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1. Общи сведсния и кратки биографични данни задокторанта 

Настоящата рецензия е изготвена в съответствие със зановед NQПУПД-232 от 

07.10.2015г. на Началника па ВВМУ "II. Й. Ванцаров" и решение от първото 
заседание на научпото жури от 09.10.2015 г. 

Тодор Петров Лазаров с роден на 5.12.1957 r·. в 1 ·р. Illyмcн. Срс;щото си 

образовапие е завършил в ЕСПУ "Васил Левски" - гр . ПJумсп. В периода 1975-1 980 
1' . е следвал във BliBЛ У "Георги Лимитров" - гр. Ulумсп, КЪJ\СТО лридобива стеr1сн 

магистър по електроника. През периода 1993-1994 г. завършва във ВМЕИ (сега ТУ)
Варпа спсциашшст "Електроснаб;~явапс и снсктрообзавсЖJ(аirе на воюrия транспорт" 

- като магистър корабен електроинженер. Във времсто 1995-96 г. нридобива 

квалификаrщя "Менил.жмып и стопански бизнес" - "Мсни;(жър"в Икопомичееки 

университет - Варна. l [рез 2003 1'. нридобива нрофссионатrа квалификю~ия "учитеJJ". 
Със специашюст [лсктроника работи н структурите па БIIЛ от 1980 ло 1990 1·. 

като воснеп инженер 110 lЮJ\J(ръжка на техпика и IIOJ (I ·oтoвкa на курсантите от 

BI ШАУ - гр. Шумен. От 1990 ) (О 1992 г. заема днъжiюсп·а "нрсно;(аватсл" в кабинет 

LlBO на Воешюморска база - Варна. От 1992 до 1995 г. работи в IЦаба на флота на 

оперативна длъжност. В Lтсриода 1995-1997 r. работи в КРЗ "Флотски арсенал" -
Варна като техпичсеки ры.<оводитсл на цююстсн кораборсмонт. От 1997 до 1999 г. 

заема длъжпостта начашшк на нсх "ЕJ1сктромсхапичсп" н същия заВОJ(. В псриол.а 

2000-2003 1·. работи като управитсJI във фирма Технотроникс ЕООД, занимаваща сс с 

ремонт па корабната слсктросвсргийпа система. От 2003 ; ~о 201 1 1' . работи като 

llреподавател по Електроснабдяванс и l ~лсктрообзавсждапс па морския трапсiiорт 

във ВМГ "Св . Николай Чуl\отворсц"- Варна. От 2012 1·. и попастоящем изпълнява 
ДJIЪЖПОСТТа "асистсrп" в Ka'J'CJ~pa "ЕJrсктротехника" на ВВМУ "I r.Й.Ваlrцаров". 

Ма1·. инж. Тодор llетров Лазаров с зачислен от 1.02.2013 г. в задочна 

доктораптура за Щ1ИJ(обивапе па образователна и науч на стенен "доктор" нъв ВВМУ 

,, II. Й. Ваrщаров'' в област па висrтJсто образованис : 5. Технически науки , 
професионш1но направление 5.5. Трапснорт, корабош1авапс и авиация ,снсц. 

"ЕJ1сктроспабдяванс и слсктрообзансЖ!\аiiС па кораба" с паучен ръководител проф. 

1\ .Т . н. Николай Филев Джагаров от Технически университет - Варпа.Обучснисто с 

извършено 110 утвърден индивидуштен учебен IIJiaii. В съответствие с него 
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'ЩКТОр31!11)'1 С IIOJIOЖИJI YCIJCI!liiO ВСИЧКИ 11pC)tBИJtCHИ ИЗIIИТИ . J fopaJ tИ ИЗIIЪJ!НСНИС Па 

индиви;~уалния шrarr с отчислен с rrpaвo на защита. На 25.09.2015 r·. сс IIpoвcж)ta 

вътрешна защита па разработепата ;tиссртация, която времина успешно. 

Дисертациовпият труд сълържа въвс;~спие, 4 r ·лави, заключение, вриноси в 

ли ссртациотшя тpyrt, публикаrtии rro лиссртационпия тру;t и ли rсратура, изложени 

на 155 страници. Той с илюстриран с 107 фиr·ури и r ·рафики и 8 таблици. OтJtCЛIIO са 

дадени 5 броя научни нубJrикации на автора, свързани с дисертацията. 

Смятам, че rюдготовката на локгоранта с реализирана в съответствие с 

Jtсйстващитс нормативни документи в страната и във ВВМУ "II. Й. Ваrщаров". 

2. Тема и актуалност на диссртацнонния труд 

Корабната електроенергийна система (КЕЕС) трябва ла осигурява нснрскъснат 

режим на работа и устойчивост на работа нри 11рои1во;tството и нотрсб;rснисто па 

с.Iсктроснсрr ·ия. В КЕЕС мощrюститс на r ·снсраторитс и товарите са съизмерими , 

съи3мсрими са и електромагнитните и механичните 

електрическите машини, слсктроснсрr·ията сс генерира 

грансформания, разпределителпата мрежа с ограпичспа 110 

времеконстанти па 

и консумира без 

размер. Всичко това 

11релизвиква много голсми скорости на 11ротичапс па прехолните процеси и много 

1·олсми изисквапия към системите за у11равлснис и към регулаторите. 

Тъй като са автопомпи системи, основно изискваiiс към корабните 

слсктроснсрr ·ийпи системи с на;tсж;щос·па на работа. У стойчиното и падежюю 

функ~tиопирапс па КЕЕС с възможно еливетаспо нри автоматичното й унрав 1енис, 

осъществено от комшrсксни авто 1атичпи устройства и системи. Едни от пай

IШНСЖJtiiитс системи за възбуждане, които са сс Jtоказа;ш 11ри тяхната JtЪJrr ·огодишна 

сксшюатация, са системите за комrrаундиранс. Те съчстават лвс обратни връзки- 110 
напрсженис и но ток на r ·снсратора, които сс реализират с rrомощта па 

грансформатори. Обаче точirос·гr·а на рсrулирапс, която осигуряват, с нсдоста-rъчна, 

затова те работят засщrо с разJiичсн ти11 автоматични рсгу;штори на възбуждалс 

(ЛРВ). 

Разработката па различни ти1ювс автоматични рс1·улатори па възбуждане с 

IIОстоюша и актуашта задача, · rvr)й като от техните характеристики и тяхната работа 

зависят устойчивос·п·а на работа па сJiсктроснсргийнитс системи и качеството па 

щюи1всждапата електроенергия. Основното изискване и към автоматичните 

рсгула 1·ори с също така па;tсж;~Iюст. J Io нс IIO-MaJIKИ са изискванията за точност и 
бър1О)tсйствис. l !ри разработвансто па автоматични рс1 ·улатори па възбужлапе сс 

и1ползват различни закони за УIIравлснис, различна CJicмcнтrra база за наiJравата им , 

риз"rични мс годи за 11росктиранс и настройка. 

Обекти на и1слсдваттсто са КЕЕС, изнолзващи синхронни I'CIIcpaтopи (СГ) със 

сис·r сми за комнауп;tирапс в качеството им на възбудитс; rи. I lрс;tмсти па 

И1CJ IC) tвarrcтo са автоматичните рс1улатори на възбуж;щнс, ИЗIIОJ rзващи различни 

1акони за рсr'улират r с, различни мсто;~и 1а нросктирапс, изсJ rс;tваrтс и настройка. 
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I lрсдлагапсто на решспия 110 тези въпроси с I(CJпa на Jtиссртациопния 

гру; с Изложеното ;to тук rютвържлава, че тема га с актуална както в научно, така също 
и в научно-нриложно отrюшсние и ще си остане актуашш у нас и в r ·лобалсн мащаб . 

3. Обзор на цитираната литература , цел и задачи на дисерта цията 

Състоянисто на проблема и залачитс па дисертациовпия труд са представени в 

rrърва J 'Jiaвa Обзор на системите за възбуж;(атrс па корабните синхронни ге ператори. 

Раз1 ·лснаriи са класификация па системите за възбуж;щнс, характеристики на 

системите за възбуждане, изискван ия към системите за възбуж;tапс и автоматични 

рсгуJiатори на възбуж;щнс. 

Анализирани са общо 183 източника, от които 85 на кирилица и 98 па 

Jiатиница, като по-голямата част от тях са от носледните 1 О години - от 2006 г . до 

20 15 r. година вюiючитсшю . От анализа може да сс заключи, че авторът познава 

л.обрс състоянисто на нробнсма като ОI(Спява творчески литературния материал . От 

ана,Iиза са нанравсни изво; tи и с пос га вена I\Снта и формуJiирани задачите за 

IIOC I 'ИI 'aiiC па целта на ;щсср·tанията. 

I Lел на лисертацията( снорс;t автора): 

] [роскt ирапе , израбопзанс и изследване па автоматични регулатори па 

възбуж;щпе за системи па компаунлиранс на корабни синхронни I'спсратори. 

За rюcтиi'aiiC целите 1 1а изслс; (ванията сс решават слс;(нитс основпи задачи 

( с i юрсд автора): 

1. Класификация и обзор па системите за възбуж;щпс на корабните синхронни 

I ·снсратори; 

2. Синтез на автоматични регулатори ва възбуж;(апс; 

3. Съставяне на статичен мo;tcJ I на си нхронсн генератор, свързващ управлявапата 

величина - статорпото нанреженис и унравляващата всJiичина - rraiipeжcrшcтo на 

възбужнаiiс; 

4. И1бор и настройка на автоматичния рс1·улатор на IIaiipeжcниc с помощта на 

С 1 а·1 ИЧСН MO)(CJI; 
5. Създаване на математически мo; (CJ I на комнаущ~иращия трансформатор; 

6. Създаване па математически MO)(CJI на корабна сJJсктроспсрJ 'ИЙIJа система; 

7. Изслс;щапс на прехолните IIpOI \CCи в KEUC нри различни смущаващи 

въз;tсйствия и оценка па тяхното качество 1 1ри различни настройки на ЛРВ; 

8. Синтез и изработка па електронни автоматични рс1·улатори на възбуждане . 

9. Изследване па статичните и JtИIIамичнитс режими на работа и качеството на 

11рсхоюште процеси на СГ със система за комнаущtирапс и ЛРВ. 

I tслта и конкретизиращите я за;{ачи са правинво формулирани, значими са и 
съответстват па нитюто и изисквапията 1а 11рилобивапс на образователна и научна 

CICIIC\1 ") ~OK'IOp". 

4. Мс·• о; • ика на изс 1енва11е 

Избрана с IIOJtxoлящa и 1 1равит rа мстолика па изсJIСJtванс,която може да ;щдс 

O'ITOBOp IIa И IIОЗВОЛЯВа )(а бЪ!(аТ I IОСТИПiаТИ IIOCTaBCliИTC I{CJI И За)(аЧИ На 

диссртациошшя ·1 PYJ\. При изi iЪJШеiшс на формулираните за;щчи сс изнолзват 

разJ iични мстоди за изследване и решаванс па проблеми . 
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За постигане па заJщчитс, поставспи в ;щссртациоппия тру!(, сс използват 

СJiс1щитс методи: теоретичеп анализ, анаJ i итичrю мо;~слирапс и мстоди па 

математическата статистика за обработване на ;щннитс. СимуJiа i ~ионпитс 

и·Iс.~ Iсдвюrия са извършени със софтуерпия IJро;~укт МЛТI.ЛВ. ] Iросктирап и 

съз;tадсп с физически макет на корабна слсктроспсрi 'Ийна система, СЪJ~ържаща 

синхронен r ·спсра гор с компаущщращ трансформатор, за;щижвап от r 1ървичсн 

юзигател (асинхронен двигател). Синтезирани са две схеми па ЛРВ, като те са 

гсствапи с помощта па физическия макет. Изслс;(вана с тяхпата автономна работа със 

системата за комнаунJ(ираттс, а така също и изпш1звю rсто им като лвукапалсп 

автоматичен регулатор па възбуж;щпе. И1ПОJIЗВаiiИТС мсто;~и и средства за решаванс 

на Jюставснитс за;щчи са широко известни и 1 1ризнати от научната общност, те са 

И1Iюлзвюiи квалифиrщрано и коректно , 110ради което нолучснитс в ;~иссртацията 

научни рсзуJiтати са достоверни. 

5. Приноси на диссртационния трун 
I Iрисмам пре гсш(иитс на автора 1а основните научни , научпо-нриJJожни и 

11риложни 11рипоси в прсJ(ставспата от пс1 ·о ;~иссртация. 

Бих обобщю1 и понрс;tИ J I припоеите в малко rю-раЗJiичсн ви;( и ред (виж нo

JtOJJy). 

llayчнu приноси 

1. СъздаJ(сн с модел на синхронния I ·спсратор с вхолсir сигнал папрежепие па 

възбуждане и изходен сигнал етаторно IIaiipcжcниc; 

2. Съз;(адсн с модсJI па компаупдиращия трансформатор, отчитащ електромагнитните 

IIpor(ccи и пасищането па мапiИтонрово;~а му; 

3. СъздадСII с математически модел па корабна слсктроснсргий i 1а система, 

съд1>ржаща ,~изсш·снсратор, статични и ;~и1rамичпи товари. 

llаучно-при:ю:;,сни пршюси 

1 . С помощта на модела на синхронпия I 'CIIcpaтop и мстщ~а на Зиглср и l I иколс са 
настроепи косфиitисrггитс tJa усилване ва нршюрциопашrия, интс i 'раJшия и 

лиферспциатшя канал па I JИ)~ рс1-улирансто; 

2. Изследвани са нрсхо)(нитс 1 1роцсси в корабната електроенергийна система при 

разJiичви смущаващи въздействия; 

3. lинтезирани са три схеми на автоматичен регулатор на възбуждане, които са 

1 1росктирапи, изработени и тествани; 
4. Ексiiеримснташrитс резултати от изнитанията па пвата I IИД контролсра при 
разJiични с'vfущаващи въз)(сйствия показват нодобряванс па статичните и 

цинамичпитс характеристики на работа па контролерите; 

5. 1 [одобрена с точността па IЮ)щържапс на напрежението, съкратено с времсто за 

в I>Зстюювяванс на ншrрсжсп и сто, намаJiсни са колсбатсJшитс съставки в нрсходпитс 

нронсс и; 

6. l [амалсп с съставът на хармониците в I 'СIIсрирапото нанрсжсние . 
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Ilpuлo.JICitu пршюсu 

1. Създаден с физически макет па корабна електроенергийна система, съдържаща 

синхронен 1 ·спсратор с I<OMIIayщlИpaщ трансформатор, за;щижвап от 11ървичеп 

JLВИI 'атсл (асинхронен двигател) ; 

2 . Снети са оспошштс статични и )(Jшамични характеристики на създа;~спия 

физически макет. 

Според мсп нрипоеите на дисертациотшия труд сс заключават в: доказване с 

11овн средства па същсствс1rи IIови страни в съществуващи научни области и 

проблсми , Jюлучавапс и ;(оказване па нови факти и Iютвър;(Итслпи такива, както и 

съз;щвапе па нови модсли, схеми и средства. 

6. Пуб 1икации и цитиранни на публикации но дисертационвия труд 
Списъкът с 11убликациите па автора 110 темата па дисертацията включва 5 

11 убJiикации, елна от които па бът ·арски език, една па руски език и три па английски 

език . Една 1rубликация с самостоятелна и четири нубJiикю~ии са в съавторство, като 

в Cl t lra от тях дисертантът с нърви автор и в две с па второ място. Предетавспи са 

раз1 tслителш1 ripo·LOкOJLИ в които съавтори·1 с цсюrарират равноноставено участие в 

съвместните им IIубликации . 

Резултатите па ;щссртаниоrшия тру;~ са 11убликувани в l)ългария (3 нубликации) 
и в чужбина (2 статии в снисапия). l fубликациитс са ;~о кладвани на: Twel fth 
lntcmational Confcгcnce оГ Maгinc Scieлcc and Tcclmologics "Biack Sca" 2014, Vaгna; 
lпtcглatioлal Scientific Confcгcncc ЕСМА 2015, Vaгna. Еюiа IIубликация с в Научни 

гру, (ове па Русепеки университет, 2015 , Русе. Другите ;ще статии са в: Scientific 
Jouгnal of Riga Tcchnical Univcгsity "Роwсг and Elcctrical Enginccгing", Vоi.ЗЗ, 2015, 
f~iga, Latvia и Снисапие «'Jлектротехпичсскис систсмы и комiшексы» , NQЗ, 2015, 
Магпитогорский I 'осударствСIIIIЫЙ техпичсекий университет им. Г.И. Ilocoвa, 1·. 

Магнитогорск, Росеия. 

Следователво може ;щ се счита, че осiюшштс резултати и постижения па 

Jtиссртацията са нрсдставсни нрсд пашата и мсж}(упаролпата научно - техпичееки 

общности. 1 Iяма 1! редетавспи ;tокумснти за цитирапия па нубликаниитс 110 
ниссртациотшия тр)Л · 

7. Авторство на получените резултати 
Изложеното в т.б и личните ми внсчатлевия от работата па научпия 

ръководител и докторапта ми ;щват основания да считам, че диссртациошrият труд и 

11редложенитс публикшщи 11рсцставляват лично дело на локтораата с неговия научеп 

ръководитсJI , а също пронорцио11ално в сътрудничеството със съавторите в 

СЪВ!\!еСТIIИТе нубликаЦИИ. 

Резултатите - взетите изнити и нанисаният дисертационен тру;( IIОЗiюляват да 

сс заключи, че са изнышени и двете съставки па работата - образователната и 

11аучната. 

8. Автореферат и авторска справка на получените резуJпати 
Авторсфератът с съобразен с общонриститс изисквапия за съдържанис и обем па 

юзи ;(окумент. То й съответства на струк1 урата на лиссртаitиОiшия труд. Обявени са 
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целта и основните задачи за изслс;щапс, включва всички основпи анализи, резултати 

от изследвапия и и1води и са дадепи научните, научно - нрилажните и приложните 

r rриноси на ;tисертаr~иоrпrия тру)t. По този начин от авторсферата може да се добие 

лостатъчно пълно ш rсчатлсrrис за и1вършспата работа от локторанта и за 

съдържанисто па :{и сертациотшия тру;~. l Iрс;~ставепа е авторска снравка на 

tюлучспитс научни и научно-нриложпи резуJrтати . 

9. Изнолзванс на резултатите от разработсния дисертационен труд в 

научната и социалната практин:а 

Прсдставешr са Сертификат за авторски права па маг. инж. Тодор 1 Iетров 
Лазаров върху научния продукт ЕJrсктропеп коректор за възбу:жлапе па сипхротши 

генсра гори със система за компаущtирапс и нис мо от фирма Терем - КРЗ "Флотски 
арсенал" Варна UООД. В 11исмото от фирмата Началникът па JtCX 
,,] ~лсктромсхапичсн'' удостоверява за практическа реализация па разработките за 
рсгуJiатор на папрежение в )tиссртациоппия трул. нри ремонта на кораб със СГ с 

мощност 1 ОО kW в резултат на което сс възстановява качеството на произвсжл.апата 
от СГ електроенсрr ·ия и влизансто им в паралел с лругите СГ- така се е увеличила 

устойчи вос·па и IIaJtCЖ)trюcтr·a на КЕЕС. 

Разработсните шtr·оритми, модсли,схсми, средства, физически макет па корабла 

електроенергийна система и нолучснитс резултати от изследвапията в 

дисертационвия труд моr·ат да сс изrюлзват и в други корабостроителни и 

кораборемонтни заводи и ще сс използват в учебния нроцее за лровеждане на 

лабораторни унражнения със студентите от слсктроив:жснсритс снсциашюсти. Те 

\l!огат да се изnшпват за обучение на ;~окторапти и сту;~снти , както и от научни 

работници и спсциа.Iисти от практиката. 

1 О. Забележки по диссртациошшя труд 
Цисертацията с написапа ясно и оформена MIIOI'O лобрс. Могат да сс паправя·r 

някои критич пи бележки от техпичееки характер към оформлението па дисертацията: 

- изпоJtзваiш са нонятия и съкращения па руски език( вероятно от изпоJiзвапата 

JJитсратура) без да са IIрсвелспи па български сзик-стр.9, фиr· . l .б, стр.lб, стр.17 и лр.; 

- В ИЗЛОЖСILИС'I О ЗaiJИCBaiiCTO lla 11pOMCfiJLИBИTC В ОТIIОСИТСJШИ С) (И ПИЦИ( О.С.) ПС С 

!lанравсно по общонристия начин-стр.! О и др.; 

- греш11о е заiiисап израз па фиг.1.5 б-лявата част па израза с равна на самата 

rн~я и една друга величина; 

- има несъответствие между дсйствитсшштс означения на фигурите и 

rаблицитс с ладените в изложенисто - стр.22, стр.32, стр.63, стр77, стр.80, стр.95 и 

Jtp.; 
- има несъответствие MCЖJtY )tСЙствитслнитс означения па изразите и 

записването им при нозовавапс па тях в текста- стр.88, стр.90, стр92 и др.; 

- има петочности в помсрацията па фигурите- линсват фиг.2.5 и фиг.4.13, а ;~ва 

пъти с означена фиг.4.16. 

Посочените забележки имат I'Лашю технически характер и пе поставят 1/0lt 
CЪMIICJIИC llpИIIOCИTC Па работата. 
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

Общото впсчаглснис от ;~и сср J'artия J'a с, че сс раз1 ·лсж;щ I{ялоспю снип нроблсм 

и сс решава комш1сксrю, което с псобхолимо за сюrа ;щссртю{ия. 

Считам, че поставсната в ;щссртаr~ията цел с ностипrата, предложеният 

мюсриал с JlОСта·Iъчеп но съ;tържапис, обем и пиво и 11ритсжава необходимите 

11аучни, научно - r1риложни и 11риложпи 11риноси. 

f Ipcдc·r а вевия 1· диссртапиопсн тру;( о гговаря па изисква11ията па Закопа за 

развитис на ака;tс'\11ичния състав в Рснублика България, па I 11 ТЗР ЛСРБ и на 

Кри гсриите 1а оценяванс па нрипоеите в дисертационни тру;(овс за нридобиване па 

образователна и на; чна степен ,,J(Октор'' на ВВМУ "НиколаЙ. Вющаров'' - гр. Варна. 
llостипштитс резултати ми ;щват основапие па нрсююжа ;(а бълс придобита 

образователната и научна стсiJсн ,,)(Октор" от маг. инж . Тодор I Iстров Лазаров в 
област на висше образовапие-Технически науки, 

нрофссионюню панравление- Транс1юрт, корабошrаванс и авиапия 

CitcциaJtiюcт- Елсктрос11абюшанс и снсктрообзавсж;щпс на кораба 

Гр. Габрово 

30.10.2015 1 . 

РЕЦЕНЗЕНТ: 
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