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1. Тема и актуалност на дисертационния труд
Електроснабдителните системи се явяват източник на електромагнитни смущения, 

които влияят върху живите организми, в това число и на хората, и върху електронните 

системи за управление на процеси и пренос на информация.
Дефинираната цел на труда -  ”да се разработят симулационни модели на 

електропроводи, високо напрежение и кабелни линии, средно напрежение и да се анализира 

влиянието на генерираните електромагнитни полета и смущения“ е свързана с 

го ре цитираните проблеми, което несъмнено говори за актуалността на дисертационния труд.

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

литературния материал
Направеното литературно проучване от 180 литературни източника (глава 1) и 

направения анализ в него показват едно отлично познаване на тематиката. Литературните 

заглавия съответстват на тематиката. От тях 26 са на кирилица, 148 на латиница и 6 са 

интернет адреси. Докторантът е показал добра литературна осведоменост и запознаване с 

проблемите по дадената тематика.

Литературното проучване завършва с анализ и изводи, на чиято основа е фиксирана 

целта на дисертационния труд и са поставени задачите за постигането на тази цел.

3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси
Методически дисертационния труд следва една много ясна логическа 

последователност, състояща се от: теоретичен анализ, моделиране, изследвания с модел, 

експериментални изследвания.

Считам, че избраната методика напълно съответства за постигането на целта и 
задачите на дисертационния труд.

4. Приноси на дисертационния труд

Приносите в настоящия дисертационен труд са научно-приложни и приложни.

Научно-приложните приноси могат да се формулират обобщено по следния начин - 

създадени модели на кабелни и въздушни линии чрез използване на програмна среда 

Ма11аЬ/31тиПпк/ММТоо1 и Е1.ЕК™



Научно-приложните приноси обогатяват съществуващите знания чрез разработени 

модели за симулационно изследване.
Към приложните приноси се отнасят:

- на базата на създадените модели е определен интензитета на магнитното поле 

около въздушни и кабелни линии с различно натоварване и различно номинално 

напрежение;
- извършени са изследвания за определяне на пределно допустимите стойности на 

интензитета на магнитните полета около кабелни и въздушни линии;

- разработена е методика за вариантно изследване на магнитните полета около 

кабелна линия, средно напрежение;
- направен е анализ на качеството на електрическата енергия и са определени нивата 

на хармониците, генерирани от вътрешнозаводска фотоволтаична централа.

Приложните приноси се отнасят към решаване на инженерни задачи, чрез използване 

на съвременни средства.

5. Публикации по дисертационния труд
Публикациите по дисертационния труд са 6, от които 5 са публикувани в български 

научни издания и 1 е в международно списание с импакт фактор. Три от публикациите са 

самостоятелни, а 3 са в съавторство с единия от ръководителите.

Приемам, че публикациите отразяват основните части на разработката.

6. Мнения, препоръки и бележки
Методически забележки към дисертационния труд нямам.

Отчитайки важността на разработките в дисертацията, препоръчвам на дисертанта 

със съдействието на ръководителите да се насочи към внедряване на представените 

разработки в практиката. .

7. Заключение
Считам, че представеният дисертационен труд на тема „Електромагнитна 

съвместимост в електроснабдителните системи“, отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България. Постигнатите резултати ми дават 

основание да предложа да бъде придобита образователната и научна степен „Доктор” 
от маг. инж. Ивелина Христова Методиева в научна специалност „Електрически мрежи и 

системи”, професионално направление Електротехника, електроника и автоматика, 
област на виеше образование - Технически науки.
15.03.2021 г. Подпис:
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ЕУАШЕТЮМ ЗТАТЕМЕМТ

оп а сЛззегюйоп юг асдшзШоп оТ ес1иса(юпа1 апс! зсюпйЯс сюдгее

"Оосюг"
Аиюог: Мад. Епд. |уеИпа Нпзюуа Меююеуа

Торю о( сЛззегюйоп:

"Е1ес1готадпе1;1С сотраЬЬНИу т  ро\лгег зирр1у зузютз"
МетЬег оНЬе зсюпйЯс ]игу: Рго1. йг. Епд. юап Вопзоу ЕузюЬеу

1. Торю апс! геюуапсе о( юе юззегюЬоп
Ро\л/ег зирр1у зузю тз аге а зоигсе о( еюсюотадпейс тюгюгепсе юа1 а(юсю Путд 

огдатзтз, тс1исПпд Ьитапз, апс! еюс(гопю зузю тз юг ргосезз соп!го1 апс! 1пюгта1юп (гапзюг.

ТЬе сюйпес! ригрозе 01" юе рарег - "ю сюуеюр 51ти1айоп тос1е1з о( ро\лгег Ппез, И|дИ 

уоКаде апс! саЬю Ппез, тесПит уоКаде апс! ю апа1уге юе 1трас1 о( депегаюс! еюсюзтадпейс 

Яеюз апс! 1пюгюгепсе" 15 геююс! ю юе аЬоуе ргоЬютз, \л/ЬюЬ ипс1оиЬюс!1у зреак5 оТ юе юрюаМу 

оНЬе сНззегюйоп.

ТЬе <Мтес! доа1 о( юе \люгк - "ю сюуеюр 31ти1а!юп тос!е1з о( ро\лгег Ппез, Ь!дЬ УоКаде 

апс! саЬю Ппез, тесПит уоИаде апс! ю апа1уге юе 1трас1 о( депегаюс! еюсюотадпейс (НдЬю апс! 

ююгюгепсе" 13 геююс! ю юе ЬоМез! ргоЬютз, \л/И1с1п ипс!оиЬюс11у зреак аЬои! юе юрюаП(у \л/огк 

1п юе сПззегюйоп.

2. Редгее о( кпо\лНес!де о( юе зюю о! юе ргоЬют апс! сгеайуе тюгргеюЬоп о( юе 

Мюгагу таюпа!
ТЬе Пюгаюге зюс!у тас!е (гот 180 Пюгаюге зоигсез (СЬарюг 1) апс! юе апа1уз1з тас!е т  

№ зЬо\л/ ап ехсе11еп1 кпо\л/1ес!де о( юе юр1с. Пюгагу 1Шез соггезропс! ю юе юр1с. 0 ( юезе, 26 аге 

т  СупШс, 148 1П 1_аЬп апс! 6 аге ю ю те! ас!с!ге55е5. ТЬе с!осюга! зюсюп! Ьаз зЬо\л/п доос! Пюгагу 

ашагепезз апс! асдиатюпсе \ллю юе ргоЬютз оп юе дмеп юрю.

ТЬе Пюгагу гезеагсЬ епс!з \ллю ап апа1уз1з апс! сопсюзюпз, оп юе Ьаз13 о( \лююЬ юе доа1 

оНЬе сПззегюйоп 15 Яхес! апс! юе юзкз юг асЬюутд ю15 доа1 аге зеЬ

3. Соггезропс1епсе о( юе сЬозеп гезеагсЬ теюосююду апс! юе зе1 доа! апс! юзкз 

о( юе сИззегШюп \лмю юе асюеуес! сопюЬиЬопз
МеюосююдюаПу, юе сНззегюйоп юНошз а уегу сюаг 1од1са! зедиепсе, сопз1з11пд о(: 

юеогеИса! апа1уз1з, тосюПпд, тос!е! гезеагсЬ, ехрептепю! гезеагсЬ.

I ю1пк юа( юе сЬозеп теюосююду 13 юНу сопз1зюп1 \ллю юе асЬюуетеп* о( юе доа1 апс! 

о^есйуез о( юе сПззегюИоп.

4. СопюЬиЬопз ю юе сПззегюйоп



ТЬе сопюЬийопз ю юе ргезеп! сПззегюйоп аге зс1епююа11у аррПес! апс! аррПес!.

ТЬе заепйЬс-аррНес! сопюЬююпз сап Ье зиттапгес! аз юНо\л/з - сгеаюс! тос1е15 оТ 

саЬю апс! оуегЬеас! Ппез изюд юе зоюл/аге епу|гоптеп! МаНаЬ / 3|тиПпк / NN1001 апс! Е1.ЕК ™.

5с1епюю-аррПес1 сопюЬийопз еппсЬ юе ех1з1тд кпода1ес1де югоидЬ сюуеюрес! тос!е15 юг 
31ти1а1юп гезеагсЬ.

АррПес! сопюЬийопз 1пс1ис!е:

- оп юе Ьаз15 о? юе сгеаюс! тосю15 юе тюпзйу о! юе тадпеНс Яею агоипс! оуегЬеас! апс! 

саЬю Ппез \ллю сН!югеп1 1оас1 апс! сШегеп! потта ! уоИаде 15 сююгттес!;

- зюсПез Ьауе Ьееп сагпес! ои1 ю сююгтте юе тах1тит регт1зз1Ь1е уаюез оТ юе 

тюпзИу о? юе тадпеНс Пеюз агоипс! саЬю апс! оуегЬеас! Мпез;

- а теюосююду Ьаз Ьееп сюуеюрес! юг а уапап! зюс!у о̂  юе тадпеНс Яеюз агоипс! а 

саЬю Ппе, тесПит уоИаде;

- ап апа1уз15 о? юе диаП1у оТ юе еюсюс епегду шаз тас1е апс! юе 1еуе1з о̂  юе Ьагтопюз 

депегаюс! Ьу юе т-р!ап! рЬоюУоИаю ро\л/ег р1ап1 \л/еге сююгттес!.

АррПес! сопюЬиНопз геюг ю зоМпд епдтееппд ргоЬютз изтд тосю т теапз.

5. РиЬПсаПопз оп юе сНззегюйоп

ТЬе риЬПсайопз оп юе сПззегюНоп аге 6, о7 \л/ЬюЬ 5 Ьауе Ьееп риЬПзИес! т  Ви1дапап 

зсюпНПс ригпаю апс! 1 13 т  ап тюгпаНопа! р и та ! \л/!ю ап (трае! юсюг. ТЬгее о? юе риЬПсаНопз 

аге тсюрепсюп! апс! 3 аге со-аиюогес! \л/!ю опе оЙЬе юасюгз.

I ассер* юа! юе риЬПсайопз геИес! юе т а т  рагю о? юе сюуеюртепЬ

6. О ртю пз, гесоттепсю йопз апс1 поюз

I Ьауе по теюосююдюа! гетагкз оп юе сПззегюНоп.

Сопзюегтд юе 1трогюпсе о( юе \л/огкз т  юе сНззегюНоп, I гесоттепс! юе сПззегюНоп 

\ллю юе азз13юпсе о? юе зиретзогз ю юсиз оп юе 1тр1етепюНоп о? юе ргезепюс! \л/огкз т  

ргасНсе.

7. Сопс1изюп

I ю т к  юа{ юе ргезепюс! сПззеЬаНоп оп "Еюсюотадпейс сотраШМу т  рошег зирр!у 

зузютз" герПсаю юе геди1гетепю о{ юе 1_а\л/ оп юе Оеуеюртеп! о! Асасютю ЗюТС т  юе 

КериЬПс о̂  Ви1дапа. ТЬе асЬюуес! гези!ю д|уе т е  дгоипс!з ю  ргорозе ю оЬют ап есюсаНопа! 

апс! заепИПс Ьедгее "Оосюг" Тгот Мад. Епд. |уеПпа Нпзюуа МеюсНеуа т  юе зсюпНПс 

зреааИу "Е1ес1пса1 МеЬ/уогкз апс! З узю тз", ргоюззюпа! Яею Е1ес1пса1 Епдтееппд, 

Е1есюоп1СЗ апс! АиютаЬоп, ^61  ̂о? Ь|дЬег еЬисаЬоп - ТесЬп1са1 Заепсез
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