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В спецоалозовану вчену раду 
Д 26.187.02 в 1ЕД НАН Украони 

03057, м. Киов-57, 
проспект Перемоги, 56

В1ДГУК

офоцойного опонента на дисертацойну роботу
Зайцева €вгена Олександровича

"Розвиток теорп о практична реалозацоя оптоелектронних систем 
доагностування механочних параметров потужних турбо- та годрогенераторов", яку 

подано на здобуття наукового ступеня доктора техночних наук 
за спецоальностю 05.13.05 — комп’ютерш системи та компоненти.

Обгрунтування вибору теми дослщження. На даний час для 
електроенергетичного комплексу Украши характерна значна зношеность його 
основного обладнання. Так, на сьогодення переважна болыпость обладнання 
електричних станцой та подстанцой виробило свой ресурс. Зрозумоло, що водночас 
замонити таку значну колькость обладнання в умовах його експлуатацп на 
енергооб сктах неможливо. 1снують деколька способов шдтримки цього 
обладнання у робочому стано, о один оз них - це використання засобов своечасного 
та якосного визначення фактичного техночного стану та залишкового ресурсу 
експлуатацп ПГ на осново сучасних та оптимальних за структурою систем 
доагностування, що реалозовано на осново ефективних методов о засобов виявлення 
дефектов в ПГ.

При цьому потробно зазначити, що значна колькость дефектов, що виникають 
в потужних генераторах, можуть бути виявлен! под час контролю параметров 
мехашчних дефектов, водхилення яких вод норми супроводжуеться змоною 
фозичних процесов в вузлах генератора 1 характеризуе його техночний стан. Змона 
механочного параметру сводчить про виникнення взаемних мокроперемооцень 
конструктивних елементов вузла один водносно одного.

Сл1д враховувати, що будь-яка система контролю та техночноо д1агностики 
включае як мономум наступно компоненти: комплекс контрольованих параметров, 
комплекс методов контролю цих параметров та комплекс обладнання для 
реалозацп цих методов. Всо цо елементи взаемопов'язано о недолоки кожного з них 
знижують загальну ефективность доагностики. Тому вдосконалення будь-якого з 
цих компонентов сприяе подвищенню ефективносто роботи системи контролю та 
доагностики електрообладнання.

Компоненти, яко використовуються при виморюванно, перетворенно та аналозо 
контрольно-доагностичних параметров повинно враховувати складний характер 
дослоджуваного об'екта, забезпечувати достоворность результатов доагностики, 
класифокацп дефектов та необходну завадозахиоценость, а первинно джерела 
онформацп (сенсори) водповодати певним, досить жорстким вимогам, яко 
враховують не тольки особливосто конструкцп генераторов, але й робочого 
середовища об екту доагностування. При цьому слод звернути увагу на те, що 
оснуе велике розноманоття подтипов потужних як ТГ так о ГГ навоть в рамках 
одного типу визначае нестандартность, а онколи унокальность реалозацп 
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компонентов систем контролю параметров механочних дефектов потужних 
генераторов.

Тому вдосконалення о впровадження оптоелектронних систем доагностування 
мехашчних параметров потужних турбо- та годрогенераторов до складу яких 
входять комп'ютеризовано онформацойно-виморювально канали(1ВК) та ох 
компонентов е актуальним для електроенергетично'Г галузо УкраТни.

Зв’язок роботи 3 науковими програмами, планами, темами. Дисертацою 
виконано в у воддол1 електричних та магнотних виморювань 1нституту 
електродинамоки Нацюнальноо академп наук УкраТни (1ЕД НАНУ) в рамках 
науково-дослодних робот за темами: «Високопродуктивш завадостойко засоби 
створення, передано та цифровой обробки сигналов виморювальноо онформацп для 
систем безперервного моноторингу електроенергетичного устаткування» (шифр 
«Завадостойкость», затверджена постановок) Бюро ВФТПЕ НАН УкраТни №12 вод 
27.09.2011 р.), 2012 - 2016 рр., №ДР 011Ш009252 (виконавець); «Створення 
емносного виморювача зусиль у стяжних призмах осердя статора потужного 
турбогенератора та щитових приладов контролю параметров електричноТ енергп» 
(шифр «Контроль-М», затверджена постановою Бюро ВФТПЕ НАН УкраТни пр 
№11 вод 07.07.2015р.), 2016 - 2018 рр., №ДР 011511004416 (водповодальной 
виконавець); «Розробка наукових засад створення нових та удосконалення 
оснуючих методов о засобов виморювання контрольно-доагностичних параметров 
обладнання електростанцой» (шифр «1ТАРАМЕТР», затверджена постановою 
Бюро ВФТПЕ НАН УкраТни пр. №11 вод 05.07.2016 р.), 2017 - 2021 рр., №ДР 
0116И007285 (виконавець); «Створення автоматизованих багатоканальних систем 
контролю в електроенергетицо» (шифр «Торец», затверджена постановою Бюро 
ВФТПЕ НАН УкраТни пр. №10 вод 12.06.2018р.), 2019 - 2021 по. №ДР 
0119И001215 (водповодальной виконавець).

Обгрунтовашсть 1 достов1рн1сть теоретичних положень, результатов, 
висновкш 1 рекомендацш. Основы науково результата дисертацойноо роботи 
загалом е обгрунтованими. 1х достоворность забезпечуеться коректним виведенням 
математичних вираз1в, використанням адекватного математичного апарату теорп 
систем, теорп ймоворностей о математичноТ статистики, теоретичних о 
експериментальних методов в областо емносних та оптичних виморювачов 
параметров фозичних величин, а також методов та засобов техшчноТ доагностики. 
Результати, яко одержан! на осново аналотичних розрахунюв подтверджуються 
численними експериментальними результатами, що проведен! з використанням 
створених первинних та вторинних зразков 1ВК системи д1агностування на 
реальних об’ектах та спецоально реалозованих стендах.

Поровняння даних проведених аналотичних розрахунюв оз результатами 
експериментов подтвердило несуперечливость запропонованих математичних 
моделей та методов реалозацп завадостойких до впливу потужного 
електромагнотного поля промисловоо частот оптоелектронних компонентов 
комп’ютеризованих систем контролю параметров механочних дефектов потужних 
генераторов. Це дозволяе забезпечити подвищення надойность та безпечносто 
експлуатацоо електрообладнання ТЕЦ, ГЕС, АГЕС та АЕС.

Наукова новизна та значимость результатов дослоджень. Метою роботи е 
створення теоретичних засад побудови, практично? реалозацп о дослодження 
оптоелектронних систем доагностування механочних параметров основних вузлов
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ПГ, до складу яких входять комп'ютеризоваш 1ВК для надшного та достов1рного 
визначення техшчного стану об'екту даагностування. Вщповщно до поставлено! 
мети, Зайцев С.О. усшшно вир1шуе поставлен! задач! дослхдження.

При цьому отримаш новх науков1 результата, головними з яких можна 
вважати: - вперше розроблено структуру апаратно-програмних засобхв, якх 
об еднують переваги мхкроелектронних та оптоелектронних технологи, що дало 
можливхсть створювати завадостшкх до дп потужних магштних подав 
комп ютеризоваш 1ВК оптоелектронних систем Д1агностування мехашчних 
параметра основних вуздав ПГ; - набули подальшого розвитку математичш 
модел1 та алгоритми забезпечення компонент1в, призначених для утворення 
збирання, оброблення й отримання контрольно-д1агностичноТ шформацп в 
оптоелектронних комп’ютеризованих системах даагностування мехашчних 
дефектш ПГ, що дае змогу шдвищити достов1ршсть Тхнього дхагностування.

рактичне значения результатов роботи. Дисертащя Зайцева €.0. 
М1СТИТБ як в теоретичному, так 1 в практичному плат нов1 р1шення яда 
визначаеться там, що: г

- на шдприемств1 ДП "Завод "Електроважмаш" (м. Харгав) впроваджено 
модеда, методи та компонента оптоелектроннох системи даагностування зусиль 
пресування осердя статора для шдвшцення ефективносп контролю тиску 
пресування осердя статора турбогенератора ТГВ-250-2ПТЗ, завдяки реалхзацп 
автоматичного контролю технолопчного процесу пресування осердя статора а 
також в вигляд! комплекту техшчноТ документацп та макетного зразка пбридного 
волоконно-оптичного комп'ютеризованого вимхрювача зусиль у стяжних призмах 
осердя статора потужного генератора, що дало змогу шдвищити достовГршсть 
контролю зусилля пресування потужних турбогенераторов типу ТГВ;

~ в тов НВП "Техприлад"(м. КиТв) впроваджено методи та алгоритми 
обробки експериментальних даних для покращення техшчних та метролопчних 
характеристик систем дхагностування зашрнох апаратури трубопроводхв водопостачання ТЕЦ, за рахунок зменшення впливу дп вип^ових сигн^ на 
результат вимхрювання;

- в ТОВ «Альмагруп» (м. Кременчук) впроваджено методи та алгоритми
вимхрювання параметра биття поверхонь елементхв конструкцхй для покращення 
техшчних та метролопчних характеристик безконтактних систем обстеження та 
дослхдження стану будхвель 1 споруд, в тому числх х об’ектхв енергетичного 
комплексу Украхни. р

Також матерхали дослхджень використовуються в навчальному процесх 
кафедри технологи та засоб1в механхзацп аграрного виробництва ПолтавськоТ 
державнох аграрнох академхх. л1авськох

Повнота викладу результате в опубл1кованих працях. За темою 
дисертацп опубл1ковано у 51 друкованш пращ, хз яких 25 статей - у наукових 
фахових виданнях Украхни та 4 статтх у закордонних виданнях з яких 11 
включено у Зсориз та/або Ш)8; 4 патента УкраТни; 18 - у матер1алах та тезах 
доповхдеи на Мхжнародних конференцхях, з яких 1 - у матерхалах наукового 
симпозхуму, 5 включено у Зсориз. Р наукового

Аналп зм1сту дисертацп. Дисертащя складаеться з анотацп на 19 сторхнках 
змхсту, перелхку умовних позначень 1 скорочень, вступу, шести р^в 
висновкхв, списку використаних джерел з 398 найменувань та 7 додаткхв. Обсяг 



4

дисертацн складае 424 сторонок, до яких входять 280 сторонок основного тексту, 
138 рисунки, 17 таблиця.

У встугп дисертантом обгрунтовано актуальность вибору теми дослодження 
роботи, сформульовано мету та задано наукових дослоджень, розглянуто зв’язок 
дисертацн з темами та науковими програмами, в яких автор дисертацн був 
водповодальним виконавцем, викладено наукову новизну та практичне значения 
отриманих результатов, водображено особистий внесок здобувача та представлено 
онформацою про апробацою роботи та публокацпо п результатов у наукових 
фахових виданнях.

У першому розды1 визначено коло проблем подвищення якосто контролю та 
доагностики потужних ТГ та ГГ в областо виморювання параметров механочних 
дефектов. Показано, що забезпечення безперебойноо та надойноо роботи потужних 
турбо- та годрогенераторов (ТГ та ГГ) не можливе без своечасного виявлення 
дефектов, оцо можуть виникати при його експлуатацоо. Значна колькость дефектов, 
що виникають в потужних генераторах, можуть бути виявлено под час контролю 
параметров механочних дефектов, водхилення яких вод норми супроводжуеться 
змоною фозичних процесов в вузлах генератора о характеризуе його техночний 
стан. Змона механочного параметру сводчить про виникнення взаемних змощень 
конструктивних елементов вузла, що контролюеться.

Застосування сучасних систем техночноо доагностики на осново 
комп'ютеризованих 1ВК контрольно-доагностичних параметров дозволяе подвищити 
економочность експлуатацп генераторов за рахунок переходу вод проведения 
планово-попереджувальних ремонтов до ремонтов за ох фактичним техночним 
станом. Такий переход, окром того, дозволяе зболыпити ресурс експлуатацп з 
одночасним забезпеченням безперебойноо та надойноо роботи машини.

Окреслено основно задано, яко необходно вирошити для створення нових о 
удосконалення оснуючих методов та засобов отримання контрольно-доагностичноо 
онформацп з метою покращення якосто функцоонування систем контролю та 
доагностування потужних генераторов.

Показано, що подвищення якосто виморювачов, яко враховують особливосто 
конструкцой о режимов роботи генераторов, е актуальною задачею.

Другий роздьл присвячено розробцо методов побудови оптоелектронних 
систем доагностування механочних параметров ПГ. Запропоновано та дослоджено 
узагальнену структуру оптоелектронних систем доагностування механочних 
параметров потужних генераторов. Особливостю систем с посднання 
мокроелектронних та оптоелектронних технологой, що дало змогу створити 
завадостойко до впливу потужних магнотних полов комп'ютеризовано 1ВК 
оптоелектронних систем доагностування механочних параметров основних вузлов 
ПГ. У цьому випадку системи доагностування з 1ВК, що поеднують переваги 
традицойних сенсоров та оптичного волокна е гобридними системами 
доагностування, а системи, що використовують як сенсори оптично чутливо 
елементи - оптоволоконними системами доагностування.

Основним елементом гобридних систем доагностування, що визначае ох 
метрологочно характеристики, е гобридно волоконно-оптично виморювачо 
механочних параметров 1ВК, яко призначено для перетворення онформативних 
параметров фозичних величин (механочних параметров), в електрично онформацойно 
сигнали.
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Використовуючи розроблену структуру розроблено системи доагностування та 
1х 1ВК для найболып типовых параметров мехашчних дефектов (параметров 
повотряного зазору, спресованосто осердя статора, радоального биття цилондрично'о 
поверхно вала) основних вузлов ПГ.

В робото визначено, що перевагами пбридних систем е: завадостшкость до 
потужних магнотних полов промислово'Г частота, можливость використання 
традицшних стандартних сенсоров, низька вартость, легкость в обслуговуванш та 
налагодженно. Недолоками е: обмежена точность та швидкодоя, що зумовлена 
характеристиками традицшних сенсоров та водповодних мокроконтролерних 
перетворювачов фозичноо величини у цифровий код , яко мають обмежену роздольну 
здатность, необходность використання хоча о економ1чно'Г, але багатокомпонентноо 
мокроелектронноо бази безпосередньо в зон! контролю механочного параметру. В 
значит моро наведених недолоков позбавлено оптоволоконш системи доагностування, 
хоча й мають большу вартость засобов, що розмощуються в "безпечной зоно".

Запропоновано та дослоджено принципи побудови, отримання 
онформацойного сигналу та його попередньоГ обробки в комп’ютеризованих 
оптоволоконними системами доагностування мехашчних параметров потужних 
генераторов, перевагою яких е забезпечення шдвищення роздольноо здатносто та 
завадостойкосто в поровнянно з гобридними системами.

Розглянуто оптоволоконш системами доагностування для визначення та 
контролю параметров повотряного зазору, абсолютного та водносного радоального 
биття цилондричних поверхонь валов ротора ПГ та доагностування ступеню 
стиснення осердя статора ПГ запропоновано використання волоконних 
Брегговських решоток, яко повностю онертно до впливу дп потужних 
електромагнотних полов внутрошнього середовища потужних генераторов.

Визначено, що перевагами оптоволоконш системами доагностування е 
завадостойкость до впливу магнотних полов всередино потужних генераторов 
значна дистанцойность виморювання (до сотень метров), висока точность та 
швидкость процесу виморювання (за рахунок використання оптичних елементов з 
высокою швидкодоею та роздольною здатностю), низька вартость матероалов для 
виготовлення волокна, можливость контролю значноо колькосто фозичних 
параметров, а також легкость в обслуговуванш. Визначено, що недолоками е 
складность о висока вартость технологи виготовлення первинних виморювальних 
перетворювачов для оптоволоконних системам доагностування, а також висока 
вартость спецоального технологочного о метрологочного обладнання.

В третьему роздол! розглянута узагальнена структура програмно-апаратного 
забезпечення систем контролю мехашчних дефектов потужних генераторов 
Розробка програмного забезпечення пов'язана з там, що вирошення завдання 
забезпечення високоо надойносто та якосто робота систем контролю та доагностики 
вимагае не тольки розробки мехашчних, оптичних та електронних компонентов на 
осново яких реалозуються системи контролю, але о розробка математичних 
моделей, методов та алгоритмов на осново, яких реалозовано програмно- 
математичне забезпечення комп’ютеризованих оптико-електронних компонентов 
призначених для перетворення, попередньоо обробки та отримання контрольно- 
доагностичноо онформацоо системами контролю та техночноо доагностики потужних 
генераторов. }
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Для вирошення завдання бул о створено та дослоджено:
- математичну модель одентифокацоо ексцентриситету ротора потужного ГГ;
- метод визначення геометричних параметров обводноо полюсов ротора ГГ за 

даними сенсоров повотряного зазору;
- метод визначення геометричних параметров обводноо полюсов ротора ГГ за 

даними сенсоров повотряного зазору у цилондричной системо координат;
- метод обробки виходних даних волоконно-оптичних сенсоров з решкками 

Брегга;
- метод компенсацп перекосу електродов емшсних сенсоров системи 

стаболозацп тиску пресування осердя статора;
- апроксимацою функцн перетворення гобридних виморювачов механочних 

параметров цифровими методами, використання якого дозволяе лоаноризувати 
функцою перетворення виморювачов при ди на них факторов робочого середовиша 
потужних генераторов;

програмно-алгоритмочне забезпечення вторинних виморювальних 
перетворювачов на базо мокросхем СБС.

Отримано результата можуть бути використано при розробцо програмно- 
математичного забезпечення в системах контролю та доагностики механочних 
параметров потужних генераторов.

Четвертий роздЫ присвячений розгляду питань встановлення меж 
застосування розроблених оптоелектронних компонентов збору й обробки 
контрольно-доагностичноо онформацп систем контролю та техночного 
доагностування параметров механочних дефектов потужних генераторов, для 
вирошення, якого потробно дослодити функцн перетворення первинних 
виморювальних перетворювачов, ох точность та розрознювальну спроможность, 
аналогично воднайти залежносто спецоальних пружних механочних 
перетворювальних елементов, визначити похибки, а також розробити та дослодити 
оптимально структури вторинних виморювальних перетворювачов.

Отримано результата дозволяють оптимозувати конструкцою сенсора для 
застосування в виморювачо повотряного зазору мож полюсом ротора та розточення 
осердя статора в капсульному годрогенераторо СГК 538/160-70М.

Використання розроблених оптоелектронних перетворювачов онформацойних 
сигналов, як компонентов систем контролю та моноторингу параметров МД 
дозволяе подвищити завадостойкость передано даних, що у свою чергу дозволяе 
подвищену якость контролю параметров потужних генераторов при ох експлуатацоо.

Розроблено принципи побудови компонентов обгрунтовують реальность ох 
застосування для вирошення завдань моноторингу стану електроенергетичного 
устаткування о створення систем контролю з подвищеною завадостойкостю, що 
дозволить забезпечити болып надойну роботу потужних генераторов.

П’ятий розды присвячено розробцо завадостойких ВВП механочних 
параметров ПГ, в яких окром того забезпечуеться завадостойкость лоной передавания 
онформацойних сигналов та лоной живлення в 1ВК. Запропоновано о дослоджено 
електрично схеми вторинних виморювальних перетворювачов 1ВК призначених 
для виморювання механочних параметров основних вузлов в потужних генераторах, 
в яких використовуеться або наповдиференцоальний, або диференцоальний 
режими виморювання та зразкова мора емносто.
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Для забезпечення завадостшкостх зменшення негативного впливу робочого 
середовища об'екту дхагностування на ГОК гхбридних систем запропоновано та 
дослхджено принципи побудови систем живлення емшсних сенсорхв з цифровим 
виходом, якх полягають в використанш автономних джерел живлення на базх 
технологи Епег§у Нагуе8йп§ та живленням через оптоволоконш лшп з 
використанням фотовольтаТчних елементхв. Розглянутх структуры схеми систем 
контролю та дхагностування !з запропонованими системами живлення вхддалених 
компоненты системи контролю, що призначеш для первинного отримання 
генерато^в'Д1аГН°СТИЧНО1 Ш<^ОрМацГ1 1 Розмщуються безпосередньо в потужному 

Заслуговують на увагу дослхдження, в яю направлен! на реалхзацхю 
енергозберхгаючого протоколу обмхну даними мхж компонентами систем 
дшгностування. Результати дослхджень дозволили створити оптоелектронний 
перетворювач, якии реалхзуе удосконалено метод енергозберхгаючого кодування 
вимхрювальнох хнформацп. Використання перетворювача в складх ГОК та 
алгоритму обмхну даними дало змогу знизити потужшсть живлення засобхв 
отримання первиннох хнформацп, що знаходяться в зон! ди потужних магнхтних 
полхв об ектхв дхагностування, приблизно в 10 разхв.

У шестому розд1Л1 розглянуто результати експериментальних дослхджень 
якх було проведено з використанням створених первинних та вторинних зразкхв 
компонентхв системи контролю призначених для отримання, обробки та 
забезпечення комушкащх в систем! контролю на реальних електротехшчних 
об ектах та спецхально реалхзованих стендах. Детально описано об’екти на яких 
проводились експерименти. ’

У висновках до дисертаци достатньо повно шдсумовано отриманх 
результати дослхджень. 7 примат
робота. Д°ДаТКаХ НаВеД6Н1 аК™ Про впРоваДження результат дисертацхйнох

В цхлому текст дисертаци та автореферату викладено грамотно, технхчною 
мовою. Матерхал подаеться логхчно, пословно та доказово. Хо4а у текст! 
зустрхчаються певнх граматичш помилки.

Зв’язок докторськоТ дисертаци з матер1алами кандидатськоТ дисепташТ 
здобувача. Деякх матерхали кандидатськоТ дисертаци здобувача, захищеноТ у 2011 
р. за спещальшстю 05.11.05, згадуються лише в оглядев,й ’ частиТ Основн 
зХлХС ВИСНОВКИ> Щ° ВИНО~ ™ — кандидатськоТ диХд” 
Зайцева е°. не використано у матерхалах його докторськоТ дисертаци.

Оформления дисертаци. Дисертацхя написана украТнською мовою 
Дисертацхю викладено досить стисло, але з докладним та всеб!чним поданням 
нформацхх. Стиль викладення матерхалхв щодо поставления та проведения 

дослхджень, наукових положень, результат, висновкхв та рекомендашй 
забезпечуе легкхсть та доступнхсть Тх сприйняття. Рхвень дослхджень та глибиия 
розгляду питань вхдповхдае вимогам щодо докторських дисертацхй.

В1ДПОВ1ДН1СТБ змхсту автореферату основним положения дисепташТ 
Автореферат хдентичнии за змхстом з основними положениями дисертаци 1 
достатньо повно вхдображае основн! и науков! результати та практачну ц^сть 
робота, що отриманх здобувачем. Оформления дисертаци та автореферату
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В1дпов1дае вимогам «Порядку присудження наукових ступешв, затвердженого 
постановою Кабшету М1шстр1в УкраТни № 567 вщ 24.07.2013 р.

Зауваження по дисертацп та автореферату.
1. В дисертацп наведено мето ди визначення параметр1в 1дентиф1кацн 

ексцентриситету та його параметр1в, а також геометричних параметр1в обвщно! 
полюс1в ротора потужних генератор1в. Корисним було б доповнити дисертащйне 
дослщження розробкою математичноТ модел1 та методу для вир1шення задач1 
визначення параметр1в динам1чного прогину ротора потужного турбогенератора, 
а також для визначення параметр1в спресованоста осердя статора по його довжшп.

2. В розд1Л1 4 проведено детальний анал1з похибок тыьки для сенсор1в 
повкряного зазору з компланарними електродами. Це похибки В1д перекосу 
площини електродхв сенсора В1дносно тв1рно! цилшдрично! поверхш розточення 
осердя статора та похибка, зумовлена кривизною поверхш розточення осердя 
статора. Лопчно було б виконати дослщження 1 визначити зазначеш похибки для 
шших сенсор1в розглянутих автором в дисертацп.

3. Вважаю, що розроблену загальну функцюнальну схему оптоелектронних 
систем д1агностування мехашчних параметр1в ПГ (розды 2.3, стор. 84) дощльно 
доповнити чинниками за якими визначаеться кыькють 1ВК та Тх тип при 
проведены штегрального Д1агностування потужних генератор1в.

4. При створенш анал1тичних моделей для визначення тих чи шших 
показниюв стану генератор1в накладаеться багато умов, як1 вщдаляють модель В1д 
реального стану. Наприклад, при визначення геометричних параметр1в обвщноТ 
полюс1в ротора ГГ за даними сенсор1в повкряного зазору передбачено, що: вс1 
дефекта, кр1м тих, що розглядаються у вщповщнш моделц вщсутнцкутова 
вщстань М1Ж середшми лш1ями вс1х сум1жних полюс1в ротора однакова; 
розточення осердя статора е щеальним колом; вим1рювання повкряного зазору 
здшснюеться вс1ма сенсорами одночасно на момент проходження П1д кожним 13 
них середньо! лшн вщповщного полюса ротора; сумарна нер1вном1ршсть 
повкряного зазору ГГ, що спричинена розкидом рад1альних розм1р1в полюс1в 
ротора, не перевищуе 10 % в1д номшального значения повкряного зазору та 
В1дпов1дае прийнятим у нормам.

Так1 спрощення вносять додатков1 похибки, яю варто було б оцшити.
5. Описи блок-схеми вторинного вим1рювального перетворювача 

шформац1йно-вим1рювального каналу системи д1агностування приведений на 
стор.25 автореферату е не обов’язковий для докторсько‘1 дисертацп через 
трив1альн1сть под1бних р1шень.

6. В дисертацп та автореферат! зустр1чаеться некоректне вживания деяких 
термш1в, наприклад термшу «розр1знювальна здатшсть» («розр1знювальна 
здатшсть дор1внюе», а треба «роздыьна здатшсть» стр.31);

7. В робота не чкко вказано, в яких випадках доцыьно використовувати 
пбридш системи для оцшки мехашчних дефектав, а де краще застосовувати 
оптоволокошп системи.

8. В текста автореферату зустр1чаються деяю орфограф1чш, стшпстичш та 
граматичш помилки й русизми.
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Зазначеш зауваження не е принциповими 1 не шддають сумшву результаты 
дослщжень та не впливають на загальну позитивну ощнку дисертацп 
Зайцева С.О., ТГ наукову новизну 1 практичну щншсть.

Висновок.

Дисертащя Зайцева Свгена Олександровича е цшсною завершеною 
науковою працею, в якш вир1шено актуальну 1 важливу науково-прикладну 
проблему - пщвшцення якоста контролю 1 дшгностики потужних турбо- та 
пдрогенератор1в шляхом розробки наукових засад для створення нових та 
удосконалення 1снуючих систем Д1агностування механшних параметре потужних 
турбо- та пдрогенераторхв до складу яких входять комп ютеризоваш 
1нформащйно-вим1рювальн1 канали. • и пс

За своТм зм1стом дисертащя вщповщае паспорту спещалыюсп 05.13.05 
комп’ютерн! системи та компонента ! п.п. 10 а здобувач Зайцев Свген 
Олександрович заслуговуе присудження наукового ступеня доктора техшчних 
наук за спещальшстю.

Мета робота, поставлен! та розв’язаш в нш завдання дослщжень, викладеш 
основш науков1 результата дають змогу зробити висновок про те, що 
дисертащйна робота вщповщае паспорту спещальност! 05.13.05 - комп ютерш 
системи та компонента

Робота вносить суттевий вклад в науку 1 мае широке практичне значения. 
Зм1ст дисертацп свщчить про високий р1вень квал1фп<ащТ автора, як наукового 
ствробттника. Вщзначеш недолжи 1 зауваження не впливають на вагомють 
результате та Тх практичну значимють. . „

На шдстав1 проведеного анал1зу дисертащйно1 робота Зайцева С.О. 
«Розвиток теорп 1 практична реал1защя оптоелектронних систем Д1агностування 
мехашчних параметров потужних турбо- та г!дрогенератор!в» можна зробити 
висновок про те, що за актуальшстю, науковим ровнем, отриманими науковими 
результатами та практичною щншстю робота вщповщае вимогам п.п. 10«Порядку 
присудження наукових ступешв», затвердженого постановою Кабшету Мшютрш 
УкраТни № 567 вщ 24.07.2013 р. (з1 змшами затверджено постановою Кабшета 
Мшютрхв Украши вщ 19 серпня 2015 р. №656), а Т! автор Зайцев Свген 
Олександрович заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора техшчних 
наук за спещальшстю 05.13.05 - комп’ютерш системи та компонента.

Офщшний опонент 
докт. техн, наук, проф., 
професор кафедри те 
основ електротехн Анатолш БОРИСЕНКО


