систем з тяговими навантаженнями за станом і 

мінімальними витратами в процесі їх життєвого циклу, зокрема концепцію 

технічного обслуговування пристроїв електропостачання за станом на базі їх 

діагностики і моніторингу, комплексну автоматизовану систему діагностики 

контактної мережі та струмоприймачів, засоби підвищення якості струмозняття 

та зменшення зносу контактного проводу, що в сукупності вирішує проблему 

ресурсозбереження та дозволяє понизити експлуатаційні витрати в 1,5 раз. 

Таким чином, Доманський І. В. провівши сукупність наукових 

досліджень, спираючись на сучасні методи досліджень і технічні засоби, досяг 

поставлену мету – створив теоретичні основи підвищення енергоефективності 

та ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання 

залізниць та технології їх обслуговування по стану для зниження питомих 

витрат енергоресурсів і собівартості  перевезень. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. 

В дисертації Доманський І. В. отримав такі основні результати, які мають 

наукову новизну. Вона полягає в розвитку теорії і практики керування 

системами електропостачання залізничного транспорту, що забезпечує 

раціональний перерозподіл потоків потужності в системах тягового 

електропостачання і живильних лініях енергосистем для забезпечення 

енергоефективності, ресурсозбереження, енергобезпеки електропостачання і 

зниження питомих витрат енергоресурсів в процесі перевезень. Зокрема: 

- вперше розроблені наукові принципи енергетичної стратегії залізниць 

України, які базуються на регресійному аналізу факторів, що впливають на 

рівень електроспоживання в тязі поїздів та на зміну питомої витрати 

енергоресурсів, запропоновано метод визначення потенціалу енергозбереження 

залізниць та прогнозу потреби енергоресурсів на перспективу, розроблено 

загальний метод аналізу, розрахунку та моделювання тягових мереж 

постійного і змінного струму при різних схемах живлення багатоколійних 

ділянок і складної організації руху поїздів на базі теорії графів та імовірності, 

розріджених матриць та методу кінцевих елементів і магнітного кола, 

встановлено, що відсутність тягового навантаження (лівого або правого плеча 

живлення) підстанції змінного струму спричиняє протікання активно-

ємнісного струму зворотного напрямку в одній з фаз живильної лінії 

енергосистеми і потребує використання векторного методу визначення обсягу 

електроенергії на тягу поїздів, розроблено систему рейтингових оцінок 

енергетичної безпеки зовнішнього електропостачання залізниць, яка базується 

на системному аналізі перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу 
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держави і мереж енергосистем регіону та моделюванні електротягових мереж 

при нормальних, вимушених та аварійних режимах; 

- отримали подальший розвиток: теорія розрахунку та моделювання 

багатопровідних тягових мереж, яка базується на розгляду їх як несиметричної 

багатофазної системи і методі симетричних складових та відрізняється від 

відомих узагальненням особливостей та єдиним теоретичним підходом 

побудови системи тягового електропостачання з позицій їх нерозривного 

зв’язку з енергосистемами; наукові принципи побудови зовнішнього 

електропостачання залізниць як ліцензіатів з передачі і розподілу 

електроенергії, що базуються на класичних методах і системному аналізі 

приєднань тягових підстанцій до живильних ліній енергосистем та 

відрізняються приєднанням їх до мереж НЕК Укренерго (220330 кВ); наукові 

основи підвищення ефективності режимів в електричних системах з тяговими 

навантаженнями на базі багаторівневого методу регулювання напруги і 

реактивної потужності та методу управління режимами роботи тягових мереж з 

використанням нечіткого опису їх станів та експертної системи. Особливістю 

запропонованих методів є вибір в якості функції втрат реактивної потужності в 

елементах системи та розподіл великомасштабної задачі на складові з 

використанням імітаційних моделей. 

Це дозволило розв’язати важливу науково-прикладну проблему – 

підвищення енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і 

зовнішнього електропостачання залізниць та технологій їх обслуговування по 

стану для зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і 

собівартості перевезень. 

Положення і висновки відносно суті проблеми, принципів і методів 

побудови математичних моделей обґрунтовані в роботі і базуються на 

принципах системного аналізу, теорії математичного моделювання, теорії 

електричних систем. Висновки по розділах і по роботі в цілому відповідають 

змісту дисертації і є об’єктивними. Можна стверджувати, що приведені в 

дисертаційній роботі Доманського І. В. висновки і рекомендації щодо 

використання результатів досліджень достатньо обґрунтовані і відповідають 

дійсності. Достовірність їх забезпечена коректністю використання 

математичного апарату та наукових положень. Вона підтверджується 

результатами тестування розроблених методів, моделей, програмних засобів та 

результатами впровадження розробок в виробництво.  

Основні результати дослідження достатньо апробовані. Вони 

доповідались на багатьох науково-технічних конференціях і опубліковані в 35 

публікаціях, в тому числі: 1 – монографія, 20 –  статті у фахових наукових 

виданнях України (15 – у наукометричних базах), 3 – статті у періодичних 

наукометричних фахових іноземних виданнях, 11 – тези доповідей та 

матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів та 

семінарів. Слід відмітити достатню кількість робіт у наукометричних фахових 

виданнях, які написані автором особисто: монографія та 10 статей. 
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Аналіз публікацій дозволяє зробити висновок, що в них у повному об`ємі 

представлені матеріали дисертації. Автореферат дисертації відображає її зміст, 

ідеї і висновки. У авторефераті розкрито внесок дисертанта в даний науковий 

напрям, розкрито новизну розробок, теоретичні і практичні значення 

результатів проведених досліджень. 

Значення отриманих результатів для теорії і практики. 

Практичне і теоретичне значення отриманих результатів визначається 

тим, що на підставі виконаних автором досліджень розроблено методи та 

засоби підвищення енергоефективності систем електропостачання залізниць і 

якості струмозняття електротягових мереж, а також забезпечення 

ресурсозбереження при їх експлуатації. 

Розроблено концепцію схемо-технічних рішень зовнішнього 

електропостачання тягових підстанцій, яка затверджена департаментом 

електрифікації та електропостачання Укрзалізниці. Запропоновано комплексну 

діагностику технічного стану пристроїв електропостачання залізниць на базі 

синтезу експериментальних і модельованих параметрів, що забезпечує перехід 

до ресурсозберігаючої технології обслуговування електротягових мереж та 

знижує експлуатаційні витрати в 1,5 раз. Розроблено технічні умови на 

електротехнічне обладнання, які погоджені департаментом електрифікації та 

електропостачання Укрзалізниці та службою електропостачання КП 

«Харківський метрополітен» і затверджені підприємством «ДАК-Енергетика». 

Запропоновано методики вибору параметрів і місць розміщення постів 

секціонування і пунктів паралельного з’єднання, установок поперечної і 

поздовжньої ємнісної компенсації в системах тягового електропостачання, що 

дозволяє зменшити втрати електроенергії близько 1,5 % від витрат та 

підвищити її якість. Розроблено та затверджено технічне завдання та технічний 

проект на автоматизовану систему діагностики струмоприймачів і 

удосконалено програмно-технічні засоби випробувальних вагон-лабораторій 

контактної мережі. 

Результати дисертаційної роботи використовуються вітчизняним 

підприємством «ДАК-Енергетика» при проектуванні та виготовленні 

електротехнічного обладнання, пристроїв діагностики та програмно-технічного 

забезпечення стаціонарних і пересувних тягових підстанцій та випробувальних 

вагон-лабораторій контактної мережі нового покоління з покращеними 

показниками надійності. 

Розроблені методики та засоби підвищення енергоефективності систем 

електропостачання електрифікованих залізниць використовуються 

департаментом електропостачання ПАТ «Укрзалізниця», філією «ПКТБ ІТ» 

ПАТ «Укрзалізниця». 

Результати досліджень автора також використовуються у навчальному 

процесі кафедри електричного транспорту та тепловозобудування 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
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Зауваження. 

1. Дисертація перенасичена матеріалами описового характеру. 

2. Автором пропонується енергозбереження за рахунок збільшення 

напруги передачі електроенергії, але не дається техніко-економічна 

обґрунтування витрат на таке переобладнання підстанцій країни (заміна 

трансформаторів, лінії, ізоляторів і таке інше). 

3. З тексу дисертаційної роботи не зрозуміло, як пов’язано застосування 

автоматизованої системи діагностик струмоприймачів з темою дисертації 

«Теоретичні основи енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового 

і зовнішнього електропостачання залізниць» 

4. Запропоновані автором «основні розділи енергетичної стратегії 

залізниць на перспективу до 2020 року, яка погоджена Міністерством 

інфраструктури України та затверджена державною адміністрацією 

залізничного транспорту України 26.11.2013 р.», є застарілими тому, що не 

відображають сучасний стан транспортних перевезень та напрямки його 

розвитку в Україні у 2017 році. 

5. Аналіз «Динаміки зміни тарифів, роботи, загальних і питомих витрат 

електроенергії» (рис. 2 автореферату та рис. 1.9 і рис. 1.10 дисертації) 

проведено без врахування змін курсу гривні до світових валют (доларів США, 

або євро). Час за який проведено аналіз недостатній (до 2014-2015 років) та не 

враховує останні тенденції змін цих показників.  

6. У роботі розглядаються питання щодо забезпечення 

енергозберігаючих технологій тягового електропостачання, в тому числі при 

роботі залізниць на оптовому ринку електроенергії. Разом з тим в умовах ринку 

фактор електроспоживання не є єдиним, і бажано б було поєднати його з 

системою інших показників, в тому числі вартісних, логістичних. 

7. В другому розділі роботи проведено дослідження «Динаміки зміни 

обсягу перевезень» лише до 2012 року (рис. 4 автореферату та рис. 2.3 

дисертації), що не дає достатньо повної інформації для проведення аналізу 

наявного потенціалу енергозбереження. 

8. Позитивної оцінки в роботі заслуговує розробка імітаційної моделі, 

яка дозволяє виявити залежність зменшення енергозатрат від різних факторів. 

З цього приводу важливим було б оцінити вплив на енергозатрати 

багатоступеневих тарифів на електроенергію, зимових і літніх графіків руху 

поїздів і їх навантажень, а також виявити співвідношення між витратами через 

перетоки потужності в тягових системах електропостачання і енергоефектом в 

живлячій енергосистемі. 

9. Зважаючи на запропоновані удосконалення моделювання 

електротягових навантажень та графіка руху поїздів (підрозділ 3.5 рис. 3.25 с. 

189-190) не зрозуміло чому в якості вихідних даних використовується струм 

електровозу, а не потужність? 

10. У четвертому розділі  автор стверджує, що були «розроблені наукові 

основи підвищення ефективності режимів в електричних системах з тяговими 

навантаженнями». «Наукові основи» вирішують комплексну наукову 
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проблему, яка не може бути частиною іншої наукової проблеми, а саме 

«Теоретичних основ енергоефективності та ресурсозбереження систем 

тягового і зовнішнього електропостачання залізниць», що вирішується у 

дисертації.  

11. Стор. 197 – незрозумілий термін «Добові витрати енергії 829 + j572 

тис. кВА·год. (рис. 3.27)» Звичайно є втрати активної і реактивної потужності 

ΔP, ΔQ. 

12. В роботі відсутні вихідні дані і аналіз дольових співвідношень для 

витрат електроенергії в окремих елементах системи електропостачання: 

трансформаторах, лініях електропередач, електропроводах, перетоках 

потужності, нерівномірності графіків руху поїздів та інше. Вказане не дозволяє 

виділити найбільш важливі елементи з точки зору зменшення в них витрат 

електроенергії і яких зусиль і коштів вони на це потребують. 

13. Нечіткі правила експертних систем управління передбачають для 

мінімізації перетоків потужності перехід на консольні схеми живлення за 

умови забезпечення допустимої норми напруги для електрорухомого складу. 

Це можливо зробити з використанням існуючих тягових трансформаторів? Чи 

буде забезпечена селективність роботи релейного захисту на довгих консолях 

так як робочі струми і струми короткого замикання практично одинакові? 

14. У п’ятому розділі йде мова про формування бази даних 

діагностичних параметрів шляхом синтезу результатів моделювання критеріїв 

стану пристроїв електропостачання та постійно діючої діагностики. Які нові 

можливості в діагностуванні обладнання відкриває така база? Чи доцільно її 

було б доповнити базою відмов обладнання? 

15. У зв'язку з вичерпанням ресурсу обладнання тягових підстанцій та 

контактної мережі доцільно було б у роботі розробити та обґрунтувати наукову 

програму модернізації та заміни найбільш аварійного обладнання і вже з 

урахуванням цього розвивати інтелектуальні системи технічного 

обслуговування електричних систем з тяговими навантаженнями. 

16. З тексту дисертаційної роботи не зрозуміло чи є у автора патенти. 

17. Що до загальної оцінки змісту, структури та оформлення результатів 

роботи. У роботі зустрічаються граматичні помилки, стилістичні неточності і 

описки, але кількість їх допустима. Наприклад:  

- на с. 15 «Системній аналіз та розвиток зовнішнього електропостачання 

тягових підстанцій залізниць»; 

- на с. 84 у табл. 2.4 невдале формування таблиці: Одиниця виміру однакова 

для всіх видів робіт, тому не потрібно було її виносити в окремий стовпець; 

стовпець «Примітка» містить тільки текст «див. примітку», а сама Примітка 

з конкретним роз’ясненням наведена під таблицею; 

- на с. 107 йдеться про аналіз розрахунків режимів на перспективний період, 

а рік вказується 2016 і 2021; 

- не  пояснюються скорочення («в.о.» на рисунках та у тексті на с. 180-185, 

«іст.»  на с. 268 у таблиці 4.8); 



 


