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У першому розділі дисертаційної роботи розглядаються недоліки 

сучасних систем проектування та проблеми удосконалення методів 

проектування електромеханічних перетворювачів, які призводять до 

поліпшення техніко-економічних показників електричних машин, вказуються 

особливості проектування спеціальних машин. Виконано аналіз проблем 

моделювання електромагнітних перехідних процесів та проаналізовані 

програмні засоби, що використовуються в проектуванні електромеханічних 

перетворювачів, дані принципи об’єктно-ориєнтованого проектування. 

 Другий розділ присвячений методології об’єктно-ориєнтованого 

проектування, дослідженню класів електромеханічних перетворювачів, 

описанню проектів за допомогою різних типів моделей, розгляданню 

електромагнітних полів для основних видів перетворювачів за допомогою 

об’єктної структури. 

У третьому розділі відпрацьовується виконання проектного синтезу та 

оптимізації електричних машин за допомогою об’єктно-ориєнтованого 

проектування, а також використання сучасних об’єктно-ориєнтованих 

алгоритмів оптимізації, таких як Декартовий добуток множин та генетичних 

алгоритм. Значна увага приділена моделюванню електромагнітного поля 

методом кінцевих елементів. 

В четвертому розділі виконується формування проектної математичної 

моделі електромеханічного перетворювача, що складається з компонентів 

базової моделі на основі принципів наслідування, ієрархії та поліморфізму. 

Складена таблиця модифікацій матриці параметрів моделей різних 

електричних машин. 

П'ятий розділ присвячено питанням практичної реалізації об’єктно-

ориєнтованого проектування різних електричних машин. Встановлено, що 

термін проектування значно зменшується, у результаті оптимізації 

підвищуються техніко-економічні показники. 
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3. Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Достовірність отриманих висновків і рекомендацій базується на  

використанні коректного математичного апарату і підтверджується 

експериментальними дослідженнями ряду електромеханічних 

перетворювачів.  

 

4. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

 

– завдяки розгляду електромеханічних перетворювачів у вигляді   

комбінації дискретних об’єктів, які містять одночасно дані і 

розрахункові процедури, встановлення зв’язків між цими об’єктами 

вперше розроблено відповідні імітаційні моделі; 

– отримані моделі дозволяють вперше запропонувати об’єктно 

ориєнтоване проектування електромеханічних перетворювачів, а 

також метод організації об’єктно-ориєнтованого процесу 

проектування, що приводить до істотного скорочення часу розробки 

проекту; 

– вперше запропоновано автоматичний синтез польових моделей і 

моделей електромагнітних перехідних процесів на основі 

залежностей між компонентами рівнянь електромагнітного поля, 

коефіцієнтами матричних моделей перехідних процесів і 

конструктивним виконанням електромеханічних перетворювачів; 

– отримало подальший розвиток багатоетапне представлення процесу 

проектування електромеханічних перетворювачів; 

– удосконалено алгоритми оптимізації, що дозволяють виконувати 

багатокритеріальну оптимізацію. 
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5.  Практична значимість отриманих теоретичних положень: 

 

– за допомогою запропонованого методичного, математичного та 

програмного забезпечення виконано розробку асинхронних двигунів з 

масивним ротором шнекового типу, електромеханічних пристроїв 

багатофункціональної дії для обробки матеріалів, оптимальне проектування 

промислових асинхронних двигунів, тихохідних електричних двигунів 

поперечного поля, електродвигунів для електромобілів, безщіткових 

збуджувачів турбогенераторів;  

–удосконалено математичне моделювання електромагнітних та 

теплових перехідних процесів в асинхронному двигуні з масивним ротором; 

– результати досліджень впроваджено у навчальний процес в 

дисциплінах «САПР електромеханічних пристроїв» та «Розрахунково-

конструкторське проектування електричних машин в САПР», в курсовому та 

дипломному проектуванні при підготовці фахівців за спеціальністю 

«Електричні машини і апарати». 

Результати дисертаційної роботи відображені в 42 наукових працях, з 

них 25 – у фахових виданнях України, 2 монографії (1 одноосібна), 10 у 

іноземних фахових виданнях, 4 патенти на корисну модель України. У 

наукових фахових виданнях, які включено до наукометричних баз – 29  

наукових праць.  

 

6. По дисертаційній роботі є деякі зауваження: 

 

1. Доцільно було б розглянути деяке спеціалізоване програмне 

забезпечення для проектування електричних машин, зокрема SPEED, SPRUT 

та інше. 

2. Потрібне зіставлення запропонованого САПР з показниками та 

характеристиками існуючих САПР. 
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3.  В такому вигляді використання результатів дисертаційної роботи в 

учбовому процесі утруднено через складність. 

4. В дисертації не приділена увага до обмежень при проектуванні 

електромеханічних перетворювачів.  

5. Де при об’єктно-ориєнтованому проектуванні електричних машин 

місце віброакустичним та механічним розрахункам. 

6. Використання неповнофазної моделі перехідних процесів 

асинхронних двигунів не дозволяє моделювати у ряду випадків, наприклад 

при несиметричному живленні, тощо. 

7.  В роботі не приділяється увага незалежному охолодженню 

електричних машин. 

8. Автор необґрунтовано вважає, що у теперішній час оптимізація не є 

обов’язковим етапом проектування електромеханічних перетворювачів 

(табл.1.1). 

9. Через спробу уніфікувати проектування усіх видів електричних 

машин, у тому числі й трансформаторів, автор допускає деякі помилки у 

формуванні математичних моделей. Деякі математичні моделі спрощені, 

зокрема не враховуються просторові гармонічні складові, нема врахування 

втрат в сталі та механічних втрат при розгляді динамічних процесів.  

10. Помилково вказано видання у списку літератури (під номером 232).   

 

Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає 

вимогам, які представляються до наукових робіт. Автореферат дисертаційної 

роботи викладено на 36 сторінках і його зміст повністю відповідає основним 

науковим положенням роботи. Зауваження до оформлення дисертаційної 

роботи та автореферату відсутні. 

 

 

 






