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Зв'язок роботи з науковими програмами, темами 

Дисертаційні дослідження спрямовані на виконання загально-

державної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища на 2014-2018 роки. Дисертант приймав участь у виконанні 

науково-дослідної роботи «Дослідження властивостей двигуна змінного 

струму при живленні від джерела низької частоти» (номер держреєстрації 

0113U001188), у якій автор був відповідальним виконавцем. 

 

Методичний рівень отриманих результатів 

Для досягнення поставленої мети – нормалізація рівнів магнітних полів 

на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів 

дисертантом було чітко визначені задачі дослідження і методи їх розв’язання, 

а саме – використаний комплексний підхід, що включає аналіз науково-

технічної літератури з питань забезпечення електромагнітної безпеки 

працюючих, застосування методу натурних вимірювань індукції магнітного 

поля навколо електротехнічного обладнання, розрахункові методи 

визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів, 

моделювання просторового розподілу напруженості магнітного поля й 

динаміки його змін, математична теорія планування експерименту та 

статистичне оброблення результатів досліджень. 

Особливої уваги заслуговує моделювання просторового розподілу 

магнітного поля у залежності від режиму роботи електродвигуна. Цей 

результат надає змогу сформувати загальні засади розміщення обладнання у 

цехах. 

Про високий науково-методичний рівень роботи свідчить її широка 

апробація на науково-практичних конференціях різного рівня. 

 

 

 

 



 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень 

дисертаційної роботи, висновків і рекомендацій 

Наукові результати, висновки та рекомендації забезпечуються 

використанням повіреного вимірювального обладнання, використанням 

сучасного математичного апарату, коректністю прийнятих припущень, 

прийнятною збіжністю експериментальних та теоретичних результатів. 

Достовірність підтверджується також результатами моделювання 

відповідних процесів і коректним  плануванням дослідницьких робіт. 

Загальні висновки по роботі відповідають поставленій меті і задачам 

дослідження, вони логічно випливають з реалізації програми досліджень. 

На сьогоднішній день аналогів даної роботи в Україні немає, відсутні 

також роботи щодо запропонованих заходів захисту працюючих за кордоном, 

що виявлено аналізом доступних літературних джерел. 

Результати досліджень доповідалися протягом 2007-2018 р.р. на 

науково-практичних конференціях.  

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 5 

статтях у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, 

3 статтях у фахових виданнях України, 7 тезах та матеріалах конференцій. 

Автором отримано 2 патенти України. 

Наукова новизна одержаних результатів 

вперше: 

– отримано аналітичні залежності гранично допустимої відстані до 

асинхронного двигуна з урахуванням його потужності та коефіцієнта 

екранування захисної поверхні, що дозволяє визначити пріоритетність 

впровадження заходів та засобів захисту працюючих від впливу 

низькочастотного магнітного поля; 

− отримали подальшого розвитку засоби захисту працівників від дії 

магнітних полів на основі сіткових захисних екранів, що дозволяє в 

залежності від потужності асинхронного двигуна розширити безпечну зону 

перебування працівників до 60 %; 



 

удосконалено: 

− математичний метод визначення потужності асинхронного двигуна 

за результатами його випробування, що дозволяє визначити заходи з 

підвищення рівня електромагнітної безпеки шляхом уточнення зони 

безпечного перебування персоналу. 

Оцінка структури та змісту дисертації 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використання джерел і додатків. Крім основного тексту, 

викладеного на 116 сторінках, дисертація містить  39 рисунків та 17 таблиць. 

Графічний матеріал добре унаочнює отримані результати. 

Наявність 222 найменувань використаних джерел свідчить про 

ґрунтовне опрацювання дисертантом наукових публікацій з обраної 

тематики. 

Тема дисертації відповідає її змісту, автореферат повністю відображає 

матеріали дисертації. Вони також повністю висвітлені у публікаціях за темою 

досліджень.  

Матеріали дисертації викладені у логічній послідовності грамотною 

технічною українською мовою. 

Значення роботи для науки і техніки 

Наукове значення роботи полягає у тому, що отримані аналітичні 

залежності допустимих відстаней до джерел магнітного поля з урахуванням 

їх  потужності, коефіцієнтів екранування захисних конструкцій мають 

універсальний характер. Вони можуть бути використані для прогнозування 

електромагнітної обстановки у приміщеннях з експлуатації електро-

технічного обладнання будь-якого призначення. Удосконалено засоби 

захисту працюючих сітковими екранами з належним науковим 

обґрунтуванням їх застосування. 

Загальним науковим надбанням є наукове обґрунтування 

організаційно-технічних заходів з забезпечення електромагнітної безпеки 

працюючих у процесі випробувань та експлуатації асинхронних двигунів. 



 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розроблені 

методики вимірювань індукції магнітного поля поблизу електричних машин, 

розробленні рекомендації щодо раціонального монтажу сіткових магнітних 

екранів з їх максимальною ефективністю, розроблені методи визначення 

потужності відремонтованих асинхронних двигунів, що дозволяє 

встановлювати фактичний рівень індукції магнітного поля і безпечні відстані 

до обладнання. 

Про практичну значущість виконаної роботи свідчить впровадження 

результатів досліджень на ПрАТ «Авто КрАЗ» та у начальний процес КрНУ 

ім. М.Остроградського, що підтверджено належно оформленими актами 

впровадження. 

Але до роботи  є зауваження і запитання: 

1. У розділі 2.1 серед особливостей визначення рівнів електромагнітних 

полів не наведено, що головною особливістю є квазістаціонарність поля 

промислової частоти, а це потребує не тільки використання спеціальних 

приладів, а й методик. 

2. У роботі використовується термін «інтенсивність випромінювання» 

(стр. 50), що не є коректним для магнітного поля наднизької частоти. 

3. На стр. 69 стверджується, що за наявності кількох джерел поля у 

приміщенні відбувається перерозподіл магнітних полів, що може призвести 

до негативного впливу на здоров’я людей. Це твердження дуже спірне і 

суперечить принципу суперпозиції.  

4. Не зовсім зрозуміла причина різкого зростання магнітного поля зі 

збільшенням частоти напруги живлення (рис. 3.4, табл. 3.4). 

5. Який чином обиралися розміри сіткових екранів та відстані від 

джерела поля (розділ 4.1, стр. 95)? Чи визначалася критичність розмірів 

екранів щодо їх ефективності? 

 

Висловлені зауваження не впливають на мою позитивну оцінку роботи. 

 

 




