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

Последните десетилетия доведоха до интензивно нарастване на брутното 
вътрешно потребление на електрическа енергия. Този процес е органически 
свързан с енергийната ефективност, с качеството на електрическата енергия и 
влиянието което оказва върху околната среда.

Обект на дисертационната работа е изследване на електромагнитните 
полета на въздушните и кабелни линии за пренос и разпределение на 
електрическата енергия и ролята на централите за директно фотоелектрическо 
преобразуване на слънчевата радиация за замърсяване на ЕЕС. Този проблем е 
актуален и със значим научно-приложен характер.

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа 
интерпретация на литературния материал

Представеният дисертационен труд Електромагнитна съвместимост в 
електроснабдителните системи е в обем от 124 страници формат А4 и съдържа 
68 фигури и 21 таблици. Дисертационният труд е структуриран в 4 глави. В края на 
всяка глава са направени изводи, формулирани са претенциите на автора за 
приноси и са посочени публикациите му, отнасящи се до представения 
дисертационен труд. В заключението са представени в обобщен вид претенциите 
на автора за приноси на труда.
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При разработването на дисертационната работа, авторът е ползвал 181 
информационни източника, в т.ч. 148 на латиница и 7 интернет адреса. 
Литературните източници са цитирани на подходящо място в дисертационния труд, 
Номерата на фигурите и таблиците в автореферата съответстват на тези в 
дисертационния труд.

По тематиката на дисертационната работа, авторът е представил 6 труда, 
публикувани и представени в специализирани научни издания и форуми. С тези 
публикации докторантът представя пред научната област основните резултати от 
изследването си. Анализът на дисертационния труд, използваните литературни 
източници и публикациите на автора по темата ми дават основание да смятам, че 
авторът познава много добре състоянието и проблемите на изследваната област.

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

В дисертационния труд се разглеждат въпроси, отнасящи се до влиянието на 
генерираните електромагнитни полета от електропроводи за високо напрежение, 
на кабелни линии за средно напрежение, както и ролята на фотоволтаичните 
централи върху качествени параметри на електрическата енергия. Методологията 
на изследване включва’ разработени симулационни модели. Същите са 
валидирани чрез експерименти или чрез анализ на резултатите от практически 
тестове. Чрез мрежов анализатор е изследвано нивото на внесените в 
електрическата мрежа висши хармоници,

Избраната методика на изследване 'позволява да бъдат постигнати 
синтезираните в дисертационния труд цел и задачи.

4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка за 
достоверността на материала, върху който се градят приносите на 
дисертационния труд

Обект на дисертационния труд са определени аспекти от електромагнитната 
съвместимост при въздушни и кабелни линии за пренос и разпределение на 
електрическата енергия.

В първа глава е направен обзор на литературата в областта на 
електромагнитната съвместимост. Анализирани са методите за анализ на 
електромагнитната съвместимост, Акцентирано е върху оценката на магнитните 
полета, създавани от електропроводите, генезиса на хармониците и влиянието им 
върху оборудването на електроенергийната система,
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На тази основа са формулирани изводи, цел и задачи на дисертационния
ТРУД-

Във втора глава е представено математическо описание на магнитната 
индукция при тоководещ контур и топлинния баланс на същия. На тази основа е 
синтезиран модел за изследване интензитета на магнитното поле около въздушни 
линии при различен товар на електропреносната система и различна стойност на 
напрежението. За целта е използван софтуерния продукт МаМаЬ/31Пгш1тд. 
Проведени са изследвания на електропровод 400 к\/ и електропровод 110 кУ. 
Установено е, че електромагнитното поле, създадено от електропроводите не 
оказва вредно въздействие върху хората и околната среда, Получените резултати 
от реализираните симулации и изследвания могат да се използват при 
проектирането на въздушни линии.

В трета глава е синтезиран модел на невронна мрежа за изследване на 
нивата на интензитета на магнитното поле, предизвикано от кабелна линия за 
средно напрежение при произволна комбинация на полагане на кабелите. 
Работоспособността на модела е обоснована чрез съпоставка на получените 
резултати с известни числени резултати.

В четвърта глава са публикувани резултатите от проведени 
експериментални изследвания за качеството на напрежението от централа за 
директно фотоволтаично преобразуване на слънчевата радиация. Установено е, 
че макар и за незначителна част от периода на проведеното наблюдение, общият 
коефициент на нелинейни изкривявания надвишава допустимите норми.

Получените в дисертационния труд резултати съответстват на целта и 
задачите, формулирани в него. Приносите са значими, отговарят на изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав и според мен са дело на автора.

5. Научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертационния
труд

Приемам приносите, дефинирани от докторанта в края на дисертационния 
труд. По моя преценка, същите могат да бъдат представени в две групи:

Научно-приложни приноси:
1. На основа програмния продукт Ма11аЬ/31ти1|пд, като е използвана връзката 

между топлинния баланс и магнитната индукция, е синтезиран модел, 
осигуряващ възможността да се изследва интензитетът на магнитното поле 
около въздушни линии при различен товар и стойност на напрежението.
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2. Създадена е методика за вариантно изследване интензитета на магнитното 
поле около кабелна линия за средно напрежение при произволна комбинация 
на полагане на кабелите.

Приложни приноси:
1. На основа на създаден модел е проведено симулационно изследване и 

анализ на фазов проводник, част от въздушна линия на електропровод 110 
к\/ и на електропровод 440 кУ. Получените резултати показват, че при 
разглежданите условия, създаденото електромагнитно поле не надвишава 
пределно допустимите норми.

2. На основа на обоснована методика са изследвани нивата на интензитета на 
магнитното поле около кабелна линия средно напрежение с отчитане на 
взаимното положение на тоководещите линии.

3. Чрез експериментални изследвания е направен анализ на качеството на 
напрежението, генерирано от фотоелектрична централа с пикова мощност 
1,5 М\А/р, присъединена към промишлено предприятие. За честотата на 
напрежението и неговата стойност, нивата на отклонения са в допустимите 
граници. Общият коефициент на нелинейни изкривявания ТНТО за основната 
част от периода на изследване не надвишава пределно допустимата 
стойност.
Формулираните приноси имат научно-приложен и приложен характер и по 

същност са иновативни подходи в разглежданата научна област.
^  •*

6. Оценка на степента на личното участие на автора в приносите
Не ми е представен пълен текст на публикациите по дисертационния труд и 

разделителни протоколи за дяловото участие на докторанта в колективните 
публикации. Във всички публикации маг. инж. Ивелина Методиева е на първо 
място. Три от шестте публикации са самостоятелна работа на докторанта. 
Приносите на дисертационния труд са коректно дефинирани и съответстват на 
получените резултати. Общото ми впечатление е, че представеният 
дисертационен труд е лично дело на инж, Ивелина Методиева.

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Всички статии са публикувани в специализирани научни издания в дадената 

област. Една от статиите е на английски език и е публикувана в чужбина. Считам,
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че с тези публикации докторантът представя пред научната област основните 
резултати от изследването си.

8. Използване на резултатите от дисертационния труд в научната и 
социалната практика. Наличие на постигнат пряк икономически 
ефект и пр. Документи, на които се основава твърдението

Не ми е представена информация за приложение на резултатите от 
изследването в практиката. Без съмнение изследването е значимо и полезно за 
развитието на безжичните технологии за предаване на информация. Убеден съм, 
че разработчиците и операторите на мобилни услуги имат интерес за внедряване 
на иновативните подходи, методи и алгоритми, предложени в дисертационния труд, 
Определено резултатите от изследването са много полезни за лабораторни и 
практически упражнения на студентите от различни специалности и 
образователно-квалификационни степени в областта на информационните и 
комуникационни технологии.

9. Оценка на съответствието на автореферата на дисертационния 
труд с изискванията за изготвянето му, както и на адекватността на 
отразяване на основните положения и приносите на 
дисертационния труд

Авторефератът е в обем от 32 страници, отразява съдържанието на 
дисертационния труд и съответства на изискванията за структура и обем, 
изисквани от вътрешния за Техническия университет -  София документ „Развитие 
на АС - Работни документи“.

10. Мнения, препоръки, забележки
Нямам съществени забележи по представения ми за рецензия 

дисертационен труд. В разговор с докторанта инж. Ивелина Методиева са 
направен препоръки, отнасящи се до оформянето на дисертационния труд. 
Препоръките не влияят върху резултатите.

Препоръчвам на докторанта да продължи работата си по тематиката на 
дисертационния труд като привлече и други учени от български и чужди 
институции, с цел създаване на екип с необходимия капацитет за участие в 
значими изследователски проекти.
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11. Заключение
Дисертационният труд, който ми е предложен за рецензирана, има обем, 

задълбоченост и завършеност. Авторът е получил резултати с необходимата 
значимост за образователна и научна степен „Доктор”. По дисертационния труд от 
автора са направени достатъчно публикации. Това ми дава основание да преценя, 
че дисертационният труд има необходимите приноси и те са на инж. Ивелина 
Методиева.

Работата отговаря на изискванията на ЗРАС в Република България, 
Правилника за неговото приложение, а също и на Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни степени в Техническия университет -  София за 
получаване на образователна и научна степен „Доктор".

Имайки предвид гореизложеното, давам положителна оценка на 
представения ми за рецензия дисертационен труд. Препоръчвам на научното 
жури да присъди на инж. Ивелина Христова Методиева образователна и 
научната степен „Доктор” в област на виеше образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика.

22.03.2021 г.

(проф. д-р инж. Кр. МАРТЕВ)

I
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4. Впе?апа1уйса1 сНагаеюпзйс оННе пай1геапс1 аззеззтеп* оЙНе геПаЬНКу
о( 1Не та*епа1 оп ууМсЬ *Ие сНззейайоп соп1пЬийопз аге Ьазес!

ТНе зи^ес! о! юе сПззегЬаНоп ш гк  аге сегют азресю о! еюскотадпеЙс 
сотрайЬНКу !п аг апс! саЬ1е Нпез юг !Не 1гапзт!зз10п апс! (МпЬийоп о! еюсюсКу.

СЬарюг 1 ргоуюез ап оуеме\л/ оТ юе Нюгаюге !п 1Не Пе1с1 о! еюйготадпейс 
сотраШ1Ку. ТЬе теюос!з юг апа!уапд е!ес!готадпеНс сотраШМу Ьауе Ьееп



апа1угеР. ЕтрЬаз1з 13 р1асес! оп 1Ье аззеззтеп! о! тадпеГю 1ю1Рз сгеаюР Ьу рошг 
1тез, 1Ье депез13 о! Ьагтопгсз апс! 1Ьек 1трас1 оп 1Ье едшртеп! о11Ье е ю с М у  зуз1ет.

Оп 1Ь|$ Ьаз1з, сопсюзюпз, ригрозе апс! 1азкз о1 1Ье Р15зег1а1юп ш гк  аге 

югти1а!еР.

1п сЬарюг 2, а таюетаИса! Резспрйоп о1 тадпейс тРисИоп а! 1Ье сиггеп!- 
1еасПпд агсий апР 1Ье 1Ьегта1 Ьа1апсе о1 1Ье сиггеп1 сопюиг 13 зуп!Ьез12еР. Оп №з Ьаз1з, 
а тоРе1 13 зупюез12еР ю зюРу 1Ье !п1епзИ:у о1 1Ье тадпейс Лею агоипР а!г Нпез а! 
сП^егеп! 1оаР о1 1Ие еюсюсЛу 1гапзт!ззюп зузют апР РИюгеп! уо11аде уа1ие. Рог 1Ь1з 
ригрозе, 1Ье Зоюл/аге РгоРис! Ма!1аЬ/$|ти1тд \л/аз изеР. КезеагсЬ Ьав Ьееп сагг!еР ои1 
оп 1Ье 400 к\/ апР 110 кУ ромегНпез, I! Ьаз Ьееп ез1аЬНзЬеР 1Ьа11Ье е1ес1готадпе!ю 
11е1Р сгеаюР Ьу 1Ье ро\л/ег Ппез Роез по1 Ьауе а ЬагтУ  еЯес! оп Ьитапз апР !Ье 
епу|гоптеп1 ТЬе гезиИз о1 1Ье 51ти1а1юпз апР з1ир|ез сагпеР ои1 сап Ье изеР т  1Ие 
Рез1дпо1 оуег ЬеаРИпез.

1п сЬар1ег 3, а пеига! пеЬл/огк тоРе1 !з зуп1Ьез12еР ю зюРу 1Ье тадпеНс Ие1Р 
тюпзКу 1еуе1з саизеР Ьу а теРЮт уоИаде саЬю Нпе т  апу сотЬтайоп о1 саЬ1е 1ау!пд. 
ТЬе \л/огк1пд сарасНу о( 1Ье тоРе115 ]из1№еР Ьу а сотрапзоп оНЬе гезиИз оЬ1атеР \м!Ь 

кпош  питепса! гезиИз.

СЬар1ег 4 риЬНзЬез 1Ье гезиИз о1 ехрептеп1а1 з1иР1ез оп 1Ьр диаШу о! уоИаде 
1гот а ро\л/ег р1ап1 юг Ркес1 рЬоюУоНаю 1гапзюгта1юп о! зо1аг гаР1а1юп. 11 Ш 5  юипР 
1Ьа1, аИЬоидЬ юг а педНдюю раг1 о1 !Ье оЬзегуайоп репоР, 1Ье оуегаН сбеШеп! о! поп- 
Ипеаг Р|'зюг1юпз ехсееРеР 1Ье регт15зю1е зюпРагРз.

ТЬе гезиИз оЬ1атеР 1п 1Ье Р|5зег1а1юп соггезропР ю 1Ье ригрозе апР 1азкз зе! ои1 

1Ьегет.

5. Зс1епШ|С, аррПеР апР аррПеР соп1пЬиТюпз о? 1Ье Р|ззег1а1юп \уогк

I ассер! 1Ье соп!пЬи1юпз РеИпеР Ьу 1Ье РЬО зШРеп! а! 1Ье епР о( 1Ье Р|3зег1а1юп. 

1п т у  ]иРдтеп1,1Ьеу сап Ье ргезепюР т  1ууо дгоирз:



ЗаепШс апд аррНес! сопМЬиНопз:
1. Оп {Ье Ьаз18 о{ {Ье Ма11аЬ/3|тиНпд ргодгатгтйпд ргосюс*, изтд 1Ие геюйопзМр 

ЬеЬмееп Иеа1 Ьа1апсе апс! тадпейс тсюсйоп, а тос1е1 зИа11 Ье зуп{Ьез12ес! ю 
епзиге {Ьа{ {Ье тадпейс Пею тюпзКу агоипс! а\т Нпез 13 ехаттес! а! <Мегеп{1оас1 
апс! уоКаде уа1ие.

2. А теЙюс1о1оду Ьаз Ьееп ез1аЬМзИес1 юг уапап{ ехаттайоп о{ {Ье т^епзИу о{ {Ье 
тадпейс ЯеИ агоипс! {Ье тесйит уоНаде саЬ1е Нпе !п апу сотЬтайоп о{ саЬю 
1ау!пд.

АррИе д сопШиИопз:

1. Оп {Ье Ьаз'13 о{ а тос!е1 сгеаюс!, а з!ти!айоп зигуеу апс! апа1уз!з о! а рЬазе те,
раг1 о{ ап оуегИеас! Нпе оТ а 110 кV ро\л/ег Нпе апс! а 440 кУ ро\л/ег Нпе Ьаз Ьееп
сагпес! оиЬ

2. Оп {Ье Ьаз!3 о! а геазопес! теюосююду, {Ье тадпейс йею 1п{епз!{у 1еуе!з агоипс!
{Ье тесНит уоНаде саЬю Нпе Ьауе Ьееп ехат1пес1, {актд т ю  ассоип! !Ье ти!иа!

розШоп о( 1Ье сиггеп! Нпез.

3. Ехрептепю! з{ис!!ез Ьауе апа!угес! {Ье диаН1у о{ {Ье УоНаде депегаюс! Ьу а 1,5

Ш р  рЬою роууег р!ап! соппбсюс! ю  ап тсюзюа! р!ап{.

ТЬе югти!а{ес1 соп1пЬийопз аге зсюпййсаНу аррНес! апс! аррНес! !п паюге апс! аге 
еззепйаПу тпоуайуе арргоасЬез т  {Ье заепййс Яе1с! ипс!ег диез{!оп.

6. Аззеззтеп! о{ {Ие ех{еп{ о{ {Ье аи{Ьог'5 регзопа! туо!уетеп{ т  {Не 

соп{пЬи1юпз

I Ьауе по{ Ьееп ргезепюс! \л/КЬ а ю!1 {ех{ о{ {Ье 1Ьез!з риЬНсайопз апс) сНукИпд 

ргоюсо1з юг {Ье РЬО зюсюпйз зЬагеЬо!сНпд т  со11е9^уе риЬНсайопз. 1п а11 риЬНсайопз, 

Ма$1ег о! Епдюееппд |уеПпа М еМ еуа  сотез Ягзй ТЬгее о{ {Ье з!х риЬНсайопз аге 

тсюрепс!еп{ \л/огк о! {Ье РЬР зйюепй ТЬе сопюЬийопз о{ {Ье сУззегюйоп \люгк аге



соггесйу сюПпес! апс1 соггезропс! ю №е гезикз оЬютес!. Му депега! !тргеззюп !з Ша! №е 
1Иез13 ргезепюс! 15 а регзопа! ууогк о! Епд, 1уеПпа МеюсЛеуа.

7, Аззеззтеп! о? риЬНсаНопз ипс1ег №е сИззеЛаПоп ууогк

АП агйсюз аге риЬПзИес! т  зрешНгес! зс1еп№ю риЬИсаНопз т  юе д|уеп Шб, Опе 
о( юе агИсюз 13 т  ЕпдНзП апс! 13 риЬПзИес! аЬгоас!. I ЬеНеуе Ша1 уу|1Ь юезе риЬУсаНопз 
1Ие РЬй з!ис!еп1 ргезепю Ь  юе заепМю Яею юе т а т  гезиИз о! П13 гезеагсИ.

8, 11зе о! 1Ие гезиКз о? 1Ие сКззегюйоп ууогк т  юе заепШ с апс! зос!а1
ргасйсе. Ех1зюпсе о* асИ1еуес1 сНгес! есопогтс еГСес*, ею. Ооситепю 
оп шИ1сН юе зМ етеп ! 18 Ьазес!

I Науе по! Ьееп ргоу!с1ес1 ууНН тюгтайоп оп юе аррНсаНоп о( юе гезиИз о( Ше 
зйюу 1п ргасНсе. ТЬеге 15 по сюиЬ! №а1Ше гезеагсП !з 51дтЯсап{ апс! изеУ Тог юе 
сюуеюртеп1о!\мге1е55 тюгтаНоп 1гапзт1зз1оп 1ес(1по1од'1ез,! а т  сопутсес! юа! тоЬНе 
зетсе  сюуеюрегз апс! орегаюгз Науе ап 1п1егез! !п !тр1етеп!тд 1Ие тпоуайуе 
арргоасНез, теШос15 апс! а1допютз ргорозес! т  1Ье сНззегюПоп ууогк. 0еАп|!е1у юе 
гезиИз юе з!ис!у аге уегу изеУ юг !аЬогаюгу апс! ргасНса! ехегс1зез о( з!ис!еп1:5 о?
сШегеп! зрес!аШез апс! ес!иса1юпа1 апс! диаИНсаНоп бедгеез т  Ше Ле!с! о( 1пюгта!юп

*|
- *  •*

апс! соттипюайоп 1есИпоюд1ез.

9, Аззе85теп1 о{ №е сопюгтйу о? 1Не 1Нез13 ууйЬ 1Не гедшгетепю юг Из
ргерагаИоп, аз ууе11 а5 1Ие асюяиасу о! геЯесПпд №е Ьаз1С8 апс! 
соп1пЬиИопз о( №е сИззегШюп ууогк

ТИе аЬз1гас113т  а уо1ите о! 32 радез, геТ1ес1з №е соп!еп! оННе сЛззег^аЛоп ууогк 

апс! сотрИез \л/1ю №е геди1гетеп1з юг $1гис1иге апс! Уо1ите гедшгес! Ьу юе !пюгпа1 
с!оситеп! "Оеуеюртеп! оНПе А1) - УУогктд Ооситеп!з" юг юе ТесИтса! 11туегз!!у о( 
Зойа.



10. Ортюпз, гесоттепс!а(юП5, оЬзеп/айопз

I Науе по 51дпШсап( по(юе о( (Не Ь15зег(а(юп зиЬт1Мес1 ю т е  юг гечш. 1п а 
сопуегзайоп ууйИ РЮ  з(ис!еп( Епд. 1уеПпа МеюсНеуа, гесоттепЬайопз гедагсИпд (Не 
югтайоп о( (Не сНззег(а(юп \л/огк ууеге тас!е. ТИе гесоттепсюйопз с!о по! а((ес( (Не 
гезиИз.

I гесоттепс! (На( (Не РШ  з(ис!еп( сопИпие Н1з ууогк оп (Не (Нете о( (Не 
сНззейайоп ууогк Ьу а((гас(1пд о(Нег зсюпйзю (гот Ви!дапап апс! юге1дп [ПзШиНопз т  
огс1ег ю сгеаю а (еат ууКН (Не песеззагу сараску ю рагНфаю т  з1дпШсап( гезеагсН 
рго]ес(з.

11. Сопсюзюп

ТИе сУззег(а(юп ууогк о((егес! ю те  юг геу!еуу Иаз уоюте, с!ер(Н апс! сотрюйоп. 
ТИе аи(Иог Иаз гесе|уес! гезиКз о( (Не песеззагу 1трог(апсе юг ес!иса(юпа1 апс! зсюпМю 
с1едгее "Росюг". АссогсНпд ю (Ие сНззегюйоп, епоидИ риЬНсайопз Иауе Ьееп тас!е Ьу 
(Ие аи(Иог. ТМз д|уез т е  геазоп -ю ЬеИеуе (Иа( (Ие сЛззег!а(10п ууогк Иаз (Ие песеззагу 
соп(пЬи(юпз апс! (Иеу аге оп Епд. |уе1та МеюсНеуа.

ТИе ууогк тее(з (Ие гедшгетеп(з о( Ьауу юг (Ие Ьеуеюртеп! о( асасютю з(а(( \п 
(Ие РериЬНс о( ВШдапа, (Ие Реди!а(юпз юг Кз аррПса(юп, аз ууеП аз (Ие Ки1ез о( 

Ргосес!иге юг асдитпд зсюп(Шс сюдгеез а( (Ие ТесИп!са111п!уегз1(у -  ЗоНа юг оЬ(а1п!пд 
а с1ос(ога(е апс! а Ьедгее.

1п у|еуу о( (Не аЬоуе, I дпге а розШуе аззеззтеп! о( т у  сНз5ег(а(юп 
зиЬгш((ес! (ог геу!еуу. I гесоттепс! (Не зс1еп(|Лс ]игу (о ашгс! Епд. |уеНпа Нпз(оуа 
МеюсПеуа есюсайопа! апс! заепШс сюдгее "Оос(оГ т  (Не Яе1с! о( МдНег ес(иса(10П 

5. ТесНтса! заепсез, рго(еззюпа1 Не1с15.2. Е1ес(пса1 епдтееппд, е1ес(готсз апс! 
аи(ота(юп.

22.03.2021
(Рго(. йг. Епд. Кг. МАКТЕУ)


