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ВІДГУК  

Офіційного опонента 

на дисертаційну роботу Присташ Світлани Федорівни 

«Удосконалення методу розрахунку міцності корпусу підводного апарату 

тороїдальної форми, виготовленого намотуванням», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден 

 

1. Структура, обсяг та зміст дисертації 

 

Подана автором до розгляду дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Робота із 

загальним обсягом 163 сторінки вміщує 120 сторінок основного тексту, 28 

сторінок додатків, 48 рисунків, 6 таблиць, список використаних джерел із 130 

найменувань. Поданий до розгляду автореферат роботи включає 24 сторінки. 

За структурою та обсягом кандидатська дисертація та автореферат 

відповідають вимогам МОН України. 

У вступі сформульовані задачі дисертаційного дослідження, 

обґрунтовані наукова новизна та практична цінність результатів, які винесено 

на захист, надана інформація про апробацію результатів роботи. 

В першому розділі виконано огляд сучасного стану конструювання та 

будування міцних корпусів підводних апаратів з міцним корпусом у вигляді 

оболонки з композитних матеріалів; проаналізовано наявні у спеціалізованій 

літературі дані щодо взаємозв’язку між геометрією тороїдальної оболонки 

кругового поперечного перерізу, структурою її матеріалу та напружено-

деформованим станом (НДС) під дією зовнішнього гідростатичного тиску. 

У другому розділі виконано огляд різних технологічних схем 

виготовлення тороїдальних міцних корпусів методом намотування та обрано 

відповідну модель структури композиційного матеріалу. Розглянуті різні 

варіанти структури композиційного матеріалу, охарактеризований 
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взаємозв’язок розподілу модуля пружності та товщини стінки з модулем 

пружності односпрямованих наповнювачів, геометрією тору та схемою 

армування. 

У третьому розділі представлена аналітична модель та метод 

розрахунку НДС і оцінки міцності при гідростатичному стисканні міцного 

корпусу підводного апарату тороїдальної форми з врахуванням 

конструктивно-технологічних факторів виготовлення з полімерних 

композиційних матеріалів способом намотування волокном (стрічкою), який 

дозволяє виконувати оцінку міцності і жорсткості з врахуванням геометрії 

тору, властивостей компонентів композиційного матеріалу, особливостей 

схеми армування та змінної товщини оболонки. 

В четвертому розділі представлено отримані у роботі дані про вплив 

схеми армування, геометричних параметрів корпусу, характеристик армуючих 

наповнювачів та сполучників, змінної товщини та її осереднення на величину 

та розподіл напружень з використанням чисельного аналізу пружних 

характеристик шаруватого композиційного матеріалу. 

У п’ятому розділі наведені дані про взаємозв’язок між проектними 

параметрами міцного корпусу підводного апарату тороїдальної форми 

(геометричними, фізико-механічними, технологічними) та його 

масогабаритними характеристиками при обмеженні за міцністю. 

Сформульовані рекомендації щодо вибору раціональних проектних 

параметрів при конструюванні тороїдальних міцних корпусів на початковій 

стадії. 

 

2. Актуальність дисертаційної роботи 

 

Використання полімерних композиційних матеріалів останнім часом є 

одним з основних напрямків створення конструкцій з високими показниками 

міцності та малою вагою. Накопичений досвід при проектуванні оболонкових 

конструкцій із композиційних матеріалів в різних галузях, особливо в літако- 
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та ракетобудуванні, став поштовхом для розробки та проектування міцних 

корпусів підводних апаратів. Відомо, що для підводної техніки зниження ваги 

корпусних конструкцій є особливо важливим з оглядом на труднощі із 

забезпеченням достатньої плавучості. Тому вага міцного корпусу значно 

впливає на загальну ефективність підводного апарату. 

Дослідження здобувача спрямовано на обґрунтування методів 

розрахунку НДС та оцінки міцності оболонки міцного корпусу в формі тору із 

полімерних композиційних матеріалів при гідростатичному стисканні з 

урахуванням конструктивно-технологічних особливостей виготовлення 

методом намотування. Результати виконаних досліджень сприяють 

поширенню використання сучасних та перспективних композитних 

матеріалів, виявленню та безпечному використанню запасів міцності на 

проектному етапі, що веде до удосконалення процесу проектування підводних 

апаратів відповідного типу та підвищенню якості їх проектів. Це дозволяє 

вважати виконану дисертаційну роботу цілком актуальною. 

 

3. Наукова новизна результатів роботи 

 

Здобувачем отримано теоретичні дані щодо впливу змінної товщини 

стінки, що притаманна технології намотування, на НДС тороїдального 

міцного корпусу при гідростатичному стисканні. 

В результаті досліджень отримано наступні нові наукові результати: 

1. Вперше, на основі рівнянь теорії ортотропних оболонок у 

геометричній, фізичній, лінійній постановці отримано математичну модель 

згинання замкненої кругової тороїдальної оболонки під впливом 

гідростатичного стискання на міцний корпус підводного апарату, що дозволяє 

врахувати змінну жорсткість оболонки у поперечному перерізі. Математична 

модель, на відміну від існуючих моделей, враховує змінну товщину оболонки, 

що утворюється в результаті використання намотування та рекомендації 
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класифікаційного товариства Bureau Veritas, щодо оцінки пружних 

характеристик композиційного матеріалу за властивостями його компонентів. 

2. За допомогою отриманої математичної моделі удосконалено 

метод розрахунку напружено-деформованого стану і оцінки міцності корпусу 

підводного апарату тороїдальної форми при гідростатичному стисканні, що 

дало змогу врахувати конструктивно-технологічні фактори його виготовлення 

із полімерних композиційних матеріалів способом намотування волокном (або 

стрічкою). 

3. Отримано закономірності впливу на напружено-деформований 

стан намотаного тороїдального міцного корпусу: схем армування, 

геометричних параметрів корпусу, перспективних типів армуючих 

наповнювачів та сполучників, змінної товщини та її осереднення. 

Встановлено, що неврахування конструктивно-технологічних факторів 

виготовлення способом намотування та особливостей розрахунку 

властивостей композиційних матеріалів і використання спрощених методів 

розрахунку призводить до заменшення напружень в два рази та виникненню 

помилки в небезпечну сторону. 

4. Отримав подальший розвиток метод розрахунку напружено-

деформованого стану і оцінки міцності корпусу підводного апарату 

тороїдальної форми при гідростатичному стисканні, з врахуванням 

конструктивно-технологічних факторів виготовлення способом намотування 

із полімерних композиційних матеріалів. 

 

4. Повнота викладення результатів та особистий внесок автора 

 

Результати виконаних досліджень викладені у дисертації досить повно, 

у логічній послідовності. Результати, що винесено на захист, у тексті роботи 

відокремлені від раніше відомих. Останні оформлені відповідними 

посиланнями на літературні джерела. До вступної частини роботи включено 
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опис публікацій, що написані в співавторстві, з поясненням особистого внеску 

здобувача. 

 

5. Достовірність та обґрунтованість результатів роботи 

 

Побудовані в роботі математичні моделі НДС ґрунтуються на 

коректному застосуванні теорії пружності, механіки полімерних 

композиційних матеріалів та математичного апарату. Хоча у роботі не 

застосовувалися найбільш поширені методи оцінки достовірності результатів, 

наприклад, оцінка похибок експериментального дослідження, у доречних (з 

урахуванням застосованих методів) випадках подібні оцінки присутні. 

Зокрема, аналізу збіжності рядів чисельного розв’язку для переміщень та 

зусиль спеціально присвячено пункт 3.5.1 роботи. Це дає підставу вважати 

наукові положення добре обґрунтованими, а отримані в роботі результати, 

висновки і рекомендації достовірними. 

 

6. Практична значимість результатів роботи 

 

Результати роботи можуть бути застосовані на етапі розробки техніко-

економічних обґрунтувань перспективних підводних апаратів з тороїдальним 

міцним корпусом, для перевірки міцності їх корпусів на проектному етапі, для 

інших проектних досліджень, пов’язаних з характеристиками міцності. Таким 

чином, результати роботи представляють інтерес для практики. Слід додати, 

що результати роботи впроваджено у навчальний процес (Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова) та у виробництво 

(ДП «Миколаївський суднобудівний завод»). 

 

7. Зауваження до дисертаційної роботи 

 

До дисертаційної роботи виникли наступні зауваження: 
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1. Згідно до результатів підрозділу 4.1, збільшення відносного числа 

поперечних шарів у тороїдальному корпусі, що виготовляється поперечним 

намотуванням у комбінації з поздовжнім намотуванням (або викладкою), в 

усіх розглянутих випадках призводить до суттєвого зниження напружень. Як 

тоді можна пояснити необхідність додавання поздовжніх шарів та як може 

бути обґрунтоване обмеження на їх мінімальну кількість? 

2. У підрозділі 4.3 наведено вражаюче порівняння результатів 

розрахунку НДС тороїдального міцного корпусу за допомогою 

запропонованого у роботі методу та методу, що базується на безмоментному 

розв’язку Фепля. За результатами порівняння, останній метод дає заниження 

напружень в два рази, тобто значну помилку в небезпечну сторону. Однак не 

наведено пояснень, які властивості запропонованого методу забезпечують 

таке суттєве удосконалення розрахунку НДС (врахування змінної товщини, 

згинального моменту, анізотропії матеріалу або інші фактори). 

 

8. Оформлення дисертації 

 

Дисертація оформлена якісно, із застосуванням сучасних комп’ютерних 

технологій. Оформлення відповідає діючим вимогам та стандартам. Зміст 

роботи викладений грамотною технічною мовою із застосуванням коректної 

термінології. Зауваження до оформлення відсутні. 

 

9. Загальна оцінка дисертаційної роботи та висновки 

 

Ознайомлення з представленою дисертацією та її авторефератом 

дозволяє зробити висновок про виконання поставлених здобувачем задач 

дисертаційного дослідження, і, таким чином, про досягнення сформульованої 

мети роботи. 

Дисертаційна робота є актуальною, в ній застосовані сучасні методи 

дослідження, що відповідають розглянутим задачам, та отримані нові  
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