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ВІДГУК  

Офіційного опонента 

на дисертаційну роботу Бондарчук Юлії Сергіївни 

«Зменшення опору руху суден за допомогою використання виїмок та 

повітряного змащення», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден 

 

1. Структура, обсяг та зміст дисертації 

 

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

висновків, додатків та списку використаних джерел. Робота із загальним 

обсягом 171 сторінки вміщує 152 сторінок основного тексту, 19 сторінок 

додатків, 158 рисунків, 19 таблиць, список використаних джерел із 100 

найменувань. Поданий до розгляду автореферат роботи включає 25 сторінок. 

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 сучасних методів та засобів 

зниження опору суден: проаналізовано концепції, тенденції та перспективи 

розвитку технологій для зниження опору суден; систематизовано наявні дані 

по цьому напрямку; виконано огляд науково-дослідних робіт за темою. 

Особливу увагу приділено питанням зниження в’язкої компоненти опору. 

У другому розділі наведено аналіз можливостей сучасних програмних 

комплексів чисельного моделювання руху рідин та газів FlowVision та Solid 

Works Flow Simulation, що застосовані у роботі. Розглянуто порядок та основні 

принципи побудови розрахункових проектів, особливості інтерфейсу та 

алгоритмів роботи. Виконано аналіз особливостей вибору параметрів 
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верифікації та валідації результатів чисельних розрахунків при застосуванні 

представлених програмних комплексів у дослідженнях за темою роботи. 

У третьому розділі представлено теоретичне обґрунтування, а також 

основні етапи та результати дослідження впливу виїмок на опір руху та 

характеристики обтікання канонічних тіл (сфери та циліндру). Дослідження 

виконане з метою верифікації застосованих чисельних методів та перевірки 

базових гіпотез щодо впливу виїмок на прикордонний шар, умови його 

турбулізації та відриву. 

У четвертому розділі наведено основні етапи та результати чисельних і 

експериментальних досліджень впливу виїмок на опір руху суден, включаючи 

транспортні судна та підводні човни. Згідно до отриманих результатів, виїмки, 

що розташовані у певних районах кормової частини обшивки, дозволяють 

значно зменшити в’язку частину опору руху, і, таким чином, повний 

буксирувальний опір суден. 

У п’ятому розділі наведені дані про застосування запропонованих у 

роботі рішень до проблеми зниження в’язкого опору бистрохідних суден. 

Результати виконаних чисельних досліджень показали, що корисний ефект від 

виїмок носить дещо нестабільний характер. Але розроблені у роботі підходи 

можуть бути скомбіновані з подачею повітря під днище бистрохідних суден, 

що спрощує систему подачі повітря, особливо завдяки можливості створення 

вентильованих каверн. 

 

2. Актуальність дисертаційної роботи 

 

Проблема зниження опору руху є однією з класичних проблем 

проектування суден та теорії корабля. Користь зниження опору є очевидною, 

тому що це автоматично призводить до зменшення витрат пального на одиницю 

ваги вантажу, що транспортується. Ця проблема у своїй повноті є також однією 

з найбільш складних. Тому при її дослідженні активно застосовується 
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декомпозиція, один з основних напрямів якої відповідає дослідженню 

можливостей зменшення тієї або іншої окремої компоненти опору.  

Слід зазначити, що переважна більшість відомих досліджень розглядає 

залишковий опір судна, або навіть обмежена його хвильовою компонентою. 

В’язкий опір, а тим більше опір тертя традиційно розглядається як 

компонента, на яку, за умови незмінної площини змоченої поверхні, з боку 

проектувальника практично відсутні важелі впливу. 

Дослідження здобувача представляє собою той рідкий виняток, у якому 

розглядається зменшення в’язкого опору, зокрема, опору тертя, за рахунок 

управління прикордонним шаром за допомогою досить економних, з огляду 

на конструктивну реалізацію, засобів. Результати виконаних досліджень 

вказують на значні резерви зниження опору суден та підводних човнів на 

проектному етапі, що веде до удосконалення процесу проектування та створює 

перспективи підвищення якості проектів. Це дозволяє вважати виконану 

дисертаційну роботу цілком актуальною. 

 

3. Наукова новизна результатів роботи 

 

Здобувачем отримано нові дані щодо впливу виїмок специфічної форми, 

розташованих впоперек потоку у кормовій частині суднової поверхні, на опір 

руху надводних суден різної бистрохідності та підводних човнів. 

В результаті досліджень отримано наступні наукові результати: 

 Вперше: 

− доведена можливість зниження гідродинамічного опору канонічних 

тіл шляхом розміщення на їх поверхні спеціальних поглиблень – виїмок, яка 

отримана за допомогою сучасних методів обчислювальної гідродинаміки та 

параметричного аналізу впливу розмірів, форми, місця розташування, 

кількості і швидкості руху та дозволяє знизити опір цих тіл при певних умовах 

(для розглянутих форм канонічних тіл найвища ефективність при числах 

Рейнольдса 2·107 ÷3· 107 ) від 5 до 20%; 
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− науково обґрунтована та доведена можливість зменшення опору 

різних типів суден шляхом розміщення специфічних виїмок на їх поверхнях за 

допомогою сучасних методів обчислювальної гідродинаміки та 

параметричного аналізу впливу розмірів, форми, місця розташування, 

кількості і швидкості руху, що дозволяє знизити опір від 2 до 20% для 

Re = 1.3·108
÷5·108  і якщо виїмки розташовані на відстані в 40% довжини 

судна починаючи з кормового перпендикуляру; 

− за ініціативою і рекомендаціями автора в науково-дослідних басейнах 

було виконано експериментальні дослідження впливу виїмок на опір руху 

моделей надводного судна і підводного об’єкта та отримано наступні 

результати: помітного ефекту зниження опору руху моделей з 

масштабованими виїмками не виявлено, що свідчить про необхідність 

проведення параметричного аналізу впливу розмірів, форми, місця 

розташування і кількості виїмок саме для модельних чисел Рейнольдса; 

експериментальні випробування варіантів виїмок дозволили визначити їх 

характеристики, які сприяли зниженню опору моделі надводного судна на 3% 

та підводного об’єкту на 2%; шляхом порівняння отриманих 

експериментальних результатів з чисельними розрахунковими методами і 

засобами обчислювальної гідродинаміки доведена їх добра збіжність.    

Набула подальшого розвитку: 

− технологія використання повітряного змащення для зниження опору 

руху швидкісних суден без застосування спеціальних приладів нагнітання 

повітря, яке  подається лише за рахунок зниження тиску в зареданному 

просторі. Методами обчислювальної гідродинаміки доведено, що за рахунок 

природної подачі повітря опір судна знижується на 10-20% в залежності від 

швидкості руху при Re = 107 
÷ 2·108. 
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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 достатньо. Останні оформлені відповідними 

посиланнями на літературні джерела. До вступної частини роботи включено 

опис публікацій, що написані в співавторстві, з поясненням особистого внеску 

здобувача. 

 

5. Достовірність та обґрунтованість результатів роботи 

 

Для всебічного обґрунтування отриманих результатів у роботі 

застосовано два провідних програмних комплекси обчислювальної 

гідродинаміки та модельний експеримент у дослідному басейні. Значна увага 

(зокрема, підрозділ 2.3) приділена сучасним процедурам верифікації та 

валідації методики чисельних розрахунків. Це дає підставу вважати отримані 

в роботі результати, висновки і рекомендації достовірними. 

 

6. Практична значимість результатів роботи 

 

Результати роботи можуть бути застосовані на етапі розробки проектів 

побудови та модернізації суден, особливо тих типів, що розглянуті у роботі. 

Таким чином, результати мають практичну значимість. Слід додати, що 

результати роботи вже впроваджено у навчальний процес (Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова) та у виробництво 

(ООО «Артіль» ЛТД). 

 

7. Зауваження до дисертаційної роботи 

 

До дисертаційної роботи виникли наступні зауваження та запитання: 

1. Згідно до аналізу обтікання канонічних тіл за опублікованими 

даним та результатами чисельних розрахунків здобувача ефекти від додавання 
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виїмок пояснюються турбулізацією прикордонного шару та її впливом на 

відривне обтікання кормової частини тіл. Чи можна б було простежити подібні 

явища за допомогою засобів візуалізації у виконаних чисельних розрахунках 

руху суден? Якщо так, то у який спосіб? 

2. У підрозділі 4.2 наведені дані модельного експерименту у 

дослідному басейні, що був проведений з декількома варіантами обладнання 

моделі танкеру проекту 005RST01 виїмками. Склалося враження, що 

результати по деяких варіантах доволі слабко відрізняються від результатів 

випробувань початкового корпусу або один від іншого. У зв’язку з цим 

виникає питання про необхідність оцінки похибки експерименту та її 

врахування при порівняльному аналізі результатів. 

 

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 

результати, що мають наукове та практичне значення для вдосконалення 

процесу проектування суден. Слід зазначити, що можливість дослідження 

деяких гідродинамічних ефектів була забезпечена винятково завдяки 




