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Актуальність теми досліджень. 

Необхідність підвищувати надійність і техніко-економічну ефективність 
функціонування електроенергетичних систем України вимагає розв’язання в 
сучасних умовах нових задач. Зокрема, це стосується і необхідності підвищення 
енергоефективності систем електропостачання електрифікованих залізниць та 
живильних ліній енергосистем як частини електроенергетичного комплексу 
країни. Споживання електроенергії залізничним транспортом в енергетичному 
балансі України складає приблизно 4 %, причому більша частина стосується 
безпосередньо електричної тяги. Оскільки більш 91 % обсягу залізничних 
перевезень здійснюється на електричній тязі, а транзит електроенергії від 
енергосистем для живлення сторонніх споживачів з використанням залізничних 
електромереж складає приблизно 60 %, то важливим є розвиток енергетичного 
сектора залізниць в напрямку підвищення енергоефективності та 
ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання. Не менш 
важливим є удосконалення технологій обслуговування електротягових мереж 
для забезпечення ресурсозбереження. 

Крім того, на сьогодні в Україні існує серйозний розрив між 
досягненнями сучасної математичної теорії оптимального управління 
режимами роботи енергосистем і впровадженням теоретичних результатів в 
системи тягового електропостачання залізниць. Результатом цього є істотно 
вищі питомі  витрати енергоресурсів в процесі перевезень залізниць, ніж в 
країнах Західної Європи, Японії, Америки. У зв’язку з цим проведення 
досліджень, які направлені на зменшення енергетичних витрат в процесі 
перевезень залізницями й усунення розриву між абстрактними теоріями 
оптимального керування режимами роботи енергосистем і розробкою, 
обґрунтуванням й впровадженням енергоефективних режимів роботи систем 
тягового і зовнішнього електропостачання залізниць є актуальним. Тим більше, 
що питома вага електроенергії в енергобалансі залізниць досягла 70 % і 
прогнозується зростання до 84 % в 2020 році. 

Актуальність даного напряму досліджень підтверджується і тим, що 
тематика дисертаційної роботи відповідає Енергетичній стратегії України на 
період до 2030 року у частині розвитку електроенергетичної галузі та 
розширення пропускної спроможності залізничних коридорів, що схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України №1071 від 24.07.2013 р. 

Всі вище наведені факти підтверджують, що тема дисертаційних 
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досліджень є безумовно актуальною. 
Наукова й практична актуальність та перспективність результатів 

здобувача підтверджується і тим, що дослідження проводилися згідно з 
держбюджетними темами Національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут", які були включені в тематичні плани Міністерства 
освіти і науки України, та госпдоговірними темами з Укрзалізницею.  

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень,  висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації . 

Автором виконано докладний аналіз відомої інформації з питань 
ефективності енергетичного забезпечення процесу перевезень залізниць, 
ступеню впливу факторів на питомі витрати енергоресурсів, а також шляхів 
вирішення проблеми підвищення енергоефективності електротягових мереж. 
На основі аналізу зроблено висновок про перспективність розробки науково 
обґрунтованих методів, стратегій, технологічних рішень, експертних 
імітаційних моделей, нового електротехнічного обладнання  і діагностичної 
апаратури для підвищення енергоефективності та ресурсозбереження 
електротягових мереж і зниження питомих витрат енергоресурсів в процесі 
перевезень. Перспективність застосування методів для розв’язання вказаних 
задач не викликає сумнівів, оскільки вони знайшли застосування в різних 
галузях науки і техніки. 

Через те що відомі пакети моделювання систем тягового 
електропостачання та управління режимами роботи електричних систем з 
тяговими навантаженнями не є універсальними і не мають відповідного 
програмного забезпечення, обґрунтовано була поставлена задача розробки 
методів розрахунку електротехнічних параметрів і показників електротягових 
мереж для схем різної складності з урахуванням живильних ліній енергосистем 
та імітаційних моделей електротягових мереж при багатофакторних впливах на 
умови роботи електрифікованих ліній, які автоматизують трудомісткі 
аналітичні обчислення основних електротехнічних параметрів і показників 
електротягових мереж і живильних ліній енергосистем.  

Запропоновано 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. 
Встановлено, що при відсутності навантаження одного із плечей тягової 
підстанції змінного струму в одній із фаз живильної лінії протікає активно-
ємнісний струм. Все перераховане забезпечує дослідження маловивчених 
режимів роботи електричної тяги і проектування енергоефективної системи 
електропостачання та дозволяє виявити нові фактори впливу на електричну 
тягу і енергоефективні режими та схеми живлення для включення їх в базу 
знань експертних систем. 
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Оскільки відомі енергетичні стратегії залізниць різних країн мають ряд 
істотних недоліків, то автором коректно обґрунтована необхідність розробки 
наукових принципів енергетичної стратегії та методу визначення потенціалу 
енергозбереження залізниць, а також раціональних співвідношень 
використання електричної і дизельної тяги та підвищення енергоефективності 
тягових мереж і живильних ліній енергосистем за рахунок збільшення напруги 
передачі енергії до споживача і мінімізації «середнього шляху енергії». У 
зв’язку з цим метою досліджень 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. 

Подальша перевірка теоретичних результатів шляхом математичного 
моделювання, експериментальних досліджень на реальних об’єктах та 
розв’язання з їхньою допомогою реальних практичних задач є обґрунтованими.  

 Основні допущення, прийняті в основу теоретичних досліджень, є 
коректними, а отримані результати не суперечать відомим уявленням 
управління електричних систем з тяговими навантаженнями та теорії 
електричної тяги. Міра обґрунтованості методів математичного моделювання і 
експериментальних досліджень, що застосовуються в роботі, відповідає 
вимогам поставлених задач. 

 
Достовірність одержаних результатів. 

Достовірність основних положень, висновків і рекомендацій, що наведені 
в роботі є досить високою, тому що усі головні результати засновані на чіткій і 
логічній постановці задач та коректному застосуванні фундаментальних 
положень: теорії електричної тяги та методу кінцевих елементів і 
комбінованого коло-польового методу для розрахунку магнітного поля 
електромеханічних перетворювачів енергії і визначення рухомих тягових 
навантажень; теорії графів, імовірностей та матричних методів для розрахунку 
та моделювання режимів роботи систем тягового електропостачання; методів 
системного та регресійного аналізу для визначення потенціалу 
енергозбереження  залізниць і прогнозу питомої витрати енергоресурсів на тягу 
поїздів та розробки системи рейтингових оцінок енергобезпеки зовнішнього 
електропостачання тягових підстанцій; методів діакоптики, нечітких множин та 
експертних систем для аналізу та управління режимами передачі і розподілу 
електроенергії в електричних системах з тяговими навантаженнями, а також на 
використанні сучасних методів експериментальних досліджень. 

Достовірність отриманих наукових результатів підтверджується також 
узгодженістю теоретичних даних з даними, що отримані при моделюванні та 
при проведенні експериментальних досліджень, а також при впровадженні 
результатів дисертаційної роботи. 
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Основні наукові результати досліджень та наукова новизна 
дисертації. 

Аналіз дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок, що автором у 
процесі досліджень отримані такі нові основні результати досліджень: 

- вперше розроблено 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 паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР), що дозволяє знизити собівартість перевезень та 
підвищити провізну здатність за рахунок вибору раціональних співвідношень 
використання електричної і дизельної тяги. Дане рішення сприяє підвищенню 
енергоефективності електротягових мереж і живильних ліній енергосистем 
шляхом збільшення напруги та мінімізації «середнього шляху енергії» системи 
електропередачі, перетоків потужності і втрат енергії; 

- запропоновано новий метод визначення потенціалу енергозбереження 
залізниць та прогнозу потреби ПЕР на перспективу, що дозволяє ефективно 
використовувати технічні засоби і технології енергозбереження підрозділів 
залізниць для зменшення питомих витрат палива та електроенергії; 

- отримав подальший розвиток загальний метод аналізу, розрахунку та 
моделювання тягових мереж постійного і змінного струму при різних схемах 
живлення багатоколійних ділянок і складної організації руху поїздів, що 
забезпечує визначення основних параметрів і показників під час дослідження 
електричних систем з тяговими навантаженнями при нормальних, вимушених і 
аварійних режимах їх роботи та дозволяє виявити нові закономірності впливу 
факторів на енергоефективність роботи електричної тяги при звичайному та 
швидкісному русі поїздів для включення їх в базу знань експертної системи;  

- вперше 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, що дозволило запропонувати нові пересувні 
підстанції і пристрої регульованої компенсації реактивної потужності та 
забезпечити енергобезпеку процесу перевезень в вимушених режимах роботи 
електричної тяги поїздів; 

- в роботі отримала подальший розвиток теорія розрахунку та 
моделювання багатопровідних тягових мереж, як несиметричних багатофазних 
систем в частині узагальнення особливостей та єдиному теоретичному підході 
побудови систем тягового електропостачання (СТЕ) з позицій їх нерозривного 
зв’язку з енергосистемами. Це дозволяє створити бази знань для аналітичних 
центрів залізниць;  

- було розвинуто наукові принципи побудови зовнішнього 
електропостачання залізниць як ліцензіатів з передачі і розподілу 
електроенергії, що базуються на класичних методах і системному аналізі 
приєднань тягових підстанцій (ТП) до живильних ліній енергосистем та 
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відрізняються приєднанням ТП до мереж НЕК Укренерго (220330 кВ). Це 
дозволяє створити транспортно-енергетичні коридори у полосі відчуження 
залізниць та підвищити якість електроенергії і знизити витрати на її закупівлю; 

- отримали подальший розвиток методи 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 дозволяє ефективно використовувати компенсацію реактивної 
потужності в тягових мережах та вибрати енергозберігаючі схеми живлення 
при перетоках потужності. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у дисертації отримані нові 
науково обґрунтовані теоретичні результати 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. Зокрема, наукові 
принципи енергетичної стратегії та метод визначення потенціалу 
енергозбереження залізниць; технологія підвищення енергоефективності 
електротягових мереж; метод аналізу, розрахунку і моделювання основних 
електротехнічних параметрів і показників систем тягового електропостачання; 
наукові положення підвищення ефективності режимів в електричних системах з 
тяговими навантаженнями; система рейтингових оцінок стану енергетичної 
безпеки процесу перевезень залізниць; науково обґрунтовані принципи 
розвитку технології експлуатації електричних систем з тяговими 
навантаженнями. Це дозволяє поліпшити енергетичні характеристики 
електричної тяги та створити теоретичну передумову побудови 
енергоефективних тягових мереж, що в сукупності є значним досягненням для 
розвитку теорії електричної тяги поїздів. 

 

Практичне значення результатів дисертації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в підвищенні 
енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового електропостачання 
залізниць за рахунок наступних розробок: 

-  концепції схемо-технічних рішень зовнішнього електропостачання 
тягових підстанцій, яка затверджена департаментом електрифікації та 
електропостачання Укрзалізниці та використана при електрифікації залізниць 
2011–2016 рр. (наказ №274-Ц від 10.06.2011 р.); 

- системи комплексної діагностики технічного стану пристроїв 
електропостачання залізниць на базі синтезу експериментальних і 
модельованих параметрів, що забезпечує перехід до ресурсозберігаючої 
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технології обслуговування електротягових мереж та знижує експлуатаційні 
витрати в 1,5 раз;  

- технічних умов на електротехнічне обладнання, які погоджені 
департаментом електрифікації та електропостачання Укрзалізниці та службою 
електропостачання КП «Харківський метрополітен» і затверджені 
підприємством «ДАК-Енергетика». В тому числі: на пересувні тягові підстанції 
постійного та змінного струму модульного виконання (ТУ У 27.1-33165522-
047: 2015, ТУ У 27.1-33165522-037: 2015); на пости секціонування і пункти 
паралельного з’єднання постійного струму напругою 3,3 кВ та змінного струму 
напругою 27,5 кВ (ТУ У 31.2-33165522-003: 2011, ТУ У 31.2-33165522-002: 
2011); на вимикачі автоматичні швидкодіючі ВАБ-206 (ТУ У 27.1-33165522-
016: 2015); 

- методу вибору параметрів і місць розміщення установок поперечної і 
поздовжньої ємнісної компенсації в системах тягового електропостачання, що 
дозволяє зменшити втрати електроенергії близько 1,5 % від витрат та 
підвищити її якість. 

Для підвищення якості струмозняття та забезпечення ресурсозбереження 
при експлуатації СТЕ розроблено та затверджено технічне завдання та 
технічний проект на автоматизовану систему діагностики струмоприймачів 
(затверджено ДП «ДНДЦ УЗ» 24.12.2010 р.) і удосконалено програмно-технічні 
засоби випробувальних вагон-лабораторій контактної мережі. 

В цілому результати дисертаційної роботи вносять істотний вклад у 
розробку та експлуатацію сучасного електротехнічного обладнання систем 
тягового електропостачання та забезпечення енергобезпеки процесу перевезень 
залізниць. Практична цінність дисертаційної роботи підтверджена актами про 
впровадження результатів досліджень у департаменті електропостачання ПАТ 
«Укрзалізниця», філії «ПКТБ ІТ» ПАТ «Укрзалізниця», підприємстві «ДАК-
Енергетика» та у навчальному процесі кафедри електричного транспорту та 
тепловозобудування НТУ «ХПІ». 

 
Рекомендації щодо використання результатів дисертації. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при 
проектуванні та виготовленні електротехнічного обладнання, пристроїв 
діагностики та програмно-технічного забезпечення стаціонарних і пересувних 
тягових підстанцій та вагон-лабораторій випробувань контактної мережі нового 
покоління. 

 

Висновки про відповідність дисертації вимогам ВАК України. 

Вважаю, що дисертаційна робота Доманського Іллі Валерійовича є 
завершеною самостійною науково-дослідною роботою, у якій на основі 
виконаних досліджень отримано нові науково обґрунтовані теоретичні 
результати: наукові принципи енергетичної стратегії та метод визначення 
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потенціалу енергозбереження залізниць; технологія підвищення 
енергоефективності електротягових мереж; метод аналізу, розрахунку і 
моделювання основних електротехнічних параметрів і показників систем 
тягового електропостачання; наукові положення підвищення ефективності 
режимів в електричних системах з тяговими навантаженнями; система 
рейтингових оцінок стану енергетичної безпеки процесу перевезень залізниць, 
яка позволила поліпшити енергетичні характеристики електричної тяги та 
створити теоретичну передумову побудови енергоефективних тягових мереж, 
що в сукупності є значним досягненням для розвитку теорії електричної тяги 
поїздів. 

Головні результати дисертації достатньо повно викладені у 35 
друкованих наукових працях, з них 1 – монографія, 20 – у фахових наукових 
виданнях України (15 – у науко-метричних базах), 3 – у періодичних 
наукометричних фахових іноземних виданнях, 11 – у матеріалах наукових 
конференцій. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 
одержані результати роботи доповідалися і обговорювалися на 11 міжнародних 
науково-практичних конференціях, симпозіумах та семінарах в 2010 – 2017 
роках. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 
Оформлення автореферату за своїм обсягом, структурою та змістом відповідає 
чинним вимогам. Основний зміст автореферату ідентичний змісту основних 
положень дисертації. 

Використання в докторській дисертації результатів наукових 
досліджень, на основі яких захищена кандидатська дисертація. Здобувач на 
захист не виносить положення, за якими була захищена кандидатська 
дисертація. 

Оформлення дисертації. Дисертація і автореферат викладені логічно, 
послідовно, грамотно, математично коректно, оформлені досить ретельно. 

 
Зауваження до дисертаційної роботи. 

1. За формальними ознаками 3-й пункт наукової новизни слід було б 
віднести до таких, що отримали подальший розвиток. 

2. Автором виконано недостатньо повний огляд та аналіз існуючих 
закордонних систем тягового електропостачання залізниць та автоматизованих 
систем управління електропостачання, математичних моделей та баз знань, які 
використовуються в цих системах. Зокрема,  не розглядаються патенти на такі 
системи. 

3.  Захоплення мінімізацією енергетичних витрат в процесі перевезень 
може викликати зниження надійності в електропостачанні. Це допустимо, якщо 
буде забезпечено безперебійний рух поїздів. Чи так це? (підрозділ 2.2 стор. 63-
83). 
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4. Мінімізація енерговитрат в процесі перевезень може застосовуватися 
далеко не у всіх випадках, особливо при заповненні пропускних 
спроможностей електрифікованих ділянок, близьких до максимальних (більше 
80%). При цьому фінансові втрати в процесі перевезень можуть набагато 
перевищувати вигоду від економії енергоресурсів.  

5. Прогнозується, що у 2020 році 95% роботи залізничного транспорту 
відбуватиметься за допомогою електричної тяги. Як буде забезпечено безпеку 
перевезень в екстремальних умовах (ожеледь, енергодефіцитні регіони та інші). 
На базі яких принципів обґрунтовано раціональні співвідношення 
використання електричної та тепловозної тяги? (підрозділ 2.3 стор. 83-87). 

6. Автором запропоновано методи побудови графів і матриць для схем 
тягового і зовнішнього електропостачання, за допомогою яких формуються 
структурні числа, тензори і системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Однак у 
загальному вигляді втрати електроенергії в електричних системах потребують 
опису нелінійними системами рівнянь. Цьому питанню слід було приділити 
більше уваги. 

7. Розроблена автором у дисертації імітаційна модель і експертна 
система оцінок базується на синтезі матричного методу розрахунку миттєвих 
схем, розрахунку навантажень і методу статистичних випробувань з 
врахуванням графіку руху поїздів. Виникає питання, а чи не доцільніше було б 
використати для цих цілей генетичні алгоритми та штучні нейромережі (розділ 
3). 

8. В ряді випадків для зменшення витрат електроенергії автор 
рекомендує перехід на консольні схеми живлення або на петлеві з пунктами 
паралельного з’єднання. Для таких випадків слід було враховувати капітальні 
затрати, необхідні для створення таких схем, щоб оцінити їх вигідність. 
Запропоновані автором рішення безумовно вірні для тих випадків, коли 
зовнішня система електропостачання має надлишкову потужність і на меті не 
стоїть зниження втрат за рахунок паралельного кола по контактній мережі. У 
нинішніх ринкових умовах для енергосистем перетоки потужності по 
контактній мережі можуть виявитися вигідними. У цих умовах методика автора 
в цій частині потребує деяких уточнень. (підрозділ 4.6 стор. 255-269). 

9. Розробка однієї складної імітаційної моделі систем тягового і 
зовнішнього електропостачання залізниць, за допомогою якої досліджуються 
процеси не є кращим рішенням при дослідженні різних режимів. 

10. У дисертації та авторефераті є друкарські, синтаксичні і редакторські 
помилки. 

Вказані зауваження, не знижують загальне позитивне враження від 
дисертаційної роботи.  Дисертація має визначені вище актуальність, наукову 
новизну і практичну значимість та відповідає існуючим вимогам щодо 
докторських дисертацій.  
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