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Обгрунтування вибору теми дослідження.

Забезпечення стабільної та надійної експлуатації потужних турбо- та 

гідрогенераторів, що входять до Об’єднаної енергетичної системи України, 

характеризується необхідністю визначення фактичного технічного стану та 

залишкового ресурсу експлуатації цих технічних об’єктів з використанням 

сучасних та оптимальних за структурою систем діагностування, що 

реалізовані на основі ефективних методів і засобів виявлення дефектів в 

потужних генераторах. Застосування таких систем дозволить підвищити 

ефективність експлуатації обладнання, збільшити його ресурс, зменшити час й 

вартість обслуговування та ремонтів, знизити рівень ризиків виникнення аварій 

і відмов за рахунок своєчасного виявлення виникаючих дефектів в машині під 

час її роботи, а також прийняти правильні рішення з їх ліквідації та перейти від 

планових ремонтів до ремонтів за фактичним станом електроенергетичного 

обладнання. На даний час залишаються недостатньо розробленими теоретичні 

та методологічні основи проектування і практичного використання систем 

діагностування механічних параметрів основних вузлів потужних генераторів 

до складу яких входять комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні канали. 

Причинами цього є особливості отримання контрольно-діагностичної 

інформації в енергетичному обладнанні, які головним чином визначаються 

нестандартністю, а інколи і унікальністю генеруючого обладнання, а також 

недостатнім використанням можливостей сучасних комп'ютеризованих 

інформаційно-вимірювальних систем.



Тому дисертаційна робота Зайцева Євгена Олександровича, яка присвячена 

створенню теоретичних засад побудови та практичної реалізації 

оптоелектронних систем діагностування механічних параметрів потужних 

турбо- та гідрогенераторів, до складу яких входять комп'ютеризовані 

інформаційно-вимірювальні канали, є завадостійкими до дії потужних 

магнітних полів об'єктів діагностування та забезпечують підвищення 

достовірності оцінювання технічного стану об’єктів є актуальною.

Основні теоретичні і практичні дослідження проводилися автором в 

Інституті електродинаміки НАН України відповідно до планів Держбюджетних 

НДР, затверджених Президією НАН України. Напрямок досліджень відповідає 

тематиці науково-дослідних робіт: «Високопродуктивні завадостійкі засоби 

створення, передачі та цифрової обробки сигналів вимірювальної інформації 

для систем безперервного моніторингу електроенергетичного устаткування» 

(шифр «Завадостійкість», затверджена постановою Бюро ВФТПЕ НАН України 

№12 від 27.09.2011 р.), 2012 -  2016 рр., №ДР Oil 1U009252; «Створення 

ємнісного вимірювача зусиль у стяжних призмах осердя статора потужного 

турбогенератора та щитових приладів контролю параметрів 

електричної енергії» (шифр «Контроль-М», затверджена постановою Бюро 

ВФТПЕ НАН України пр. №11 від 07.07.2015р.), 2016 -  2018 рр., №ДР 

0115U004416; «Розробка наукових засад створення нових та удосконалення 

існуючих методів і засобів вимірювання контрольно-діагностичних параметрів 

обладнання електростанцій» (шифр «ПАРАМЕТР», затверджена постановою 

Бюро ВФТПЕ НАН України пр. №11 від 05.07.2016 р.), 2017 -  2021 рр., №ДР 

0116U007285; «Створення автоматизованих багатоканальних систем контролю 

в електроенергетиці» (шифр «Торец», затверджена постановою Бюро ВФТПЕ 

НАН України пр. №10 від 12.06.2018р.), 2019 -  2021 рр. №ДР 0119U001215.

Основний зміст роботи.

У вступі обґрунтовано актуальність дисертації, визначено мету, об’єкт та 

предмет дослідження. Сформульовано науково-прикладну проблему, що 

вирішується у дисертаційному дослідженні, наукові завдання, наведено



наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Наведено 

відомості про публікації та відзначено особистий внесок здобувана, 

оприлюднення результатів дисертаційної роботи на конференціях і сімпозіумах 

та впровадження отриманих результатів.

У першому розділі здобувачем проведено аналіз сучасного стану 

розвитку та практичного застосування систем діагностування найбільш типових 

параметрів механічних дефектів основних вузлів потужних генераторів, 

визначені перспективні напрямки подальшого розвитку таких систем, окреслені 

основні науково-технічні завдання, які необхідно вирішувати при удосконаленні 

існуючих і створенні нових систем.

У другому розділі дисертаційної роботи розроблено методи побудови 

оптоелектронних систем діагностування механічних параметрів потужних 

генераторів до складу яких входять комп'ютеризовані інформаційно- 

вимірювальні канали, що забезпечують підвищення достовірності оцінювання 

технічного стану і є завадостійкими до дії потужних магнітних полів об'єктів 

діагностування. Запропоновано загальну класифікацію оптоелектронних систем 

діагностування в залежності від механічного параметру генератора, фізичної 

величини, що контролюється, типу сенсора, а також стійкості до впливу 

магнітних полів об'єкту діагностування. У відповідності до неї розроблено 

узагальнену структуру оптоелектронних систем діагностування параметрів 

механічних дефектів потужних генераторів.

Запропонована узагальнена структура гібридних систем діагностування з 

використанням волоконно-оптичного вимірювального каналу та оптичного або 

ємнісного первинного перетворювача. Такі системи характеризуються високою 

завадостійкістю до потужних магнітних полів промислової 

частоти, можливістю використання традиційних стандартних сенсорів, низькою 

вартістю, легкістю в обслуговуванні та налагодженні.

Наведені приклади реалізації таких систем, а саме: гібридна система 

діагностування повітряного зазору в капсульних гідрогенераторів СГК538/160- 

70М, гібридна система діагностування та контролю зусилля пресування осердя



статора турбогенератора, оптоволоконної системи діагностування параметрів 

повітряного зазору гідрогенератора, оптоволоконної системи діагностування 

відносного радіального биття бічних циліндричних поверхонь валів ротора 

потужних генераторів. Проведено аналіз їх технічних і метрологічних 

характеристик.

Третій розділ присвячений розробці ефективних методів, алгоритмів та 

програмно-математичного забезпечення, призначеного для отримання, 

перетворення та опрацювання контрольно-діагностичної інформації в 

інформаційно-вимірювальних каналах систем діагностування потужних 

генераторів.

Запропоновано узагальнену структурну схему програмного забезпечення 

комп’ютеризованої системи діагностування механічних параметрів потужних 

генераторів, використання якої дозволяє реалізувати функції вимірювання та 

опрацювання інформативних сигналів для отримання контрольно-діагностичної 

інформації під час визначення механічних параметрів генераторів.

Розроблені математичні моделі та алгоритми програмного забезпечення 

компонентів вимірювальних каналів оптоелектронних комп’ютеризованих 

систем діагностування механічних дефектів потужних генераторів, 

удосконалено метод визначення параметрів обвідної полюсів ротора 

гідрогенератора який забезпечує зменшення впливу розкиду радіальних 

розмірів полюсів ротора на результат визначення параметрів таких дефектів 

гідрогенератора, як ексцентриситет і перекіс ротора, елліпсність розточення 

осердя, запропоновано метод апроксимації функцій перетворення 

оптоелектронних вимірювачів механічних параметрів, який дозволив 

підвищити точність даних вимірювань механічних параметрів основних вузлів 

ПГ при мінімальному числі точок контролю отриманих експериментальних 

даних, створено новий метод корекції похибки, обумовленої перекосом 

електродів змінного конденсатора для напівдиференціального ємнісного 

сенсора вимірювача зусиль в стяжних призмах осердя статора генератора.



Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений розробці 

оптоелектронних систем діагностування механічних параметрів потужних 

генераторів до складу яких входять комп'ютеризовані інформаційно- 

вимірювальні канали.

Розроблено нові методи і засоби для практичної реалізації компонентів 

систем контролю та технічної діагностики параметрів механічних дефектів з 

застосуванням оптоволоконних технологій в їх структурі. Це дозволяє 

створювати досить прості за конструкцією і технологією виготовлення гібридні 

вимірювачі відносних переміщень, зусиль, відстані, тиску і інші, що 

використовуються як компоненти для систем контролю та діагностики 

потужних генераторів

Застосування поєднання оптоволоконних та мікроелектронних технологій 

дозволило забезпечити працездатність систем контролю та технічної 

діагностики в умовах потужних електромагнітних полів та високих температур.

У п’ятому розділі розглянуто особливості реалізації вторинних 

вимірювальних перетворювачів для гібридних систем діагностування 

механічних параметрів потужних генераторів. Запропоновані методи побудови 

оптоелектронних перетворювачів інформаційних сигналів, як компонентів 

систем контролю та моніторингу параметрів механічних дефектів, які 

дозволяють підвищити завадостійкість передачі даних при дії 

потужних магнітних полів.

Проведена розробка та дослідження принципів функціонування, 

структури та метрологічних характеристик компонентів вимірювальних каналів 

оптоволоконних систем діагностування механічних параметрі, на основі 

розробленої моделі ортогонального дискретного фазового детектора та 

синтезатора частоти опорних сигналів системи. Запропоновано методику 

компенсацію похибки через некратність за рахунок введення поправочного 

коефіцієнта, значення якого обернено пропорційно величині відхилення.

Основною метою шостого розділу є проведення експериментальних 

досліджень розроблених та впроваджених компонентів інформаційно-



вимірювальних каналів систем діагностування механічних параметрів 

потужних генераторів та аналіз отриманих результатів, що дало можливість 

оцінити технічні і метрологічні характеристики створених засобів, а також 

підтвердити основні наукові положення, розроблені в дисертації.

Наукова новизна отриманих результатів.

1. набули подальшого розвитку математичні моделі та алгоритми 

забезпечення процесів утворення, збору, обробки та отримання контрольно- 

діагностичної інформації для оптоелектронних комп’ютеризованих систем 

діагностування механічних дефектів потужних генераторів, що дало 

можливість підвищити достовірність діагностування;

2. вперше запропоновано метод апроксимації функцій перетворення 

оптоелектронних вимірювачів механічних параметрів цифровими методами, що 

дозволило підвищити точність оцінок даних вимірювань механічних параметрів 

основних вузлів потужних генераторі при мінімальному числі точок контролю 

отриманих експериментальних даних;

3. набув подальшого розвитку метод визначення параметрів обвідної 

полюсів ротора гідрогенератора, на основі застосування методу найменших 

квадратів до даних отриманих за допомогою сенсорів комп'ютеризованої 

системи контролю повітряного зазору, встановлених на розточенні осердя 

статора, що дозволило зменшити вплив розкиду радіальних розмірів полюсів 

ротора на результат визначення параметрів таких дефектів гідрогенератора, як 

ексцентриситет і перекіс ротора, елліпсність розточення осердя у 2-3 рази;

4. вперше запропоновано метод корекції похибки, яка обумовлена 

перекосом електродів змінного конденсатора для напівдиференціального 

ємнісного сенсора вимірювача зусиль в стяжних призмах осердя статора 

генератора, що дало можливість підвищити достовірність діагностування та 

контролю тиску спресованості осердя статора;

5. вперше розроблено метод контролю тиску спресованості осердя 

статора генератора із застосуванням секторних концентричних компланарних 

ємнісних сенсорів ходу тарілчастих пружин в системах стабілізації тиску 

пресування, який дозволив підвищити достовірність контролю;



6. вперше розроблено структуру апаратно-програмних засобів, які 

об’єднують переваги мікроелектронних та оптоелектронних технологій, що 

дало можливість створювати завадостійкі до дії потужних магнітних полів 

комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні канали оптоелектронних систем 

діагностування механічних параметрів основних вузлів потужних генераторів;

7. набули подальшого розвитку методи енергозберігаючого кодування 

вимірювальної інформації для гібридних систем діагностування потужних 

генераторів, що дозволило реалізувати простий протокол комунікації між 

компонентами систем контролю та діагностування потужних генераторів із 

застосуванням оптоволокна та знизити потужність живлення засобів отримання 

первинної інформації, що знаходяться в зоні дії потужних магнітних полів 

об'єктів діагностування;

8. вперше запропоновано застосування ємнісного сенсора повітряного 

зазору в системах діагностування потужних гідрогенераторів з компланарними 

паралельними електродами, який має підвищені метрологічні характеристики в 

порівнянні з існуючими аналогами, за рахунок мінімізації паразитних 

електричних ємностей, які можуть діяти на з'єднувальні провідники між 

первинним (сенсором) і вторинним перетворювачем, а також між робочими 

електродом сенсора, елементами його конструкції і елементами конструкції 

гідрогенератора.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації забезпечується коректним використанням 

відповідного математичного апарату і підтверджується співставленням з 

результатами експериментальних досліджень, отриманих на макетних зразках 

розроблених систем.

Практична значимість отриманих результатів полягає в полягає в 

тому, що розроблені в дисертаційній роботі методи та технічні рішення є 

науково-методичною основою для розробки відповідних комп’ютеризованих



систем діагностування механічних параметрів потужних генераторів. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у вигляді експериментальних 

зразків компонентів і систем, методик, алгоритмів діагностування і програмних 

модулів для вирішення задач діагностування параметрів потужних генераторів:

Київській ГЕС Приватного акціонерного товариства 

"Укргідроенерго" (м. Вишгород) як комп'ютеризовані компоненти системи 

діагностування повітряного зазору, а також моделі і методи процесів утворення 

та обробки отриманих експериментальних даних;

ДП "Завод "Електроважмаш" (м. Харків) у вигляді комплекта 

технічної документації та макетного зразка гібридного волоконно-оптичного 

комп'ютеризованого вимірювача зусиль у стяжних призмах осердя статора 

потужного генератора;

ДП "Завод "Електроважмаш" (м. Харків) як моделі, методи та 

компоненти оптоелектронної системи діагностування зусиль пресування осердя 

статора; на підприємстві для підвищення ефективності контролю тиску 

пресування осердя статора турбогенератора ТЕВ-250-2ПТЗ;

ТОВ НВП "Техприлад"(м. Київ) у вигляді методів та алгоритмів 

обробки експериментальних даних для покращення технічних та метрологічних 

характеристик систем діагностування запірної апаратури трубопроводів;

-  ТОВ «Альмагруп» (м. Кременчук) як методи та алгоритми вимірювання 

параметрів биття поверхонь елементів конструкцій;

-  кафедрі технології та засобів механізації аграрного виробництва 

Полтавської державної аграрної академії під час викладання курсів 

"Конструювання автомобілів та тракторів", "Ремонт машин та обладнання" та 

"Конструювання та динаміка двигунів внутрішнього згорання".

Апробація результатів роботи та публікації.

Основні положення, наукові результати та практичні розробки дисертації 

доповідались та обговорювались на конференціях та наукових симпозіумах: X, 

XII Міжнародна науково -  практична конференція «Інтегровані інтелектуальні 

робототехнічні комплекси». ІІРТК. (Київ, 2017, 2019); XV, XVI, XIX 

міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна



техніка в технологічних процесах” (Одеса,2015,2016,2019); 8-я, 9-я, 10-я 

Международная научно-техническая конференция "Приборостроение" (Минск, 

Беларусь, 2015, 2016, 2017); IV Ukrainian-German conference “Informatics. 

Culture. Technology” Control systems in industry. (Odessa, Ukraine, 2016); XIII 

Міжнародна конференція "Контроль і управління в складних системах КУСС- 

2016". (Вінниця, 2016); XIV, XV, XVI Міжнародна науково-практична 

конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" 

(Дніпро, 2016, 2017, 2018); I, II IEEE Ukraine conference on electrical and 

computer engineering UKRCON (Kyiv, Ukraine, 2017, Lviv, Ukraine, 2019); 2017 

IEEE Microwaves, radar and remote sensing symposium. MRRS-2017. (Kyiv, 

Ukraine, 2017); 6-я Международная научно-техническая конференция

«Современньїе методьі и прибори контроля качества и диагностики состояния 

обьектов» (Могилев, Беларусь, 2017); II Міжнародна науково-технічна 

конференція "Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення 2017" 

КТІПР -  2017. (Житомир, 2017); International conference on modern electrical and 

energy system. MEES-17. (Kremenchuk, Ukraine, 2017); 2019 IEEE 39th 

International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO-39 (Kiev, 

Ukraine, 2019).
Основні положення і результати дисертаційної роботи опубліковано у 51 

друкованих працях, зокрема у: 25 статтях у наукових фахових виданнях 

України та 4 статтях у закордонних виданнях, з яких 11 включено у Scopus 

та/або WOS; 4 патентах України, 1 9 - у  матеріалах доповідей на Міжнародних 

конференціях та симпозіумах.

Відповідність дисертаційної роботи спеціальності.

Об’єкт дослідження, мета дослідження, наукові результати отримані в 
дисертаційній роботі відповідають формулі та пункту 5 паспорту спеціальності 
05.13.05 -  комп’ютерні системи та компоненти.

Повнота висвітлення основних результатів дисертації.
Висвітлення результатів дисертації відповідає вимогам ДАК. Основні 

наукові та практичні результати дисертаційної роботи в повній мірі викладені у 
51 науковій праці.



Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає вимогам 
державних стандартів України.

Відповідність автореферату дисертації. Зміст автореферату є 

ідентичним до змісту дисертації й повною мірою відображає основні завдання, 

наукову новизну, практичне значення, висвітлює всі отримані результати, 

висновки та запропоновані рекомендації.

Зауваження по роботі:

1. Сформульована науково-прикладна проблема, яка полягає у

створенні теоретичних засад побудови та практичної реалізації

оптоелектронних систем діагностування механічних параметрів потужних 

турбо- та гідрогенераторів до складу яких входять комп'ютеризовані 

інформаційно-вимірювальні канали, що мають малі розміри, є завадостійкими 

до дії потужних магнітних полів об'єктів діагностування та забезпечують 

підвищення достовірності оцінювання технічного стану генераторів. Але в 

дисертаційній роботі відсутня оцінка достовірності оцінювання технічного 

стану генераторів на основі розроблених методів та засобів, а також не 

наведено конкретних даних що до її підвищення.

2. В роботі значна увага приділяється удосконаленню методів 

розробки первинних перетворювачів та вимірювальних каналів 

комп’ютеризованих систем діагностування механічних параметрів потужних 

турбо- та гідрогенераторів, але відсутнє порівняння розроблених компонентів з 

відомими аналогами, наведеними, наприклад, в таблицях 1.3, 1.4.

3. Третій розділ доцільно було б назвати «Методи, моделі та 

програмне забезпечення комп'ютеризованих систем діагностування механічних 

параметрів потужних генераторів» замість «Методи, алгоритми та програмне 

забезпечення комп'ютеризованих систем діагностування механічних 

параметрів потужних генераторів», тому що розробка алгоритмів не становить 

наукової новизни.

4. В підрозділі 3.2 зазначається, що «В реальному випадку функція 

f mp (9) має нормальний закон розподілу з щильністю (3.8)», тобто вона є 

випадковою функцією, тоді і виміряний зазор є випадковою величиною, але для



його визначення використовуються детерміновані функції -  рівняння 3.10 — 

3.19.

5. На рис.3.3 -  3.7 наведені результати моделювання визначення 

зазору при різних ексцентриситетах, але адекватність запропонованої моделі не 

доведена.

6. Першу частину підрозділу 3.8 де розглядаються мікросхеми для 

перетворювачів ємність-код доцільно було перенести в додатки, так як це є 

конкретним інженерним рішенням реалізації розроблених засобів і не містить 

наукової новизни чи практичної значимості. Це зауваження також стосується 

алгоритмом керування мікросхемою AD 7745/46 (рис.3.18), технічного описа 

мікросхеми AD 7745/46 п.5.2, електричної принципової схеми (рис. 5.9), 

функціональної схеми (рис.5.12).

7. На фотографіях, що приведені в авторефераті, не можна чітко 

розрізнити окремі складові технічних засобів, що значно погіршує сприйняття 

загальної інформації.

8. В дисертаційній роботі та авторефераті є незначні помилки та 

неточності, наприклад:

-у формулах 2.2 та 2.3 у лівій частині напруга є функцією часу, а у правій 

частині залежність від часу відсутня;

- рисунки 3.11 та 3.12 мають однакові назви;

-значення похибки від кривизни розточення осердя у підрозділі 4.3 

наведено з п’ятьма значущими цифрами;

- на рисунках 6.12 та 6.13 відсутні пояснення до позначень на графіках.

В цілому, зазначенні зауваження не ставлять під сумнів основні наукові 

та практичні результати, і суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи.

Висновок.

Дисертаційна робота Зайцева Євгена Олександровича “Розвиток теорії та 

практична реалізація оптоелектронних систем діагностування механічних



параметрів потужних турбо- та гідрогенераторів”, представляє собою завершене 

актуальне наукове дослідження. В роботі отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують поставлену актуальну науково- 

прикладну проблему.

Вважаю, що докторська дисертація Зайцева Євгена Олександровича за 

актуальністю теми, ступенем обґрунтованості наукових положень, рівнем 

апробації та публікацій, науковою новизною та практичною цінністю 

отриманих результатів відповідає вимогам, що висуваються до докторських 

дисертацій згідно п. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а сам автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

технічних наук за спеціальністю 05.13.05 -  комп’ютерні системи та

компоненти.

Офіційний опонент, 
д.т.н., проф., завідувач кафедри 
інформаційно-вимірювальних технологій 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
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