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върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна
степен „Доктор"
Автор на дисертационния труд: маг.инж.Константин Венедиктов Райков
Тема на дисертационния труд: Смущаващи въздействия при
функционирането на устройствата за релейна защита и автоматизация
Рецензент: проф. д-р Никола Петров Михайлов, DHC, съгласно
Заповед №ОЖ-5.2.18/09.11.2018г. на Ректора на Технически университет София

1.Актуалност на разработвания в дисертационния
проблем в научно и научно- приложно отношение

труд

Осигуряването на високо качество на електрическата енергия е сред найважните задачи в енергетиката. То се регламентира от голям брой нейни
показатели,чиито стойности зависят особено силно от електромагнитните
смущения ,генерирани при пренасяне ,трансформация и разпределение на
електрическата енергия.От друга страна изграждането на интелигентни
електрически мрежи, което е основна тенденция в съвременните
електроенергийни системи, предполага използването на възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ).Те са мощен източник на смущения и водят
до увеличени загуби на енергия, ниска надеждност на електрическите
уредби, намаляване пропускателната способност на мрежите и други
неблагоприятни последици.Затова основен дял в научните изследвания
заема изучаване влиянието на различни смущаващи въздействия върху
работата на средства за защита и автоматизация на електрически уредби.
Докторантът разработва
методика за оценка на смущения при
функциониране на устройства за релейна защита и системна автоматика,
дефинира критерии за ефективност и смущаващи въздействия при работа
на тези устройства, организира и провежда серия от експериментални
изследвания
върху
преходни
процеси
при
включване
на
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електромагнит.Чрез използване на програмния продукт MATLAB той
постига резултати ,които са актуални за съвременната енергетика.За
извършената работа се изисква сериозна
теоретична и практическа
подготовка.
2.Степен на познаване състоянието на
интерпретация на литературния материал

проблема

и

творческа

В първа глава докторантът извършва задълбочен аналитичен обзор върху
изследванията за смущения в електрическите мрежи , техния характер и
причините , които ги пораждат.Той систематизира параметрите за оценка
на смущаващите въздействия и начините за представянето им.За целта
проучва 117 (сто и седемнадесет ) литературни източници- дисертации,
статии, доклади, стандартизационни документи, книги и др.От тях
43(четиридесет и три) са на латиница.Така доказва висока степен на
информираност за изследванията в разглежданата научна област. Маг.
инж. К.Райков използва предимно резултати от изследвания, извършени
през последните няколко години, т.е. той познава съвременното състояние
на науката по разработвания проблем. Критичният преглед на
смущаващите въздействия при функциониране на устройства за релейна
защита и автоматизация е илюстриран с помощта на 15 (петнадесет)
таблици, 37(тридесет и седем ) фигури и 1 (едно) приложение.Това
позволява на маг.инж.К.Райков да обобщи основните проблеми в
разглежданата област и да формулира като цел подобряване
функционирането на устройствата за релейна защита и автоматизация при
наличие на смущения.За реализиране на обявената цел маг.инж.К.Райков
планира 5 (пет) основни задачи за решаване.

3.Съответствие на избраната методика на изследване
поставената цел и задачи на дисертационния труд

с

Докторантът
не структурира в явен вид
методика за анализ на
смущенията при фукциониране на устройствата за релейната защита и
системната автоматика (Например, структура на такъв документ може да
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бъде-област на приложение, обект на изследване ,програма на
изследване,технически средства за измерване ,информационна база от
данни за смущаващи въздействия, алгоритми за пресмятане, представяне
на резултатите от измерванията и др.). Той предпочита последователното
описване на структурата и етапите на процеса моделиране, което е също
допустимо и приемливо от рецензента. В съответствие с поставените за
решаване задачи маг. инж. К.Райков адаптира документа за анализ на
напречни несиметрии и на непълнофазни режими в разпределителни
електрически мрежи .Проведените
числени експерименти
са в
непосредствена връзка с обявените задачи за решаване.

4.Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка
на достоверността на материала, върху които се градят
приносите на дисертационния труд
Дисертацията
е структурирана в 5 (пет) глави,
заключение,
приложение, литература, приети съкращения и публикации на дисертанта .
Работата е изложена на 132 (сто тридесет и две) страници. Разработената
методика за анализ на смущенията при функциониране на устройствата за
релейната защита и системната автоматика и извършеният статистически
анализ на броя и причините за изключвания на устройствата за релейна
защита и автоматизация на електрически уредби ,използвани във вятърни и
малки водни електроцентрали, са от съществено значение за повишаване
надеждността
на
електроснабдителната
система
,използваща
децентрализирани енергийни източници и качеството на доставяната от
тях електрическа енергия. Оценена е работата на някои видове земни
защити в електрически мрежи с малък ток на земно съединение и са
направени препоръки, повишаващи тяхната ефективност при атмосферни
пренапрежения. С помощта на програмния продукт MATLAB е разработен
компютърен модел
на постоянннотоков електромагнит,
осигуряващ
прецизно определяне на неговите параметри и динамични механични и
магнитни характеристики.Получените резултати могат да намерят
приложение при оразмеряване на електромагнити , използвани в защитни
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устройства с висока надеждност. Смятам , че получените резултати от
изследванията са съществени за дефиниране на приносите, за които
претендира докторантът.
5.Научни
и/или научноприложни
дисертационния труд

и

приложни

приноси

на

Маг.инж.К.Райков решава успешно набелязаните 5 (пет) основни задачи
.Приемам ,че те оформят и следните резултати:
А.Научноприложен принос:
•
Разработване и адаптиране на методика и софтуер за електрически
изчисления и симулиране на нормални и най-често срещани аварийни
режими в енергийни системи, използващи ВЕИ.
Б.Приложни приноси:
•
Статистически анализ на броя и причините за изключвания на
устройствата за релейна защита и автоматизация на електрически уредби
към вятърни и малки водни електроцентрали ;
•
Анализ на работата на релейни защити в разпределителни
електрически мрежи с малък ток на земно съединение и препоръки за
тяхното ефективна работа;
•
Разработване на компютърен модел , в програмна среда SIMULINK,
за изследване на параметрите, динамичните механични и магнитни
характеристики на електромагнит за постоянно напрежение.
Резултатите от изследванията на маг.инж.К.Райков са съществен принос за
развитието на науката в областта на повишаване надеждността на
интелигентните електрически мрежи.
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б.Оценка за степента на личното участие на докторанта в
приносите
Разработената дисертация е лично дело на маг. инж. К.Райков, за което
свидетелства големия брой публикации, в които той е автор и водещ
съавтор със своите ръководители.Предполагам , че на различни етапи от
подготовката на докторанта те са оказвали необходимата методична
помощ.

7.Преценка на публикациите по дисертационния труд
Основните научни резултати от разработената дисертация на докторанта
са представени в 11 (единадесет) публикации.Те са отпечатани предимно
в списание"Известия на ТУ-Сливен".Една от работите е публикувана в
списание „Електротехника+ Електроника "-най-реномираното рецензирано
научно списание за електротехника и електроника в България. Не съм
получил справка за цитиране
на тези статии от други автори или
рефериране в специализирани печатни или електронни издания. При
всички случаи бих насърчил представяне на резултати от бъдещи
изследвания на маг.инж.К.Райков и в други престижни форуми, както и
публицистична дейност в реномирани научни издания у нас и в чужбина.
В комплекта документи на кандидата не са представени патенти или
заявки за патенти.

8.Използване на резултатите от дисертационния труд в
научната и социална практика.
В работата отсъства технико-икономически анализ на получените
резултати.Отчитайки мащабите на изградените електроразпределителни
мрежи у нас и насищането електроенергийната система с ВЕИ (по
последни официални данни- 19% от мощността на всички инсталирани
енергийни източници) може да се очаква значителен ефект ,който би се
постигнал при използване на получените резултати от докторанта. Чрез
предоставяне на своите резултати на колегията маг.инж.К.Райков допълва
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обема от научни знания за осигуряване на високо
електрическата енергия, доставяна на потребителите.

качество

на

9.0ценка на съответствието на автореферата с изискванията
за изготвянето му, както и на адекватността на отразяване на
основните положения и приносите на дисертационния труд
Представеният ми автореферат е оформен съгласно общоприетите
изисквания за подобен документ.Адекватно са отразени най-съществените
части от дисертационната работа , формулирани са ясно приносите , за
които докторантът претендира и са посочени направените публикации по
работата.В обем от една страница, на английски език, е представено
накратко съдържанието на разработения автореферат. С това смятам че
докторантът информира научната общност у нас и в чужбина за основните
резултати от изследователската си дейност и се утвърждава като
изследовател
в областта на осигуряване високо качество на
електрическата енергия, доставяна на потребителите.

10. Критични бележки и препоръки
Основните критични забележки и препоръки, който направих по време на
предварителната защита са взети под внимание от маг.инж.К.Райков при
оформяне окончателния вид на работата.Дисертационният труд е написан
на ясен и разбираем за читателя език.Нямам съществени принципни
забележки.Би било по-добре ,ако изводите в трета и четвърта глава се
отличават с по-голяма конкретика. Препоръчвам на докторанта:
-да съдейства на колегията при координиране потенциала и на други звена
от Университетите в страната за изграждане на Национален център
(мрежа) за изследвания и трансфер на технологии в областта на
възобновяеми енергийни източници;
- да продължи с изследвания в областта на електромагнитната
съвместимост в интелигентни електрически мрежи.Както вече отбелязах те
са в основата на съвременната енергетика.
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Смятам, че дисертационният труд има завършен характер. Реализираното
комплексното изследване за влиянието на различни смущаващи
въздействия върху функциониране на устройствата за релейната защита и
системната автоматика и в разпределителни електрически мрежи
е
статистически представително и изпълнява обявената цел. Дефинираните
задачи са изпълнени на необходимото научно ниво.

Заключение
Заявявам, че рецензираният дисертационен труд отговаря на изискванията
на Закона за развитие на академичния състав в Република България,
Правилника за прилагането на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, Закона за висшето образование и общоприетите
процедурни правила за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в университетите. Като вземам под внимание
обема, същността и качеството на извършената работа, предлагам да бъде
придобита образователната и научна степен „Доктор" от маг.инж.
Константин Венедиктов Райков
в област на висшето образование:
Технически
науки,
професионално
направление :Електротехника,
електроника и автоматика,докторантска програма:Електрически мрежи и
системи.
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