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АКryальнiсть теми дисертацii'. Розробка ефективних систем захисту
ПОВiТРяних суден вiд зледенiння е традицiйним науково-практичним
ЗаВДанням, а забезпечення заданого рiвня безпеки польотiв в несприятливих
МеТеОРОлогiчних умовах е нетривiальною проблемою, вирiшення якоТ

ПОТРебУе, в Тому числi, розробки специфiчного науково-методичного
аПаРаТУ. Таким чином, дисертацiйна робота Алексеенко Сергiя Вiкторовича,
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напРаВлена на розробку науково-методичного апарату моделюванIUI

Зледенiння аеродинамiчних поверхонь лiт€tльних апаратiв} е акту€lльною.

Наукова новизна основних положень, висновкiв i рекомендацiй,
отрпманих у дцсертацii. Найбiльш суттевим новим науковим результатом
аВтора е подальший розвиток методик моделюванЕя зледенiння
аеродинамiчних поверхонь. Розроблений автором науково-методичний
апарат дозволяе пiдвищити обЦрунтованiсть прийняття рiшень та скоротити
календарнi та матерiальнi витрати при розробцi систем з€}хисту повiтряних
суден вiд зледенiння. Окремий науково-прикладний результат автора

Методика визначення негативного впливу зледенlннrl на повlтрян1 судна з

можливiстю експрес-аналiзу небезпеки зледенiння та розробкою
рекомендацiй щодо змiни плану польоту.

Практичне значення результатiв роботи cyMHiBiB не викликае,
Оскiльки отриманi]автором HayKoBi результати можуть бути основою при

РОЗРобцi математичних моделеЙ, методик, програм для оцiнювання впливу
ЗЛеденiння на повiтрянi судна. Про практичне значення роботи додатково
свiдчать наведенi в додатках до дисертацii акти впровадження.

Обrрунтованiсть i достовiрнiсть наукових результатiв i положеньо
ОДержаЕих у дисертацii доводиться використаннrIм вiдомих методiв,
задовiльним збiгом результатiв, отриманих в дисертацii, з

експеримеЕт€lJIьними даними та даними iнших aBTopiB. ,Щодатково про

ДОСТОвiрнiсть отриманих автором результатiв свiдчить позитивна оцiнка ix
випровадження.

ВИповiднiсть паспорту спецiальностi. ,Щисертацiя вiдповiдае
паспорту спецiальностi 01.02.05 - MexaHiKa рiдини, г€}зу та пл€}зми.

HayKoBi положення, результати, висновки та рекомендацiТ, що отриманi
В ДИСеРТаЦiЙНiЙ роботi, проЙшли необхiдну апробацiю. Результати дисертацii

-можуть оути використан1 в наукових, навчапьних 1 проектних закладах, що
займаються розробкою та експлуатацiею захисту повiтряних суден вiд
зледенiння.

АВТОРеферат вiдображае змiст, ocHoBHi положеннrI та наукову новизну

РеЗУЛьТаТiв дисертацii та не мiстить вiдомостей, яких немае у дисертацii.



Недолiки дисертацiТ та автореферату:

1_ Назва дисертацii не вк€tзуе прямо на iT завершенiсть, протирiччя,
яке породжуе цаукову проблему, наукова проблема в дисертацiт не
сформульованi.

2. Перший роздiл дисертацii перевантажено аналiзом
МеТеОРОЛОГiЧНих Умов, при яких можJIиве зледенiння, проте аналiз
експеримент€Llrьних дослiджень проблеми зледенiння та ана-гriз впливу
зледенiння на повiтряне судно недостатньо глибокi.

З. СТРУКТУРаДисертацiТне зразкова, експериментiulьнi дослiджеЕнrt
За )лIастю автора представленi в другому та шостому роздiлах дисертацiТ,
аналiз стану проблеми розподiлений по тексту дисертацiт, постановка
завдання дослiдження в явному виглядi не представлена.

4. З тексту дисертацii складно визначити вклад автора в постановку,

проведеннrI

результатiв,

науково-методичне, метрологiчне забезпечення,
експериментапьних дослiдженъ та аналiз отриманих
представлеЕих в другому та шостому роздiлi дисертацii.

5. Верифiкацiя розробленого програмно-методичного забезпеченнrI
моделювання процесу зледенiння не переконлива, так, порiвнюються

РеЗУлЬтати моделювання двовимiрного обтiкання профiлю NДСД 0012 та
тривимiрЕого обтiкання крила омм Мб з вiдомими експериментаJIьними

даними iнших aBTopiB, автороМ коЕстатУеться задовiльний <<збiг по
аеРОДИНаМiчним характеристикам з експеримент€lJIьними даними в ycix
розглянутих режимах обтiкання> при завищених до 25yо значеннях лобового
опору. Верифiкацiя програмно-методичного забезпечення моделюваннrI
ПРОЦеСУ ЗЛеДеНiння автора з використанIuIм власних експериментаJIьних

дослiджень не цроводилася.
6. Кiлъкiсна оцiнка питомоi маси криги по цредставленим на

рис. 7 .2-7. 5 багатопараметричним дiаграмам ускJIаднена.
7. СУТтевим недолiком е констатацiйний та тривiальний характер

висновкiв по роздiлах та дисертацiт в цiлому. Наголосу на кiлькiсних
пок€Lзниках одержаних результатiв немае, можливi напрями продовження

ДОСЛiджень за тематикою дисертацii не визначенi, кiлькiсть висновкiв менша,
нiж кiлькiсть поставлених в 1 роздiлi дисертацii завдань.



В. В дисертацiТ та авторефератi присутнi незначнi стилiстичнi,
синтаксичнi помилки, рисунки 5.6 (С. 226), 6.З7 (С. 300) малоiнформативнi.

Вiдзначенi недолiки та зауваженнrI принципово не виключають
ЗаГапънУ позИтивну оцiнку, а успiшне рiшення часткових задач дослiдженrrя
ДОЗВОЛяе зробити висновок про суттевиЙ внесок автора в розробку науково-

Висновок.

,Щисертацiйна робота Алексеенко Сергiя Вiкторович € завершеною
ПРаЦеЮ, В якiЙ одержано HoBi науково обЦрунтованi результати i положенIuI
В ГаЛУЗi сТВорення та експлуатацii авiацiйноТ технiки, що в сукупностi

РОЗв'яЗУЮть акту€tльну та важливу науково-прикладну проблему створеннr{

наУково-методичного:- апарату моделювання зледенiння аеродинамiчних
пОВерхоць лiтальних апаратiв. ,Щисертацiя вiдповiдае спецiа-гlъностi 01.02.05 -
MexaHiKa рiдини, газу та плазми i пунктам 9, 10, |2,7З, |4 "Порядку
присудження на).кових ступенiв", затвердженого Постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня 20|З р J\b 567 (зi змiнами), а il автор,
АЛеКсеенко Сергiй Вiкторович заслуговуе присудження наукового ступеню
ДОКТОРа технiчних наук за спецiа-пьнiстю 01.02.05 - MexaHiKa рiдини, газу та
Ilп€tзми.
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