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Актуальність теми. 

Дисертаційна робота присвячена одній з задач вирішення проблеми 

підвищення ефективності системи тягового електропостачання постійного струму 

шляхом підвищення електромагнітної сумісності з суміжними 

електроустановками:  пристроями залізничного зв’язку, сигналізації, 

централізації, автоблокування, телемеханіки та електричним рухомим складом.  

 Застосування дванадцятипульсних перетворювальних установок на тягових 

підстанціях лише частково дозволяє покращити сумісність тягового 

електропостачання з суміжними електроустановками. Технічна модернізація 

тягових підстанцій електрифікованих залізниць, що здійснюється нині, не в 

повній мірі забезпечує зниження рівня низькочастотних неканонічних гармонік. 

При цьому регулювання напруги на шинах тягового навантаження 

застосовуваними при модернізації випрямлячами не виконується. Тому пошук 

нових шляхів вирішення проблеми забезпечення сталості напруги для живлення 

електричного рухомого складу при різних поєднаннях тягового навантаження та 

зниження заважаючого впливу на суміжні електроустановки методами активної 

фільтрації зі стабілізацією вихідної напруги тягової підстанції є актуальним. 

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується також тим, що вона 

пов’язана з виконанням державних бюджетних НДР МОН України «Покращення 

якості електричної енергії в контактній мережі постійного струму» 

(№ ДР 0114U005597) і «Перевірка електромагнітної сумісності тягових підстанцій 

з контактною мережею» (№ ДР 0115U004788). 

 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Семененка Ю. О. є високою та базується 

на аналізі джерел інформації за даною проблемою, чіткій постановці мети і задач 

дослідження, використанні сучасних методів дослідження, співставленні та 

критичному аналізі отриманих результатів з результатами інших дослідників і 

якісному формулюванні отриманих висновків. При цьому теоретичні дослідження 

фізичних явищ, які мають місце при роботі випрямляючої установки тягової 

підстанції виконано з використанням сучасного математичного апарату. Отримані 

патенти України винахід № 114146 та корисну модель № 107897 підтверджують 

теоретичні результати досліджень при різноманітних видах тягових навантажень. 

Одержані результати перевірені шляхом імітаційного моделювання в пакеті 

програми MATLAB, які підтверджують достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується 

коректністю постановок математичних задач, застосуванням методів 

гармонічного аналізу, сигнальних графів, математичного апарату Z-перетворення 

та імітаційного комп’ютерного моделювання. Наукові результати здобувача 

можуть бути використані при модернізації та розробці нових перетворювальних 

агрегатів тягових підстанцій на «ПЗ» ПАТ «Укрзалізниця», в навчальному 

процесі Українського державного університету залізничного транспорту та 

Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Українського 

державного університету залізничного транспорту, що підтверджується 

відповідними актами впровадження. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне:  

  отримало подальшого розвитку аналітичне співвідношення для вибору 

постійної часу згладжувального LC-фільтра за критерієм граничного значення 

величини еквівалентної заважаючої напруги некерованого випрямляча тягової 

підстанції постійного струму; 

  вперше запропонований комбінований активний фільтр послідовного типу 

з селективними ланками, що дозволяє підвищити ступінь подавлення 



низькочастотних неканонічних гармонік вихідної напруги перетворювального 

агрегату тягової підстанції постійного струму; 

  вперше запропонований активний фільтр-стабілізатор послідовного типу, 

який при застосуванні в складі перетворювального агрегату забезпечує 

подавлення пульсацій та стабілізацію вихідної напруги тягової підстанції 

постійного струму; 

  отримала подальший розвиток імпульсна модель, призначена для 

дослідження динамічних процесів в замкнутих структурах, що містять активний 

фільтр-стабілізатор з двобічною широтно-імпульсною модуляцією; 

  вперше встановлені аналітичні співвідношення для визначення параметрів 

передавальної функції регулятора напруги, що забезпечує реалізацію процесу 

кінцевої тривалості в системі автоматичного регулювання перетворювача 

активного фільтра-стабілізатора з двобічною широтно-імпульсною модуляцією; 

  отримали подальшого розвитку аналітичні співвідношення для визначення 

факторів пульсацій одноконтурних систем автоматичного регулювання з 

двобічною широтно-імпульсною модуляцією, що дозволяють враховувати 

особливості передачі пульсаційної складової вихідної напруги активного фільтра-

стабілізатора. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання полягає в дослідженні електромагнітних процесів у системах 

автоматичного регулювання з двобічною широтно-імпульсною модуляцією, що 

входять до складу перетворювального агрегату тягової підстанції постійного 

струму. Приведені рекомендації щодо застосування комбінованого активного 

фільтра послідовного типу та активного фільтра-стабілізатора з ємнісним 

накопичувачем енергії для забезпечення ефективної компенсації пульсацій та 

стабілізації вихідної напруги підстанції. Результати експериментальних 

досліджень вказують на можливість практичного використання запропонованих 

здобувачем замкнутих структур автоматичного регулювання для підвищення 

ефективності системи тягового електропостачання постійного струму. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації викладено в 22 публікаціях, у тому числі в 

6 статтях у виданнях, що внесені до міжнародних науково-метричних баз даних, в 

6 статтях у фахових наукових виданнях України, у 8 матеріалах і тезах наукових 

конференцій та двох патентах № 114146 і № 107897 України. 



У цілому рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації на 

конференціях повністю відповідають вимогам МОН України. Автореферат має 

тотожній зміст з положеннями дисертаційної роботи та повно відображає наукові 

результати, що отримані здобувачем. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи: 

Дисертація має наступний склад: вступ, чотири розділи, висновки, список 

джерел інформації та додатки. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та задачі дослідження, викладено методи дослідження, 

викладено наукову новизну, практичне значення результатів дисертації, а також 

відомості про апробацію результатів роботи, наведено кількість публікацій за 

темою роботи і особистий внесок здобувача. 

У першому розділі проведено аналіз основних вимог до якості електричної 

енергії в системі тягового електропостачання постійного струму. Відомі технічні 

засоби по підвищенню ефективності системи тягового електропостачання 

постійного струму потребують удосконалення в забезпеченні підвищення 

основних показників якості електричної енергії: відхилення напруги та коефіцієнт 

пульсації, що в впливають на споживачів. Визначено шляхи удосконалення 

відомих технічних засобів застосуванням: комбінованого активного фільтра і 

активного фільтра-стабілізатора. 

На підставі проведеного аналізу сформульовані задачі досліджень і 

напрямки їх розв’язання. 

У другому розділі запропоновано та досліджено структури 

перетворюваного агрегату з комбінованим активним фільтром послідовного типу 

зі зворотним зв’язком за напругою та струмом, в тому числі з селективними 

ланками в колах зворотного зв'язку. 

  У третьому розділі запропоновано та досліджено структуру випрямляючої 

установки з активним фільтром-стабілізатором на базі ємнісного накопичувача 

енергії, а також його система автоматичного регулювання з двобічною ШІМ. 

Виконано синтез передавальної функції регулятора напруги перетворювача  

активного фільтра-стабілізатора та отримано умови процесу кінцевої тривалості. 

 У четвертому розділі проведені дослідження електромагнітних процесів у 

випрямляючій установці з комбінованими активними фільтрами послідовного 



типу з селективними ланками в колах зворотного зв'язку, а також у 

перетворювальному агрегаті тягової підстанції з активним фільтром-

стабілізатором, що має ємнісний накопичувач енергії з двобічною ШІМ. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко і 

відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список джерел інформації повний та має 129 найменувань вітчизняних та 

закордонних публікацій. 

Зміст автореферату відображає основний зміст дисертації та повно 

розкриває внесок здобувача в науку та підтверджує практичну цінність роботи. 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1. У першому розділі дисертаційної роботи та автореферату потрібно було б 

більш широко розглянути питання щодо використання вольтододаткових 

перетворювачів у перетворювальних агрегатах тягових підстанції постійного 

струму. 

2. Доцільно було б також провести більш розширений пошук наукових 

публікацій, присвячених проблемі застосування комбінованих активних фільтрів 

послідовного типу. Необхідно також вказати, що такі фільтри виробництва фірми 

Інтерконсалтинг вже застосовуються на деяких тягових підстанціях польських 

залізниць та мають значну потужніть і габарити, співставні з тяговим агрегатом. В 

розглядуваній дисертаційній роботі, до речі, відсутні дані про потужність та 

можливі габаритно-вагові показники пропонованих технічних рішень. 

3. В першому розділі також не приведені існуючі на сьогоднішній день 

існуючі технічні рішення для регулювання напруги в тяговій мережі. Приведене 

посилання на книгу Пронтарського А.Ф. не зовсім коректне, оскільки є багато 

напрацювань в цьому напрямку в роботах проф. Мірошниченко Р. І., Аржаннікова 

Б. А. та інших. 

4. В роботі не зрозуміло, який саме мають впливають селективні ланки 

схеми комбінованого активного фільтра послідовного типу на коефіцієнт 

подавлення гармонійних складових вихідної напруги тягової підстанції 

постійного струму. 

5. В дисертаційній роботі на рис. 2.7 та рис. 2.8 побудовані логарифмічні 

амплітудні характеристики розімкненої системи та коригуючої ланки 

комбінованого активного фільтра послідовного типу за напругою навантаження, 

однак для розуміння роботи фільтра на виході підстанції бажано було б 



побудувати логарифмічну амплітудну характеристику замкненої системи 

комбінованого активного фільтра послідовного типу, яка б пояснювала вплив усіх 

ланок зворотного зв’язку, що входять до складу даного фільтра. 

6. У розділі 2.7 роботи недостатньо повно показано переваги комбінованого 

активного фільтру послідовного типу у порівнянні з комбінованим активним 

фільтром паралельного типу. Доцільно було б навести результати порівняльних 

розрахунків. 

7. У 3 розділі, присвяченому розробці активного фільтра-стабілізатора 

доцільно було б навести діапазон регулювання напруги та числові характеристики 

зниження пульсацій вихідної напруги.   

8. В четвертому розділі (стор. 159) прийнято припущення живлення тягової 

підстанції від системи нескінченної потужності, але необхідно було б зазначити, 

при якому рівні вхідної напруги тягової підстанції проводилось моделювання, 

оскільки чим менша напруга живлення тягової підстанції, тим більший вплив 

тягового навантаження на систему зовнішнього електропостачання.  

9. Робота присвячена підвищенню ефективності тягового 

електропостачання, тому у висновках було б доцільно навести отримані 

результативні показники ефективності: зниження втрат напруги та потужності, 

зниження рівнів гармонійних складових, зниження ваго-габаритних показників і 

т.д. 

 В цілому необхідно зазначити, що наведені недоліки не впливають на 

загальну позитивну оцінку виконаної здобувачем роботи. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Семененка Юрія Олександровича «Стабілізуючі силові 
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постійного струму», за своїм змістом відповідає паспорту спеціальності 05.22.09 - 

електротранспорт. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що 

розв’язує важливу наукову задачу підвищення ефективності системи тягового 

електропостачання постійного струму за рахунок компенсації гармонійних 

складових випрямленої напруги в широкому діапазоні частот і стабілізації 

напруги на виході тягової підстанції за допомогою комбінованого активного 

фільтра послідовного типу та активного фільтра-стабілізатора з ємнісним 



накопичувачем енергії. Дисертаційна робота відповідає вимогам п.п. 9, 11 та 12 

«Порядку присудження наукових ступенів» від 27.07.2013 р. №567, щодо 

кандидатських дисертацій, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 №567, а здобувач Семененко Юрій Олександрович 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.22.09 - електротранспорт. 

 

 

 

 

 


