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АНОТАЦІЯ 

 

Степура О. В. Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості 

електроенергії в розподільчих електричних мережах. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи». – Вінницький 

національний технічний університет, Вінниця, 2019. 

У дисертаційній роботі поставлена й вирішена актуальна задача 

підвищення чутливості виявлення джерел спотворень якості електроенергії в 

розподільчих електричних мережах. 

Наукова новизна отриманих результатів і положень, що виносяться 

на захист, полягає у вдосконаленні процесу виявлення та оцінювання джерел 

спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах 

шляхом використання умовних потужностей зворотної та нульової 

послідовностей.  

В роботі отримано такі наукові результати:  

1. Вперше обґрунтовано інформативні величини для оцінювання 

впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії в розподільчих мережах з використанням узагальнених 

миттєвих симетричних складових зворотної та нульової послідовностей, що 

забезпечує виділення спотворень, які зумовлені канонічними гармоніками, а 

також гармоніками, що кратні трьом. 

2. Удосконалено метод виявлення та оцінювання впливу нелінійних і 

несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії, що 

оснований на використанні умовних потужностей зворотної та нульової 

послідовностей, який забезпечує можливість кількісного оцінювання впливу 

нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії. 

3. Дістав подальшого розвитку метод аналізу чутливості виявлення 
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впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії в мережах з ізольованою та заземленою нейтраллю за 

наявності гармонік, як відношення приросту умовної потужності зворотної та 

нульової послідовностей до приросту потужності гармонічної складової, що 

викликає цей вид спотворення. Це дало змогу оцінювання можливості 

виявлення нелінійних споживачів за наявності сторонніх гармонічних 

спотворень.  

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає у 

розробці АСКОЕ з виявленням та оцінюванням впливу нелінійних і 

несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії. Їх 

впровадження сприятиме покращенню якості електроенергії, зокрема 

зменшенню несинусоїдності та несиметрії напруги в розподільчих мережах.  

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що основними 

методами виявлення джерел спотворень на теперішній час є одноточкові 

методи визначення дольового внеску та методи балансу потужностей.  

Метод дольового внеску, що оснований на проведені активного 

експерименту з використанням увімкнення або вимкнення конденсаторної 

батареї, увімкнення трансформаторів на паралельну роботу, перемикання 

регулювального відгалуження трансформатора з регулюванням під 

навантаженням, регулювання активного опору ФКП, забезпечує достатню 

точність, однак складний в реалізації і має недостатню метрологічну 

надійність.  

Недоліками методів балансу потужностей спотворення є те, що вони 

основані на інтегральних величинах і не дозволюють забезпечити  виявлення 

джерел спотворення (несиметрії та несинусоїдності напруг) та розрізнити 

гармонічні складники, які зумовлюють струми зворотної та нульової 

послідовностей, а також виявити несиметрію навантажень за зворотною та 

нульовою послідовностями.  

Для розгалужених мереж з багатьма джерелами спотворення 
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перспективними є багатоточкові методи, шо основані на статистичній 

обробці вимірювальної інформації. Однак такі методи вимагають розвитку 

технічних засобів. 

Запропоновано метод виявлення впливу нелінійних несиметричних 

навантажень на розподільчі електричні мережі з використанням складників 

пульсуючої потужності. 

Показано, що в несиметричних несинусоїдних режимах електричних 

мереж пульсуюча потужність містить два складники, які зумовлені 

несиметрією та несинусоїдністю напруг і струмів. Складники, що зумовлені 

несиметрією, представлено миттєвими умовними потужностями зворотної 

послідовності. Складники потужності спотворення, що зумовлені 

несинусоїдністю, визначено як різницю пульсуючої потужності та миттєвої 

умовної потужності зворотної послідовності. Отримано вирази для 

визначення потужностей зворотної послідовності та спотворення в 

інтегральній та спектральній формах запису.  

Обґрунтовано доцільність застосування системи узагальнених 

миттєвих симетричних складових та визначених на їх основі умовних 

потужностей зворотної та нульової послідовностей для виявлення 

споживачів, які спотворюють якість електроенергії.   

Проаналізована можливість виявлення та оцінювання впливу джерел 

спотворень (несиметрії та вищих гармонік) на якість електроенергії 

трифазних мереж з використанням миттєвих умовних потужностей зворотної 

та нульової  послідовностей 
22

, ii qp та 
00

, ii qp , які є добутком миттєвих 

напруги прямої послідовності на струм, відповідно, зворотної та нульової 

послідовностей. Для оцінювання вини електропостачальної організації, яка 

полягає в неефективній побудові розподільчої мережі, використані миттєві 

умовні потужності 
22

, uu qp та 
00

, uu qp , які є добутком миттєвих струму 

прямої послідовності на напругу, відповідно, зворотної та нульової 

послідовностей. 
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На основі теорії миттєвої потужності проаналізовано несиметричні 

несинусоїдні режими трифазних мереж із заземленою нейтраллю з 

використанням умовних потужностей нульової послідовності q  і  q , які є 

відповідно активною та реактивною умовними потужностями нульової 

послідовності, містять складники, що зумовлені несиметрією та 

несинусоїдністю, які характеризуються відповідно постійною та змінною 

складовою. Миттєві умовні потужності q  і  q  пропонується розділити на 

миттєві умовні потужності 
00

, ii qq  , які визначаються струмом нульової 

послідовності, та миттєві умовні потужності 
00

, uu qq  , які визначаються 

напругою нульової послідовності. 

Показано, що за наявності гармонічних спотворень 

середньоквадратичні значення умовних потужностей 
22

, ii qp  та 
00

, ii qp  

зростають і становлять від одного до десяти відсотків відносно основної 

потужності, що створюється напругою та струмом основної частоти прямої 

послідовності. Водночас збільшення 
22

, uu qp  та 
00

, uu qp  свідчить про 

недостатню потужність силових трансформаторів та недоцільність 

застосування трансформаторів зі схемою з’єднання обмоток «зірка/зірка з 

нулем» для живлення нелінійних споживачів. У разі несиметрії навантажень 

збільшуються середні значення цих величин. 

Проаналізовано чутливість виявлення нелінійних споживачів, які 

спотворюють якість електроенергії, методом умовних потужностей, що 

оснований на використані середньоквадратичних значень умовних 

потужностей зворотної та нульової послідовностей. Для оцінювання 

чутливості пропонується використати відношення середньоквадратичних 

значень умовних активної та реактивної потужностей зворотної та нульової 

послідовностей до значення повної потужності гармонічного складника, який 

є основою для формування струмів відповідних послідовностей. Показано, 
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що чутливість є досить високою для всіх показників. Несиметрія 

навантажень не знижує чутливості методу.  

Використання середніх значень умовних потужностей зворотної та 

нульової послідовностей дозволяє виявити споживачів, які мають несиметрію 

навантажень за зворотною та нульовою послідовностями. Збільшення вмісту 

вищих гармонік сторонніх споживачів (системи) не впливає на чутливість 

для споживачів з різним характером спотворень. Деяке зменшення 

чутливості відбувається для споживачів з однаковим характером спотворень 

споживача і системи, що призводить до накладання гармонічних струмів 

системи на струми споживача посилюючи або послаблюючи їх. При цьому 

чутливість залишається високою ( 1,1 02  іі TT ). Показано, що метод 

умовних потужностей зворотної та нульової послідовностей забезпечує 

надійне виявлення споживачів, струм спотворення яких складає 10% і більше 

від сумарного струму спотворення усіх споживачів (системи). 

Практично реалізовано АСКОЕ з функцією виявлення та оцінювання 

впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії. 

Одержані наукові результати а саме: програмно-апаратний комплекс 

автоматизованої системи контролю обліку електроенергії (АСКОЕ) з 

функцією виявлення та оцінювання впливу нелінійних і несиметричних 

споживачів на погіршення якості електроенергії впроваджено в ПП 

„Промавтоматика”, що підтверджено актом про впровадження від 

07.02.2019 р. Результати роботи також використовуються у ВНТУ на кафедрі 

“Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент” 

для підготовки фахівців за спеціальністю 141 – “Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка”, довідка про впровадження від 

17.06.2019 р. 
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ABSTRACT 

Stepura O. V. Detecting and evaluating the sources of power quality 

distortion in electrical distribution networks. – Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of a candidate of technical sciences in specialty 

05.14.02 «Еlectric power stations, networks and systems». – Vinnytsia National 

Technical University, Vinnytsia, 2019. 
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This dissertation focuses on finding practical solution to the problem of 

increasing sensitivity to detect the sources of power quality distortion in electrical 

distribution networks. 

 Scientific novelty of the research is grounded in the fact that the process of 

detecting and evaluating the sources of power quality distortion in electrical 

distribution networks has been improved by using conditional capacities of reverse 

and zero sequences. 

The findings of the research are as follows: 

1. Informative values to evaluate the impact of nonlinear and asymmetric 

consumers on distortion the quality of electric powers in distribution networks by 

using generalized instant symmetrical capacities of reverse and zero sequences 

which provides separation of distortions caused by canonical harmonics and 

harmonics multiple of three have been justified. 

 2. Method of detecting and evaluating the impact of nonlinear and 

asymmetric consumers on distortion the quality of electric powers based on usage 

of conditional capacities of reverse and zero sequences  which provides increasing 

sensitivity to detect and evaluate the impact of nonlinear and asymmetric 

consumers on distortion the quality of electric powers has been improved. 

 3. Method of detection sensitivity analysis of impact of nonlinear and 

asymmetric consumers on distortion the quality of power in isolated and grounded 

networks subject to harmonics that takes into account the ration between 

conditional capacities of reverse and zero sequences and capacities of harmonic 

component that causes this type of distortion has received further development. 

This made it possible to evaluate the possibility of detecting nonlinear consumers 

in the presence of third-party harmonic distortions. 

Practical value of the research lies in developing ASCAE (automated system 

of commercial accounting of electricity) aimed at detecting and evaluating the 

impact of nonlinear and asymmetric consumers on distortion the quality of power.  

The implementation of the above mentioned system will contribute sufficiently to 
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improvement of power quality, namely, reducing asymmetric and non-sinusoidal 

power in electrical distribution networks. 

On the basis of the analysis of the literature, it is established that the main 

methods for detecting sources of distortion are currently one-point methods for 

determining the contribution and the balance of power. 

The method of fractional contribution, based on an active experiment using 

the on or off of the capacitor battery, switching on the transformers for parallel 

operation, switching the adjusting branch of the transformer with load regulation, 

regulation of active resistance of the FCP, provides sufficient accuracy and 

precision. reliability. 

The disadvantages of the methods of balancing the power of distortion are 

that they are based on integral quantities and do not allow to identify sources of 

distortion (asymmetry and non-sinusoidal voltages) and distinguish harmonic 

components that cause currents of inverse and zero sequences, as well as detect 

non-symmetry of non-symmetry . 

For branching networks with many sources of distortion, multi-point 

methods based on statistical processing of measurement information are promising. 

However, such methods require the development of technical means. 

A method of detecting the influence of nonlinear asymmetrical loads on 

distribution electrical networks using the components of pulsating power is 

proposed. 

It has been stated that in asymmetrical non-sinusoid modes of electric 

networks pulsation power contains two components, caused by asymmetry and 

non-sinusoidal character of voltage and current. Components caused by asymmetry 

are determined by instant conditional capacities of reverse sequences. Components 

of power detection of non-sinusoidal character are defined as difference between 

pulsating capacities and instant conditional capacities of reverse sequences. 

Indicators to determine capacities of reverse sequence and detection in integral and 

spectral forms of recording have been obtained. 
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Applicability of system of generalized instant symmetric components and 

conditional capacities of reverse and zero sequences based on them, which are 

aimed at detecting customers distorting the power quality, has been justified. 

The possibility of detecting and evaluating the impact of distortion sources 

(asymmetry and higher harmonics) on the quality of power in three-phase 

networks by using instant conditional capacities of reverse sequence 
22

, ii qp  

which are results of instant voltage of forward sequence multiplied by current of 

reverse sequence has been analyzed. The same method has been applied to define 

the fault of a power supplier for inefficient building of distribution networks has 

been applied, in particular, instant conditional capacities 
22

, uu qp which are results 

of instant current of forward sequence multiplied by voltage of reverse sequence.
 

Asymmetrical non-sinusoidal modes of three-phase networks with grounded 

neutral have been analyzed based on the theory of instant capacity. It has also been 

stated that conditional capacities of zero sequence q  and q , being active and 

reactive conditional capacities of zero sequence respectively, contain components 

which are caused by asymmetrical and non-sinusoidal nature, with constant and 

variable components respectively. 

It has been suggested that instant conditional capacities q  and q  should 

be divided into conditional capacities 
00

, ii qq  defined by current of zero 

sequence, and instant conditional capacities 
00

, uu qq  defined by voltage of zero 

sequence. 

It has been claimed that if harmonic distortions are available the RMS values 

of conditional capacities 
22

, ii qp  and 
00

, ii qp increase and make up one to ten 

percent relative to the main power, created by voltage and current of main 

frequency of forward sequence. At the same time an increase of 
22

, uu qp and 

00
, uu qp  proves insufficient output of power transformers and inappropriate usage 
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of transformers with the following scheme of transformer connection: «star/star 

with zero». In case there is asymmetry of load average figures increase. 

Sensitivity of detection of nonlinear customers who distort power quality has 

been analyzed by means of method of conditional  capacities which is based on the 

usage of the RSM values of conditional  capacities of reverse and zero sequences. 

To evaluate sensitivity it is suggested that the ratio of the RSM values of 

conditional active and reactive capacities of reverse and zero sequences to the 

value of full capacity of harmonic component should be used. It has been also 

discovered that sensitivity is high enough for all indicators.  Asymmetry of load 

does not reduce the sensitivity of this method. 

Usage of average figures of conditional capacities of reverse and zero 

sequences helps define customers who have asymmetry of load according to 

reverse and zero sequences. 

Increasing the content of outside customers (of the system) does not impact 

on sensitivity of the customers with different type of distortions. Some decrease of 

sensitivity happens to the customers with the same type of distortions of a 

customer and of a system, which causes overlapping harmonic currents of a system 

with customer’s currents enhancing or weakening them. 

In such a case sensitivity remains high  ( 1,1 02  іі TT ). It has been stated 

that method of conditional capacities of reverse and zero sequences provides 

reliable detection of customers, whose distortion current makes up 10% and more 

of the total distortion current from all customers (of a system). 

ASCAE (automated system of commercial accounting of electricity) with 

the function to detect and evaluate the impact of nonlinear and asymmetric 

consumers on distortion the quality of electric power has been developed and 

practically implemented. 

The results obtained in the course of the research, in particular, software and 

hardware complex for a system of commercial accounting of electricity (ASCAE) 

with the function to detect and evaluate the impact of nonlinear and asymmetric 
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consumers on distortion the quality of electric power have been successfully 

implemented in private enterprise "Promavtomatika" confirmed by the act of 

implementation from 07.02.2019. The results of the research are also used at 

Vinnytsia National Technical University at the department of electrical engineering 

systems of power consumption and energy management to provide professional 

training of specialists to get the specialty 141 – “Electricity, electrical engineering 

and electromechanics”, certificate about implementation issued from 17.06.2019. 

Key words: detecting the sources of distortion, quality of electricity, 

electrical distribution networks, conditional capacities of reverse and zero 

sequences, nonlinear and asymmetric consumers. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Особливої актуальності в 

останні роки набула проблема виявлення та оцінювання впливу нелінійних і 

несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії в 

розподільчих електричних мережах. Нелінійні та несиметричні навантаження 

є джерелами струмів вищих гармонік і струмів трифазних симетричних 

складових зворотної та нульової послідовностей, які знижують якість 

електричної енергії, збільшують її втрати. 

В [1] рекомендовано метод визначення відповідальності споживача, що 

погіршує якість електроенергії (ЯЕ), і оцінювання його внеску в погіршення 

показника ЯЕ, згідно з яким порівнюють значення показників ЯЕ при 

вимкненому та увімкненому споживачі, що дозволяє виявити джерело 

спотворення і його внесок в спотворення в певний момент часу. Недоліком є 

те, що фіксують показники ЯЕ до приєднання споживача, які в подальшому 

вважають незмінними, а  зміни параметрів ЯЕ після приєднання споживача 

пояснюють впливом лише останнього приєднаного споживача, що не завжди 

відповідає дійсності. 

Для експериментального визначення відповідальності споживача за 

погіршення ЯЕ без його вимкнення запропоновано метод з використанням 

дольового внеску споживачів в спотворення напруги [2]-[9]. В [10]-[13] для 

експериментального визначення дольового внеску використано активний 

експеримент. Однак ці методи є достатньо складними в реалізації. В [14]-[17] 

обґрунтовано метод оцінювання впливу навантажень споживача на рівень 

напруги n-ї ГС, що володіє властивістю автономності.  

В [18], [19] запропонований метод балансу активних та реактивних 

потужностей для s-ї симетричної складової (CС) зворотної та нульової 

послідовностей та n-ї гармонічної складової (ГС). Цей метод був 

проаналізований і доповнений в [20]-[31]. Група експериментальних методів 

основана на використані інтегральних потужностей, які враховують 
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одночасно всі гармонічні складники струмів і напруг [32]-[36]. В [37]-[39] 

запропоновано використовувати напрямки і значення умовних потужностей 

спотворення, які визначають як добуток напруги прямої послідовності 

основної гармоніки на комплексний струм n-ї ГС.  

Незважаючи на велику кількість досліджень в області виявлення 

джерел гармонік, існують певні побоювання з точки зору ідентифікації 

джерел динамічних гармонік та можливості адаптації методів до постійно 

мінливих навантажень в розподільчих мережах. 

Тому науково-прикладне завдання, яке полягає у вдосконаленні 

процесу виявлення та оцінювання впливу нелінійних і несиметричних 

споживачів на погіршення якості електроенергії, є актуальним.  

Дисертаційне дослідження спрямоване на підвищення чутливості 

виявлення впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення 

якості електроенергії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Основний зміст роботи складають результати досліджень які проводились 

відповідно до наукового напрямку кафедри „Електротехнічні системи 

електроспоживання та енергетичний менеджмент” Вінницького 

національного технічного університету (ВНТУ). Дисертаційна робота 

виконувалася відповідно до „Програми наукових досліджень і розробок 

Міністерства освіти і науки України за пріоритетними напрямками розвитку 

науки та техніки” у рамках науково-дослідної роботи № 22 К „Розробка 

методів та пристроїв динамічної компенсації реактивної потужності”. Автор 

брав участь у виконанні науково-дослідних робіт як виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення чутливості 

виявлення джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих 

електричних мережах. 

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі задачі: 
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1. Проаналізувати методи виявлення та оцінювання впливу нелінійних і 

несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії та 

систематизувати відомі теоретичні підходи; 

2. Розробити методи виявлення та оцінювання впливу нелінійних і 

несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії в мережах з 

ізольованою та заземленою нейтраллю за наявності канонічних гармонік та 

за наявності гармонік, що кратні трьом;  

3. Проаналізувати чутливість методів виявлення та оцінювання впливу 

нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії 

в розподільчих мережах;  

4. Практично реалізувати АСКОЕ з функцією виявлення та оцінювання 

впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії. 

Об’єкт дослідження. Процес виявлення та оцінювання впливу 

нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії. 

Предмет дослідження. Методи підвищення чутливості виявлення 

впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії. 

Методи дослідження. Під час роботи над дисертацією 

використовувались методи досліджень, які базувалися: на теорії 

електротехніки – при отриманні аналітичних виразів методів виявлення та 

оцінювання впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення 

якості електроенергії в мережах; на теорії математичної статистики – при 

проведенні статистичної обробки результатів експериментальних 

досліджень.  

Наукова новизна отриманих результатів і положень, що виносяться 

на захист, полягає у вдосконаленні процесу виявлення та оцінювання джерел 

спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах 

шляхом використання умовних потужностей зворотної та нульової 
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послідовностей.  

В роботі отримано такі наукові результати:  

1. Вперше обґрунтовано інформативні величини для оцінювання 

впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії в розподільчих мережах з використанням узагальнених 

миттєвих симетричних складових зворотної та нульової послідовностей, що 

забезпечує виділення спотворень, які зумовлені канонічними гармоніками, а 

також гармоніками, що кратні трьом. 

2. Удосконалено метод виявлення та оцінювання впливу нелінійних і 

несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії, що 

оснований на використанні умовних потужностей зворотної та нульової 

послідовностей, який забезпечує можливість кількісного оцінювання впливу 

нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії. 

3. Дістав подальшого розвитку метод аналізу чутливості виявлення 

впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії в мережах з ізольованою та заземленою нейтраллю за 

наявності гармонік, як відношення приросту умовної потужності зворотної та 

нульової послідовностей до приросту потужності гармонічної складової, що 

викликає цей вид спотворення. Це дало змогу оцінювання можливості 

виявлення нелінійних споживачів за наявності сторонніх гармонічних 

спотворень.  

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає у 

розробці АСКОЕ з виявленням та оцінюванням впливу нелінійних і 

несиметричних споживачів на погіршення якості електроенергії. Їх 

впровадження сприятиме покращенню якості електроенергії, зокрема 

зменшенню несинусоїдності та несиметрії напруги в розподільчих мережах.  

Одержані наукові результати а саме: метод виявлення та оцінювання 

впливу нелінійних і несиметричних споживачів на погіршення якості 

електроенергії впроваджено в ПП „Промавтоматика”, що підтверджено 
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актом про впровадження від 07.02.2019 р. Результати роботи також 

використовуються у ВНТУ на кафедрі “Електротехнічні системи 

електроспоживання та енергетичний менеджмент” для підготовки фахівців за 

спеціальністю 141 – “Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка”, довідка про впровадження від 17.06.2019 р. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати 

дисертаційної роботи, що виносяться на захист, отримані здобувачем 

самостійно. Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих в 

співавторстві такий: [75] – показано, що складники пульсуючої потужності, 

що зумовлені несиметрією та несинусоїдністю, характеризуються відповідно 

умовною потужністю зворотної послідовності та потужністю спотворення, та 

запропоновано вирази для цих потужностей в інтегральній та спектральній 

формах запису; [78] – обґрунтовано доцільність застосування системи 

узагальнених миттєвих симетричних складових та визначених на їх основі 

умовних потужностей зворотної та нульової послідовностей для виявлення 

споживачів, які спотворюють якість електроенергії; [79] – виконано 

порівняння двох лінійних перетворень миттєвих напруг і струмів з системи 

фазних координат в систему симетричних складових; [80] – обґрунтовано 

інформативні величини для виявлення та оцінювання впливу джерел 

спотворень з використанням миттєвих умовних потужностей зворотної та 

нульової послідовностей; [84] – запропоновано миттєві умовні потужності 

нульової послідовності розділити на миттєві умовні потужності, які 

пропорційні струму нульової послідовності, та миттєві умовні потужності, 

які пропорційні напрузі нульової послідовності; [85] – проаналізовано 

чутливість виявлення споживачів, які погіршують якість електроенергії, 

різними методами і показано, що найбільш чутливим є метод умовних 

потужностей зворотної та нульової послідовностей; [86] – запропоновано для 

оцінювання чутливості використати відношення середньоквадратичних 

значень умовних активної та реактивної потужностей зворотної та нульової 
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послідовностей до значення повної потужності гармонічного складника, який 

є основою для формування струмів відповідних послідовностей; [93] – 

запропоновано спосіб зменшення похибок вимірювання потужностей в 

динамічних режимах навантажень; [95] – запропоновано застосування 

економічного критерію оптимальності в процесі контролю. Результати 

теоретичних досліджень були отримані у Вінницькому національному 

технічному університеті (ВНТУ). 

Апробація матеріалів дисертації. Викладені в дисертації результати 

досліджень були апробовані на таких наукових конференціях: «Science, 

Research, Development. Technics and technology», Barcelona, 2019, «SCIENCE, 

RESEARCH, DEVELOPMENT #18». Баку. 2019. 

Публікації. Результати дисертації опубліковано в 9 наукових працях, в 

тому числі в 6 статтях в наукових фахових виданнях України (з них одна –  у 

SCOPUS), 1 – у виданні, що не внесене до переліку фахових для захисту 

дисертацій з технічних наук, 2 – у матеріалах іноземних конференцій та 

семінарів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, 5 розділів, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 167 сторінок, з яких основний зміст викладений на 109 

сторінках друкованого тексту, містить 38 рисунків, 18 таблиць. Список 

використаних джерел складається з 101 найменування. Додатки містять акти 

впровадження результатів роботи, програми розрахунків, список публікацій 

за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації. 
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