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Инж. Тодор Петров Лазаров е получил магистърска степен по специалност 

"Радиоелектронна техника" от ВНВАУ "Г.Димитров" в rр.Шумен. Той е зачислен за 

обучение в задочнд форма за придобиване на образователна и научна степен ,Доктор" в 

ВВМУ "Никола Йонков Вшщаров,. rp. Варна по научна специалност: 02.04.15. 
"Елекчюснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)" към катедра 

"Електротехника" във факултет "Инженерен" със заповед ,N'Q()X883 от 20.12.2012 г. на 
Министъра на 01:6раната на Република Бълf'ария, Аню Ангелов. За научеп ръководител 

е определен проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров от Технически университет, 

rр.Варна. Темата на дисертациояния труд е "Повишаване на енергийната ефективност 

на дизел-еле.ктрическ11 кораби"'. Със заповед NillYПД-40 от 24.03.2015 r. на Начзлн.Ика 
на ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" темата на работата се променя на ,,Разработка и 
изследване на автоматични регулатори па възбуждане на корабн:и сипхронни 

генератори със система за компаундиране'•. (,'ьс заповед ]'(Q ПУПД-232 от 07.10.2015 г.., 
на Началника на същото училище, докторантът е отчислен с npaoo на защита. 
Обучението е извършено по утвърден индивидуален учебен nлан, който ТЛ.Лазаров е 

изпълнил напълно. На двата изnята от докторантския минимум е получил оценка 

отличеи (5,50). Or предоставената творческа характерйстика правя силно впе•штлеиие 
стремежа na кандидата да повишава непрекъснато своята квалификация - за целта той 

се обучава и в Технически университет -Варна, Икономически университет -Варна и 

Варненска морска администрация. 



Смятам, че nодготов.ката на иаж.Тодор Петров Лазаров е проведеRа в 

съответствие с действащите нормативни документи. Структурата на дисертадиоlfffия 

труд включва съдържmmе, въведение 4 rл.ави заключение, nриноси в дисертационния 
труд, nубликации по дисертационвия труд и литература. Тя е с обем 155 стр. и е богато 
илюстрирана с 107 фигури и 7табп~щи. 

Ахтуалност па решаванШI проблем. 

Водният трансnорт е един от най-важните секгори ка българската икономика. 

Той поражда комnлекс от проблеми свързани с енергийната ефекntвност на кораба. 

Сред най-важните с сн-абдяванеrо на кopaбfllt"re nотребители с електрическа енергия с 

високо качество. Това предnолага разработвакеrо на автома1WIНИ регулатори за 

възбуждане на корабните синхронни генератори. 

Задачата се усложнява от строгите техю1чески изисквания за надеждност, 

то-чност и бързодействие на nосочените ycтpoltcna. Необходимо е, да се O"Ne<re 11 

елецификата на корабните електроnотребителп. Тяхната мощност е съизмерима с тази 

на захранващите генератори. Авторът разглежда автоматичните регулаторя: на 

възбуждане, използващи различни закони за регулиране и отчитайки техните 

nредимства и недостатъци, разработва нови регулатори на възбуждан-е за систеЮt за 

компаундиране на основата на nроnорционално-интеrрално-дифереrщиално 

регулиране. Те n_ораждат редица научшt и технологични проблеми някои от кшrrо се 

решават в настоящата работа. 

Стеuев ва uоэиаваnс сьсто11ввето ва проблема и 

творчесюt вотерпретацu ва литературвми материал. 

Июк. Тодор Петров Лазаров е проучил задьябочено вnечатляващ брой 

сnециализирани научнR статии и дисертации. Прави впечатление. че nосочената 

литература е отразена в най-авториrетни научни юдания и е дело на водещи к.аучни 

колехтиви. Изnолзваната литература обх.ваща 183 заглавия от които 85 са на кирялищt, 
а останалите - на aJшrиAciOt език. ВъпреЮt? че броят на анализираните публикацин след 
2000~ година е сравнително nо-малък. смятам, че докrоранn.т noзJJaвa ПОС11fГНатите 

вече основtu1 научни резултаm. от своите колеПJ у нас и в чужбина. Би било nо-добре 

обаче, ако о аналRТНчн.ия обзор се откроят nо-я.сио nредимствата и недостатъците на 

използваните вече в nрактиката регулатори. Не памирам за целесъобразно целта на 

изследването и основните задачи на работата да се формулират в началото на работата 

(Въведение, стр.S-6). Това е по-подходящо да ставе след ИЗВ'Ьршване на аналитичния 

обзор. т.е в края на оърва /'Лава. която с nоста.новъчна. Прави силно впечатление 

ко,.шетеlftностrа на доктораmът при разглеждане на въnроси, свързани със синтез на 

електронни автоматични реl)'Лаrори на възбуждане (АРВ), разработване на 

математически модели на компаундИращ трансформатор и на корабна 

електроенергийна система, изследване на статичпи и динамични режим-и на работа и 

качеството на преходните процеси аа синхронни rcмepaтopli със систе а за 

комnаундиране и АРВ. Пролнчава и nрактическата подготовЮi на пнж. Т Л.Jlазаров при 

обосноваваке ua подходящ избор и ttaC1J>OAI01 на АРВ. Въпреки rолемия брой 



обявените задачи за изследване, докrорантьт ги решава усnешно във втора, трета и 

четвърта глава. 

Съответствие между избравата методика tta IIЗСJiедва.не в 

формулираната цел в задачи ва дисертацвоиuата работа. 

За nостигане на обявената цел са разработеtm нови регулатори на В'ЬЗбуждане за 

системи за J<омnаундиране. Те изnолзват nроnорционално-интегрално -диференциално 

регулиране .Съставен е математически модел в статичен режим и са определени 

nараметрите на peryлaropa КР KI. КD. 

За провер~<а на работосnособността и rтра.вилността на настройката е създаден 

математически модел на комлаундираuопJ трансформатор и на корабна 

електроенергийна система. ПроеlСТИран н е изработен физически макет, състоящ се <Yr 

си'ffхронен генератор система за комnаундиране, статичеи активно-и:вдуктивеи товар и 

динамичеR товар (асинхронен двигател). 

Две от синтезираните схеми на АРВ са и nитаюt с номощrа на физическия 

макет. Изnитан. е в лабораторнп условия и дзуканален регулатор иа възбуждане. 

Достоверностrа на изследванията се гарантира ч.рез юползването на общоприети 

методи и технически средства, които са изnолзвани кореlС'Пfо. Посочените задаlfИ се 

отлич.ават с вис~ка cтeneu на сложност. но юок. Тодор Петров Лазаров се справя 

успешно н затова смятам, че формулираната цел и задачи на. дисертацията са 

юm.лнени адекватно като в синтезиран вид те са изложени в заключението на 

дисертаwюннпя труд. 

Крата аналитична характеристика и оцеоа на достовервостrа на 

материала, В'Ьрху конто се rpa.uт првuосвте ва двсертацвоmru труд. 

В тrrературння обзор докторантьт класифицира системите за възбуждане. Той 

отделя rолямо внимакне на техните основпи характеристики и на техническите 

изисквания към тях. Работата би спечелила, ако при обсъждане на разлиqвите в~щове 

регулатори се nосочат nо-критично техните nредимства и 'ffедостатьци, а не само да се 

оnише nринцппь1' на работа. 

Във втора глава е анализирано влия~шето на. оснооните nараметри на. корабната 

електроенергийната система върху устоАчивостrа на работата й. Изrраден е физически 

макет на тиnична корабна е.11ектрос1шШJН1. OopeдeJtetш са екс:нериментwшо основюrrе 

nараме-tри и са по,;трuени основните характеристики 

синтезиране на АРВ. Обоснован е етода ва 

дифереiЩиално pet)'JWpaнe за разработваtШте АРВ. 

на генератора, необходими за 

пропорwюнално-интеграляо-

В трета rла.ва са представени математически модел на комnау11диращия 

траl:l'сформатор и на корабна електроенергийна система. С тях са изследвани преходпн 

nроцеси, nредизвикани <Yr различнlf смущаващи въздействия и с nотвърдена точностrа 

на настроiЬс:ите на синтезяраните АРВ. 

• 

:' 



В Четв'Ьрта глава са представеки резултати от изnитванията на АРВ. В пх са 

използвани различни ехемни решения. Посочените резултати показват висока точмост 

и ГOJUIМO бързодействие. Наnример за АРВ1 точността се nовишава 3 nъти, а за АРВ2 
- 1 О пъти. Възстановяваяето па налрежението след смущекяя: nри АРВ 1 е под 0,6 s. при 
АРВ2 - под 0,25 s 

Паучии в паучвсrпрвложuв приноси. 

Or заявените от докторанта приноси, в С'ЬОТВеТСТВие с общоnриетите правила за 
научна оценка на резултати от Jtзследванш, смятам за научно-приложни: 

• юдел на синхронния генератор с входен сигнал напрежение на 

възбуждане и изходен сигнал етаторно напрежение; 

• модел на комдаундиращия трансформатор. отчитащ електромагнитните 

nроцеси и насищането на магнитопровода· 

• математически модел на корабна eлer."1'J))Cиeprяjtнa система, съдържаща 

дизел-генератор статични и дина fl'lчни товари. 

• изследваlfе на nреходните ороцесн в корабната еле.tпроенергиАна система 

при различни смущаващи възде.Яствия. 

За приложни nриноси намирам: 

• разработването и изследването на физичесЮI макет па корабна 

електроенерrийна система, съдържаща cинxpoJJett ret•epaтop с 

комnаундиращ трансформатор, задВижван от асинхронен двиг.rrел; 

• синтезираните и изтпави схеми на АРВ. 

Преценка ва публикацви в цвтираШUI ва публикацви 

по двсертациоunвt~ труд. 

\ 

Публикацкоината деitпост на автора, с~tърэана с днсертащrокния труд. обхваща 5 
(пет) статии. Три от тях са nубликувани юш nриети за печат в издания на престижни 

бъnrарскu форуми: Тwelfth Intemational Conference of Marine Scicncc and Technologies 
Black Sea • 2014 Vama; Jntemational Scientific Conference ЕLМА 2015, Vama 11 в 

Научни трудове на Русенски уюmерситет, 20 15, Русе. Другите две C'Тa'ntJt са оrое•tатаки 
» Scientific Joumal ofRiga TechлicaJ University "Power and Electrical Engineering", Vоi.ЗЗ, 
20 15 Riga., Latvia и ЭлеКIJЮ1-ехнические снстемы и комплексы N23, 2015, 
MarnитoropciOtй государственный технический университет им. Г.И.Носова, 

г.Магнптоrорск, Росеия. Една от статинте е самостоятелна, а оставалите - в 

съавторство. В .предоставените Разпределителни nротоколи се вижда равноnос-rавеното 

уч.асти.е на кандмата с останалите му колеrn. С това ct.urraм. че докrорантът 

информира нау•IН8та общн.ост за осаовните резултати от Rзследователската си дсйн.ост 

и се утвърждава като доб'Ьр изследовател в областта на корабната eиepre1'Иim в 

България и в t[)'Жбина. 



Авторство ва. по.лучеивте ре:Jултата. 

Разработената дисертация е лично депо на ивж.Тодор Летров Лазаров nод 

ръководството на 11еrовюr ръководите проф. д.т.н. Николай Джаrаров. Докторантът се е 

справил успешно с неизбежните трудности nри организиране и провеждане на 

експериментални моделни изследваRИJI на АВР и електрически машини. Впеча-rлен С'ЬМ 

от добрата теоретична м nраК'ТИЧесха nодrотовха на кандидата. която проличава от 

илюстративния материал. 

Автореферат и авторска сораака за получените резултати. 

Авторефератът отразява адекватно основното съдържание на дисертацията и 

принос.ите на автора. Илюстриран е с достатьчно фигури, осwшоrрами и формули, 

nредставящи най-важните резултати от изследванията. Би бмло целесъобразно, да се 

nредстави и резюме на английски език за извършената работата и да се ласочат и 

рецевзентите. 

Използване па резултаТII'I'е от разработевиа двс.ертацвовев труд в научвата 

и соцвалва прахти.tе:а. 

Получените научни резултати (моделн и схеми на АРВ) дольлват обе:ма от 

научни знания за повишаване на енерrи~ата ефективност на кор<:\бни сис-rемн. 

Натруnанн~tт опи'т и резу.JТtаТИте от изследооате.лската дейност на кандидата моrат да 

бъдат много полезl{и и за cтyдeRl'Wt'e обуqавщщ в ВВМУ "Н.Й.Ваnцаров ',а също и на 
nроектанти корабви e.нeprer}ЩR и други елециалисти с юrrepec в корабоплаването. 

MвeiПIJI, препоръки в забележки. 

Към предстзвената за. рецензиране дисертаЦJtонна работа имам следките мнения, 

nрелоръкя и забележки: 

1. Редакцнонн:н забележки: 

• допуснати редица печаt1fП и правоnисни грешки, русюми и др. 

(17 18 26 48 49,52 53 и др.); 
• нэлолзва.не на бълrарски бухвени означения за различни измерителни 

единнци (стр.46,50,96 я др.)· 

• не са използвани коректно буквени и графични означения на елеменm 

от някои електрически схеьш (фвr.1.17, 1.19, 1.20 и др.); 
• неподходящи технически изрази (стр.16, стр.24, стр.43 и др.) 

• неnодходяща но tерацяя или nредставя11е на фи:rури и таблиЦJt 

(стр.97·стр.101); 

• неnодходящ запис на nапрежението па изводите rta О'ЬЗбудитсля .на 

фиr.1.7. 

2. Не става ясно какви измервателrш уреди (тщ теюrическп п метрологически 
характеристиюt и т.н.) са изnолзвани при лабораторните изпитвания.; 



З. По-добре е, ако в изводите и заключевюrта се използва по-голяма XORXpe11UCЗ. 

Липсва сравнение с последните образци АРВ, изnолзвани в практиката. 

Посочените мнения, препоръки .и забележки в никакъв случаi1 н.е омаловажават 

извършената научноизследователска деitиост от инж. Тодор Петров Лазаров. СМЯiам 

че дяс~ртационният труд нма завършен характер. Реализираното комплексното 

изслел.ване, засягащо АРВ на корабни синхронни генератори е представителво JJ 

изпълняsа заявената цел. Дефинираuите зада~Ji са изnълнени на необходимото науашо 

ниво. 

Заключение. 

Мнението ми е, че рецензирания дисертаnпонен труд отговаря на изнсJ<ВаНJ~Па 

на Закона за развитие на академичния С'ЬСТ88 в Реnублика Б'ЬЛгария, Правилн:ика за 

прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Репубтrка Бълrарюl 

Закона за висшето образование и общоnриетите процедурни правила за придобиване 

ка научни степени и заемане на академични дл'ЬЖНОСТИ в университетите. Като вземам 

под внимание обема, същнасnа и качеството на извършената работа, предлагам да 

бъде оридобита образова елиата и научва степеи ,.Доктор" от инж. Тодор fiетров 

Лазаров в област на висшето образован.ие: ТехничесКJ:I науки, nрофес:ионално 

направление: Транспорт корабоnлаване и авиация, докторантека про:грама: 

Електроснабдяване и електрообзавеждане, специалност: Електроснабдяване и 

eJ(I tсrро<>бзавеждане (по отрасли). 

гр. Русе, 15.11.2015 г. 

Рецензею·: ......... !.~ ............... .. 
(mроф. д-р Н.Л.Михайлов, ОНС) 
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