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В І Д Г У К 

 

офіційного опонента доктора технічних наук, професора, завідувача 

кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на 

транспорті Вінницького національного технічного університету Кутіна 

Василя Михайловича на дисертаційну роботу Миронова Дмитра Вікторовича 

„ Підвищення ефективності технічного обслуговування і ремонту обладнання 

тягових підстанцій електрифікованих залізниць постійного струму” 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 05.22.09 – електротранспорт, галузь знань: 27-транспорт 

 

 Актуальність теми: актуальність даної дисертаційної роботи не 

викликає ніяких сумнівів. Існуюча система планово – запобіжних ремонтів 

(ПЗР) не враховує фактичний стан силового обладнання, що приводить до 

збільшення експлуатаційних витрат, знижує експлуатаційну надійність та 

ефективність функціонування систем тягового електропостачання. 

Застосування ПЗР ускладнюється зношеність основних фондів 

енергогосподарства, яке досягає уже 80% і недостатнім фінансуванням для 

проведення ремонтів в повному обсязі. В даному випадку ефективним 

засобом підвищення ефективності експлуатації електрообладнання тягових 

підстанцій, продовження ресурсу його роботи та зниження ремонтних витрат 

і ризику збитків є удосконалення системи ПЗР, безперервний контроль 

технічного стану обладнання, аналіз ризиків можливих відмов і аварій, 

підвищення ефективності системи діагностування та методів аналізу 

діагностичної інформації, що підвищує об’єктивність оцінювання технічного 

стану електрообладнання. Саме на вирішення вказаних задач і спрямовані 

дослідження дисертаційної роботи Миронова Дмитра Вікторовича. 

Наведене підтверджує актуальність проведення наукових досліджень 

для підвищення ефективності експлуатації обладнання тягових підстанцій 

електрифікованих залізниць постійного струму. 

Набув подальший розвиток метод оцінювання залишкового ресурсу 

електрообладнання на основі запропонованих узагальнених критеріїв 

технічного стану, що дозволяє значно скоротити витрати часу на аналіз 

експлуатаційних параметрів та визначення діагнозу. 

 Значення результатів роботи для науки і практики. 

Наукова цінність роботи полягає у вдосконаленні системи технічного 

обслуговування та ремонту обладнання тягових залізниць постійного струму. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що за результатами 

теоретичних експериментальних досліджень: 

1. Розроблена автоматизована система оцінювання технічного стану 

електрообладнання ТП на основі узагальнених показників технічного стану, 

яка значно зменшує фінансові витрати в межах однієї дистанції 

електропостачання. 

2. Запропонована методика розрахунку часткових і узагальнених 

показників технічного стану дозволяє підвищити швидкодію та зручність 
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обробки діагностичної інформації і зменшити час на проведення технічного 

обслуговування майже на 700 годин в рік в межах однієї дистанції 

електропостачання. 

3. Створений програмний засіб дозволяє проводити оцінювання і 

моніторинг та прогнозування технічного стану обладнання ТП. Цей засіб 

можна використовувати для створення бази даних діагностичних параметрів 

в службі аналізу відмов. 

4. Результати досліджень впроваджено в прийняті до виконання 

службою електропостачання РФ „Львівська залізниця” при розробці заходів 

підвищення ефективності робіт з ТО і Р тягових підстанцій  постійного 

струму. 

5. Основні теоретичні положення використовуються в навчальному 

процесі Дніпропетровського національного університету. Методи 

оцінювання залишкового ресурсу обладнання тягових підстанцій постійного 

струму в дисципліні „Математичні задачі енергетики та надійність”, а  

автоматизований комплекс оцінювання технічного стану на практичних 

заняттях  дисципліни „Електрична частина станцій та підстанцій 

спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” 

ОС  „Бакалавр”.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації, їх достовірність 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і задачі досліджень і зв'язок з науковими програмами і 

темами, викладено методи досліджень, наукову новизну, практичне значення 

результатів дисертації та наведені відомості про апробацію роботи. 

У першому розділі проведено аналіз причин та характер 

пошкоджуваності основного силового обладнання тягових підстанцій 

електрифікованих залізниць за останні 14 років. Проведений аналіз показав, 

що в основному пошкоджуються вимикачі, трансформатори, пристрої 

релейного захисту, ізолятори та пристрої дистанційного, телеуправління з 

вини яких відбулося майже 80% порушень нормальної роботи. Показано, що 

існуюча система ПЗР в сучасних економічних умовах не може забезпечити 

прийняття техніко-економічних рішень. Дослідження показників системи 

технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій показав, що замість 

оперативних витрат враховуються загальні витрати часу, праці і коштів. 

Здійснено розрахунок показників ефективності технічного обслуговування. 

За результатом аналізу літературних джерел зроблено висновок про 

необхідність приділяти підвищену увагу до якості протікання обслуговуючих 

і допоміжних процесів, одним з найважливіших серед них є процес ТО і Р 

обладнання. Для підвищення ефективності існуючої системи ТО і Р доцільно 

проводити моніторинг і аналіз процесів у рамках створення збалансованої 

системи показників на підприємстві. За результатами проведеного аналізу 

сформульовані цілі і завдання дослідження. 

У другому розділі у відповідності з поставленими задачами визначені 

основні характеристики процесу ТО і Р ТП. В якості методу управління 
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процесом ТО і Р електрообладнання ТП був вибраний рекомендований 

стандартом ISO цикл Демінга- Шухарта, що включає функції планування, 

організації робіт, контролю їх виконання і регулювання. Виконано 

структурно- функціональний аналіз процесу ТО і Р електрообладнання і 

розроблена структурно-функціональна модель. Доведено, що найбільшу 

увагу необхідно приділити підпроцесу непланових аварійних ремонтів 

електроабладнання ТП. 

 В третьому розділі запропоновано метод розрахунку інтегрального 

показника для визначення технічного стану різних типів обладнання тягової 

підстанції у вигляді нелінійного поліному другого порядку. Показано, що 

використання методу параметричної ідентифікації дозволяє визначити 

інтегральний показник, який з достатньою точністю відображає технічний 

стан основного електрообладнання. 

 Запропонований метод планування ремонтно - профілактичних робіт 

на основі оцінки фактичного залишкового ресурсу електрообладнання. 

 В четвертому розділі розроблено алгоритм оперативного моніторингу 

технічного стану електрообладнання, який дозволяє неперервно оцінювати 

поточний стан електрообладнання, попереджувати аварійні ситуації та 

відмови. На основі алгоритму оперативного моніторингу розроблено 

програмний комплекс який дозволяє оперативно оцінювати результати 

діагностичних вимірів та гнучко планувати графік ремонтних робіт, 

підвищує точність діагнозу за рахунок зменшення впливу людського фактору 

та автоматизації процесу. 

У п’ятому розділі показано, що запропоновані методи та засоби 

удосконалення процесу технічного обслуговування дозволяють від системи 

планово – попереджувального ремонту перейти до системи, що використовує 

дистанційний автоматизований контроль і діагностування в режимі 

реального часу, тобто попереджувальне обслуговування за технічним станом. 

Це дозволяє суттєво скоротити час на обробку результатів вимірювання і 

визначення діагнозу, зменшити фінансові витрати на проведення 

оперативних ремонтно – профілактичних робіт та строк окупності. 

Достовірність отриманих результатів, обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації зумовлена 

новим вирішенням наукової проблеми підвищення ефективності експлуатації 

тягових підстанцій, коректністю розроблених методів і моделей, малими 

значеннями відхилень між результатами досліджень і теоретичного аналізу. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях.  

Основні результати дисертаційної роботи Миронова Дмитра 

Вікторовича ” Підвищення ефективності технічного обслуговування і 

ремонту обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць 

постійного струму” достатньо повно викладені у його 26 наукових працях, з 

них: - 9 у фахових виданнях, 16- у тезах доповідей та в матеріалах 

Міжнародних науково – практичних конференціях, патент на корисну 

модель. Оцінка структури дисертації, мови та стилю викладання. Дисертація 
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складається зі змісту, переліку умовних скорочень, вступу , п’яти розділів, 

висновку, списку використаних джерел та додатків, що викладені на 

сторінках машинописного тексту і які містять рисунки і таблиці, переліку 

літературних джерел із найменувань на сторінках 2 додатків на сторінках. 

Мова та стиль дисертації характеризуються цілеспрямованістю та 

прагматизмом, точністю, ясністю і смисловою завершеністю, що відповідає 

вимогам, які висуваються до подібного роду робіт. 

Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Матеріали викладені у відповідних розділах автореферату дають повне і 

цілісне уявлення про дисертацію й у повній мірі розкривають її зміст. 

Основні зауваження  по дисертаційній роботі. 

1. В дисертаційній роботі необхідно вказувати кінцеву мету 

дослідження „ розробка методів „ – це шлях її досягнення. 

2. В п.1 наукової новизни запропоновано „ методику процесорного 

управління” до наукової новизни неприйнятно відносити. До наукової 

новизни відноситься новий закон , новий принцип побудови, нове правило, 

новий метод. 

3. Розроблено структурну функціональну модель процеси ТО і Р 

доцільно віднести до елемента наукової новизни, а не практичного значення. 

4. Обсяг першого розділу завищено – 39 ст. потрібно не більше 30-ти 

ст.. 

5. Основні положення дисертації опубліковано в 26 наукових працях, 

а в списку використаних джерел з них наведено лише 10. 

6. У формулі 1.1 де визначається обсяг робіт за системою П.П.Р 

доцільно врахувати можливість виникнення відмов та їх ліквідування до 

моменту проведення профілактичних дій. 

7. При оптимізації системи ТО і Р крім запропонованих автором 

шляхів доцільно було б врахувати задачу, що вирішує система попередження 

та корегую чого обслуговування які широко застосовують в ТО і Р США 

Японії та західної Європи. 

8. Пункт 2.3 доцільно було б перенести у перший розділ або  в 

додаток, оскільки в новому виконано опис і аналіз відомого методу 

управління процесом ТОР, що включає цикл  Делінга-Шухарта. 

9. При розробленні узагальненої схеми управління процесом ТО і Р 

технологічного устаткування бажано було б використати основі положення 

ситуаційного керування 

10. В третьому розділі в п. 3.1 проведено опис і детальний аналіз 

відомих методів багатофакторного оцінювання технологічного стану 

об’єктів. Його доцільно винести в  додаток, а залишити порівняльну таблицю 

з пропозицією їх використання для побудови узагальненого показника 

технічного стану електрообладнання тягової підстанції. 

11. Висновки по розділах 2, 3 потрібно  виконати у вигляді 

рекомендацій за результатами отриманих досліджень, а не переліку 

отриманих результатів. 
























