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за     темою     «Шдвищення     експлуатацiйних     властивостей     мiського

пасажирського транспорту застосуванням  електричного приводу»,  подану

на  здобуття  наукового  ступеня  доктора технiчних  наук  за спецiальнiстю

о5.22.02 -автомобiлi та тракгори (27 -транспорт)

для  складання  вiдIуку  здобувачем  наданi  дисертацiя,  автореферат та
копi.і. опублiкованих робiт.

1. Актуальнiсть теми дисертацiйно.і. роботи.

Розвиток сучасно.і. науки i технiки висува€ новi вимоги до створення

автомобiльного транспорту, особливо мiського пасажирського. Серед них

вагоме  мiсце  посiдають:  висока  енергетична  ефективнiсть,  пiдвищення

динамiчних  властивостей  та екологiчнiсть.  В  першу чергу  це  стосу€ться

великих мiст i мегаполiсiв, для яких характерним с забезпечення цих вимог

пасажирським  мiським  транспортом.  Зараз  багато  кра.і.н  та  мiст  свiту

розглядають  експлуатацiю  „чистих  транспортних  засобiв",  включаючи
електромобiлi та машини з комбiнованою енергетичною установкою, як
ефективний  пiдхiд для  покращення  енергоефективностi та екологiчностi

таких  засобiв  транспорту.  Цим  вимогам  в  бiльшiй  мiрi  вiдповiдають

автобуси  на  електричнiй  тязi  -  електробуси,  Але  на  даний  час  коло

проблем, що пов'язанi iз вибором рацiонального тягового джерела енергi.і.

для    електробусiв    i    пiдвищення    .і.х    експлуатацiйних    властивостей

потребують  дослiдження.    Тому  застосування  електробусiв,  як  мiського

транспорту, з використанням альтернативних систем генерацi.і. електрично.і.



енергi.і. € шляхом вирiшення зазначених проблем.
На  основi  зазначеного  вважаю,   що  тема  дисертацi.і.  та  наукова

проблема i завдання, якi сформульованi i вирiшенi в дисертацiйнiй роботi

Аргун Щ. В. с актуальними.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
РОбота  виконана  згiдно  з  «Нацiональною  транспортною  стратегi€ю

Укра.і.ни  на  перiод  до  2030  року»;  «Стратегiчними  напрямками  розвитку

транспортно.і. галузi Укра.і.ни у пiсля кризовий перiод»; «Концепцiсю сталого

розвитку   населених   пунктiв»,   схваленою   постановою   Верховно.і.   Ради
Укра.і.ни  вiд  24  грудня   1999  року;  мунiципальними  програмами  сталого

розвитку  мiст  Укра.і.ни  та  регiональними  про1рамами  розвитку  мiського
пасажирського    транспорту.    Робота    вiдповiда€    сучасним    тенденцiям

забезпечення  сталого розвитку транспортних систем,  сформованим у Бiлiй

книзi    €вропейсько.і.   Комiсi.і.    «План    розвитку   €диного    свропейського

транспортного   простору   -   на   шляху   до   конкурентоспроможно.і.   та

ресурсое фективно.і. транспортно.і. системи».

дисертацiйна робота с складовою частиною дослiджень Харкiвського
нацiОнального      автомобiльно-дорожнього      унiверситету      з      науково-

дослiдницьких   тем:   «Розробка   системи   енергозбереження   та   генерацi.і.

електрично.і.    енергi.і.    для    транспортних    засобiв»    (дР    №0117U002406);

«Розробкасонячно.і.зарядно.і.станцi.і.дляелектромобiлiв(дР№0119U001299).

При   виконаннi   науково-дослiдних  робiт   автор   приймав   участь  у

формуваннi методологiчних пiдходiв,  що дозволили досягнули  поставлену
мету та реалiзувати науковi завдання.

3. Наукова та практ1шна цiннiсть дисертацiйно.і. роботи
Наукова  новизна  отриманих  результатiв  поляга€  у  розвитку  теорi.і.

експлуатацiйних властивостей автомобiлiв з електричним 11риводом,  а саме



міського пасажирського транспорту з електричним приводом.
Наукова цiннiсть роботи полягас' у тому, що автором биерие..
-  запропоновано  альтернативнi  системи  генерацi.і. електрично.і. енергi.і.

за  рахунок  розширення   складу  обладнання   електробуса  та  розроблено

принципи  i  методи .і.х розрахунку,  що  дозволя€  пiдвищити  експлуатацiйнi

властивостi мiського пасажирського транспорту;
-  запропоновано  методологiю  комплексно.і.  оцiнки  електродвигунiв

тягового електроприводу побудовану на семирiвневiй i€рархi.і., яка пов'язу€

мiж собою напрямки i завдання розробки методiв оцiнки електродвигунiв за

рiвнями  вiбрацiй  на стадiях проектування,  виготовлення i  експлуатацi.і.,  що
до зволя€ пiдвищити експлуатацiйнi властивостi електробуса;

-        визначено    метод    дiагностування    електродвигунiв    тягового

електроприводу  електробусiв  за  показниками  рiвнiв  вiбрацi.і.,  що  дозволя€

оцiнити .і.х технiчний стан у вiдповiдностi до розроблених класiв; визначено

значення   допустимих   вiбрацiйних   прискорень   електродвигунiв   тягового

електроприводу  електробуса,  що  дозволило  розробити  критерi.і.  оцiнки  .і.х

експлуатацiйно.і. придатностi.

УЭоско#a7zе#о   метод  створення  об'€днано.і.  системи   альтернативних

джерел генерацi.і. електрично.і. енергi.і.:
- в еленробусах, якi на вiдмiну вiд iснуючих використовують лiнiйний

електрогенератор та електричну машину обертального типу з триступеневим

мультиплiкатором, що дозволя€ збiльшити запас .і.х автономного ходу;
-  в  iнфраструктурi,  що призначена для зарядки мiських електробусiв,

якi на вiдмiну вiд iснуючих використовують пристрiй примусового зниження

швидкостi з генеруванням електрично.і. енергi.і. та енергогенеруюче дорожне

покритгя, що дозволя€ зменшити споживання електрично.і. енергi.і. вiд мережi.

ОJИРЗ47ИСz6      7ЮЭСL7zЬС#%й     РОЗ6#JИОК      МеТОд     ЗНИЖеННЯ     РiВНЯ      ВiбРаЦi.l..

електродвигунiв   тягового   електроприводу   електробуса,   що   збуджу€ться

магнiтними джерелами, який базу€ться на змiнi форми паза магнiтопроводу



ротора, що дозволило пiдвищити технiчний рiвень електродвигунiв.
Одержанi науковi результати е обцэунтованими, базуються на науковiй

методологi.і.,  використанням  сучасного  математичного  апарату,  достатньою

теоретичною проробкою та експериментальними дослiдженнями.
Результати   дисертацiйно.і.   роботи   можуть   використовуватися   для

пiдвищення   ефективностi    експлуатацi.і.   мiського    електробуса.    Основнi

положення   дисертацiйно.і.   роботи   прийнятi   до   впровадження   у   таких

органiзацiях  та пiдприсмствах:  науково-практичнiй  дiяльностi  ТОВ  «НМУ

«Електропiвден-монтаж»; дiяльностi офiцiйного дилера SuЬагu у м. Харкiв та

харкiвськiй  областi  ТОВ  «Альфа  Центр  Харкiв»;  дiяльнiсть  компанi.і.  ТОВ

«ОЛЛ  ТРАК  ПАРТС»;  дiяльнiсть  компанi.і.  «Еlсагs»  (ФОП  Сохiн  П.  А.);

навчальному процесi Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього

унiверситету  при  пiдготовцi  бакалаврiв  i  магiстрiв  за  спецiальнiстю   141
«Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка».

4.   Ступiнь   обгрунтованостi   наукових   положень,   висновкiв   i

рекомендацiй,   що   сформульованi   у   дисертацiйнiй   роботi.   Науковi
положення та висновки, що одержанi пiд час дисертацiйно.і. роботи, виходять

з  .і-і.  змiсту  та  мають  достатню  обгрунтованiсть.  При  вирiшеннi  завдань

дослiджень  використовувався  системний  пiдхiд,  побудований  на  сучасних
методах  теоретичних  та  експериментальних  дослiджень,  з  використанням

фундаментальних законiв теоретично.і. механiки, теорi.і. автомобiля.
Результати проведених дослiджень викладено автором у висновках до

кожного роздiлу, в загальних висновках та практичних рекомендацiях, якi €

достатньо  обцjунтованими,  достовiрними  i  не  викт1икають  сумнiву,  Слiд
вiдзначити,       що       обкрунтованiсть      отриманих      результатiв      також

пiдтверджуеться .і.х позитивною оцiнкою в процесi апробацi.і. на мiжнародних

науково- практичних конференцiях, публiкацiями результатiв дослiдження у

фахових виданнях з технiчних наук, та англомовними статтями у наукових



перiодичних  виданнях  iнших  держав,  що  iндексуються  наукометричними
базами даних Scopus i wеЬ of Science та тематикою дисертацi.і..

достовiрнiсть    висновкiв    i    рекомендацiй,    що    сформульованi    в
дисертацiйному дослiдженнi, забезпечена коректнiстю постановки завдань та
використання  математичного  апарату,  достатньою  глибиною  теоретичного
опрацювання     та    експериментальних     спостережень.     дослiдження     е

послiдовними  i  логiчними.  Отриманi  автором  результати  не  суперечать

результатам   попереднiх  дослiдникiв   i   е  .і.хнiм  логiчним   продовженням.
Результати дослiджень наведено у 7 загальних висновках.

J7ершзtй  6#с#о6ок  iнформу€,  про те,  що  проведено  системний  аналiз
сучасного стану мiського пасажирського транспорту, доведено необхiднiсть
використання    електричного   приводу   альтернативних   систем   генерацi.і.
електрично.і.  енергi.і.  для  пiдвищення  його  експлуатацiйних  властивостей.
Зауваження до висновку:

- висновок не мiстить кiлькiсних даних стану мiського пасажирського

транспорту, особливо машин з електричним приводом;
- не зрозумiло на пiдставi яких кiлькiсних даних доведена необхiднiсть

використання   електричного   приводу   альтернативних   систем    генерацi.і.

електрично.і.   енергi.і.   для   пiдвищення   експлуатацiйних   властивостей   цих

засобiв транспорту.

дz7};2зій   6#с#о6ок   iнформу€   стосовно   результатiв   теоретичних   та
експериментальних   дослiджень   електромеханiчних   процесiв   в   силовiй

установцi електробуса. Зауваження до висновку:
~  вiн  вельми  важливий,  але  у  ньому  вiдсугня  iнформацiя  за  якою

температурою   навколишнього   середовища   отриманi   числовi   даннi,   що
характеризують електромеханiчнi процеси в силовiй установцi електробуса.

Греmz.й  6ис.#о6ок засвiдчу€  сутнiсть удосконаленого  методу створення

об`€днано.і. системи альтернативних джерел генерацi.і. електрично.і. енергi.і. для

мiського   пасажирського  транспорту.   Висновок  важливий  та  дас   оцiнку

удосконаленого методу, але не зрозумiло для яких умов отримано збiльшення



автономностi ходу елеккробусу на 3-5%.

Чеи6ер7из/й    6wс.;юбок    iнформу€    щодо    сутностi    запропоновано.1.

методологi.і. комплексно.і. оцiнки  електродвигунiв  тягового  електроприводу.

Висновок важливий, що дозволя€ отримати iнтегральний пiдхiд до створення

€диних методiв i засобiв оцiнювання електродвигунiв.

J7'яизfй   б%с#обок   iнформус   щодо   сутностi   методу   дiагностування

електродвигунiв   тягового   електроприводу   електробусiв   за   показниками

рiвнiв вiбрацi.і.. У висновку наведенi конкретнi кiлькiснi значення допустимо.і.
та не допустимо.і. вiбрацi.і. електродвигунiв електробусiв, що дозволяе оцiнити
•і.х технiчний стан у вiдповiдностi до розроблених класiв.

zZГОС7ИС4й     6Э!С.#ОGОК    iНфОРМУС     ЩОдО     СУТНОСТi     РОЗРОбЛеНО.1.     МОдеЛi

оптимiзацi.і.  iнфраструктури  швидко.і.  зарядки  для  мiських  електробусiв  за

допомогою  яко.і.  вирiшусться  задача  визначення  рацiонально.і.  необхiдно.і.
кiлькостi   i   вiдповiдного   розташування   зарядних   станцiй   i   необхiдни
параметрiв накопичувачiв  енергi.і. для кожного електробуса на маршрутi. У
висновку наведено порiвняльнi загальнi витрати на прокладання iснуючого
тролейбусного маршруту та запропонованого електробусного, показано, що
витрати останнього меншi у 2,65 рази.

Сьолмz} бис#о6ок iнформус щодо запропонованих рекомендацiй щодо

розвитку, реконструкцi.і. та переоснащення пiдпри€мств експлуатацi.і. мiського
автотранспорту     111ляхом     iнтеграцi.і.    альтернативних     систем     генерацi.і.

електрично.і. енергi.і. в транспортну iнфраструктуру, що  дозволяе пiдвищити

технiчний   рiвень   мiського   пасажирського   транспорту.   Зауваження   до

висновку:
- вiдсутнi кiлькiснi оцiнки рекомендацiй на рiзних стадiях.

Загальна  оцiнка  роздiлу  «Висновки»  -  висновки  достовiрнi,  вагомi,

мають   теоретичну   i   практичну   спрямованiсть,   повнiстю   вiдповiдають

завданням  дослiдження,  вiдображають  наукову  новизну  та  охоплюють yci

ро зд iли дисертацiйно.і. роботи.



5. Оцiнка змiсту, завершеностi та оформлення дисертацi.і..

дисертацiйна робота складасться зi вступу, шести роздiлiв, висновкiв,
списку використаних джерел та додаткiв. Повний обсяг роботи складае 367

сторiнок, у тому числi основного тексту 284 сторiнки i 3  сторiнки,  площа

яких  повнiстю  зайнята  рисунками  та  таблицями.  Робота  iлюстрована  96

рисунками, наведено 41 таблицю. додатки розмiщенi на 33 сторiнках. Список
використаних  лiтературних  джерел  складасться  iз  220  найменувань  на  23

сторiнках.

дисертацiйна   робота   складасться   з   таки   основних   структурних
елементiв:  титульний  аркуш,  анотацiя,  змiст,  перелiк  умовних  позначень,

вступ,  шiсть роздiлiв,  висновки,  список використаних джерел,  додатки, якi

оформтIенi згiдно вимог МОН Укра.і.ни.

дисертацiя   написана   ясною   технiчною   мовою   з   використанням
загально прийнято.і. термiнологi.і.. дисертацiйна робота ма€ логiчну структуру.

Мета    та    задачi    дослiджень    чiтко    визначенi,    мають    переконливе

обцjунтування та чiтко зазначають i вирiшують проблему, що розгляда€ться

пiдвищення     експлуатацiйних     властивостей     мiського     пасажирського

транспорту застосуванням електричного приводу.

6. Повнота викладу результатiв дисертацi.і. в оIIублiкованих працях.

Основнi результати дисертацiйно.і. роботи опублiкованi в 42  наукових

працж, у тому числi: 2 монографi.і., 21 статгя у наукових фахових виданнж

Укра.і.ни та iнших держав (з них 21 у виданнях, що включенi до мiжнародних
наукометричних баз, у тому числi 7 публiкацiй у виданнях, що iндексуються

у  Scopus  i  wеЬ  of Science  i  з  них  4  публiкацi.і.  у виданнях,  вiднесених  до
квартилiв Q2 та Q3);  17 тез у збiрниках доповiдей наукових конференцiй (з

них 5 у виданнях, що iндексуються у Scopus i wеЬ of Sсiепсе), отримано 2

патенти.

Наприкiнцi кожного роздiлу наведено перелiк публiкацiй, в яких були



вiдображенi  матерiали  вiдповiдного  роздiлу.  Аналiз  перелiку  публiкацiй

кожного роздiлу нада€ пiдстави зробити висновок щодо повноти посилань на
всi науковi працi здобувача, якi наведенi в анотацi.і..

Основнi     результати     дисертацiйних     дослiджень     доповiдалися,

обговорювалися  та  отримали  позитивну  оцiнку  на  багатьох  мiжнародних
науково-технiчних конференцiях та семiнарах.

Об'€м   публiкацiй   та   апробацiя   результатiв   роботи   вiдповiдають

вимогам,  що пред'являються до дисертацiй на здобуття наукового ступеня

доктора технiчних наук.

7. Зв'язок докторсько.і. дисертацi.і. з кандидатською дисертацiсю.

Науковi положення, результати та висновки, якi захищенi здобувачем у

кандидатськiй дисертацi.і., не залученi до розгляду нових наукових положень,

результатiв  i  висновкiв  та  не  стали  предметом  дослiдження  подано.і.  до
захисту докторсько.і. дисертацi.і.

8.    Вiдповiднiсть    автореферату    змiс'Iу    дисертацiйно.I.    роботи.

Автореферат  Грунтовно  розкривас  змiст  дисертацiйно.і. роботи  та  повнiстю

вiдображас  iдентичнiсть  отриманих  наукових  га  практичних  результатiв.

дисертацiйна  робота  та  автореферат  написанi  з  дотриманням  наукового
стилю та вiдповiдають вимогам МОН Укра.і.ни,

9.    Зауваження    та    дискусiйнi    питання.    Поряд    i3    загальною

позитивною оцiнкою аналiз дисертацiйно.і. роботи дозволя€ вказати на деякi

дискусiйнi питання та окремi недолiки:
-     у     висновку     роздiлу      1      написано     «застосування     блоку

суперконденсаторiв  в  електробусi  дозволя€  зменшити  добовi  витрати  в  2

рази. . .», але нема пояснення що входить в цi добовi витрати;
-  у роздiлi  2  проводиться аналiз  iснуючих конфiгурацiй  електричних



транспортних засобiв, але не вказано яку саме конструкцiю автор пропонус

використовувати для подальших дослiджень;
- у роздiлi 3 варто було представити економiчний розрахунок вартостi

запропонованих альтернативних джерел електрично.і. енергi.і. для порiвняння

iз iснуючими;
-    так   як   дослiдження   електродвигунiв   проводилось   за   рiвнем

вiброприскорення, то oci ординат на рис. 5.4, 5.6, 5.9, 5.10 треба було назвати

не «вiбрацiя», а «рiвень вiброприскорення»;
- у роздiлi 5 при описi експерименту вказано, що за умовний нульовий

рiвень  вiбрацi.і. прийнято прискорення a,  що дорiвнюе  3.10-4 м/с2,  але  нема
посилання на нормативний документ, який обГрунтовуе цей вибiр;

- у пунктi 6.4 роздiлу 6 варто було вказати цiльову функцiю оптимiзацi.і.

(вартiсть,   екологiчнi   показники,   час   реалiзацi.і)   та   навести   .і.х   кiлькiснi
показники;

-  у  роботi  бажано  було  б  надати  технiко-економiчне  обцjунтування

впровадження електробуса альтернативних систем генерування електрично.і.

енергi.і. в транспортну iнфраструктуру.

Наведенi зауваження та дискусiйнi положення не знижують загальну

наукову    та    прикладну    цiннiсть    виконаного    дослiдження,    а    також
обIрунтованiсть i достовiрнiсть положень дисертацi.і..

зАгАльний висновок.
дисертацiйна   робота   Аргун   Щасяни   Валiковни   с   завершеним

науковим дослiдженням, в якому розв'язано важливу наукову проблему в
транспортнiй галузi, що поляга€ у пiдвищеннi експлуатацiйних властивостей

мiського  пасажирського  транспорту  застосуванням  електричного  приводу,

що  склало  основу  визначення  закономiрностей,  розробки  математичних
моделей  i  методiв  створення  альтернативних  систем  генерацi.і. електрично.і.

енергi.і. на транспортi,  оцiнки технiчного  стану тягових  електродвигунiв  на



стадiях   проектування,   виробництва   i   експлуатацi.і..   дисертацiйна  робота

вiдповiдае паспорту спецiальностi 05.22.02 -автомобiлi та трактори.

На    пiдставi    аналiзу   дисертацi.і.   вважаю,    що    актуальнiсть    теми

дисертацiйного    дослiдження,    обгрунтованiсть,    достовiрнiсть,    наукова
новизна    положень,    висновкiв,    рекомендацiй,    якi    сформульованi    в

дослiдженнi,    практичнi    впровадження,    кiлькiсть    та   якiсть   публiкацiй

вiдповiдають  вимогам  пп.  9,10,12,13,14  «Порядку  присудження  наукови

ступенiв», що затверджешй Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни «Про
затвердження Порядку присудження наукових ступенiв» вiд 24 липня 2013 р.

№567 (i3 змiнами) щодо докторських дисертацiй, а .і-і. автор Аргун Щасяна

Ваjliковна заслуговус присудження .і.й наукового ступеня доктора технiчних

наук за спецiальнiстю о5.22.02 -автомобiлi та трактори.

Вiдгук  розглянуто  та  обговорено  на  засiданнi  кафедри  бойового  та

логiстичного   забезпечення   Нацiонально.і.   академi.і.   Нацiонально.і.   гвардi.і.

Укра.і.ни протокол вiд 25 .02.2020 року № 17.

Пiдпис Р.О. Кайдалова засвiдчую.

Перший  засту
гва рдi`I' укра
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о забезпечення

Р.0. Кайдалов

ика  Нацiонально.і.  академi.I.  Нацiонально.і.
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