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1. Актуальність дисертаційної роботи 

 

Розроблені в дисертаційній роботі висновки і рекомендації щодо визначення 

основних конструктивних параметрів ілюмінаторів для засобів океанотехніки є, поза 

сумнівом, актуальними оскільки дозволяють надалі підвищувати рівень безпеки при 

застосуванні ціх засобів різних акваторіях світового океану, більш надійно оцінювати 

ефективність їх роботи протягом усього життєвого циклу. 

Актуальність роботи обумовлена: 

− необхідністю переходу до моделі інноваційного розвитку суднобудування України; 

−  необхідністю впровадження нових матеріалів вітчизняного виробництва якість 

яких відповідає світовому рівню; 

− необхідністю поповнення існуючого флоту України сучасними засобами 

океанотехніки і підвищенням ефективності їх експлуатації; 

 

2. Достовірність і обґрунтованість результатів роботи 

 

Достовірність отриманих в роботі результатів забезпечується коректною 

постановкою цілей і завдань дослідження, використанням сучасних чисельних та 

експериментальних методів теорії в’язко-пружності для прогнозування деформацій при 

тривалому навантаженні гідростатичним тиском, теорії вірогідності, аналізу статистичних 

даних, методів і критеріїв оцінки адекватності отриманих математичних моделей, а також 

послідовним використанням системного підходу при рішенні відповідних задач. 

  



3. Новизна результатів роботи 

 

Новизна результатів полягає в наступному: 

− розроблено спрощений аналітичний метод розрахунку напружено-деформованого 

стану глибоководних ілюмінаторів засобів океанотехніки; 

− вперше отримані оцінки оптимальних конструктивних параметрів глибоководних 

ілюмінаторів; 

− удосконалені методики прогнозування деформацій і характеристик міцності за 

способом напружено-часової аналогії, що були застосовані для об'єкта з 

неоднорідним розподілом напружень у світлопрозорих елементах глибоководних 

ілюмінаторів; 

− набув подальшого розвитку спосіб оцінки погіршення фізико-механічних 

властивостей полімерних матеріалів за методом прискореного теплового старіння, 

що дозволяє прогнозувати експлуатаційні властивості ілюмінаторів; 

− запропоновані методики випробувань і розрахунку напружено-деформованого 

стану дозволяють у відносно короткий термін вибрати оптимальні геометричні 

характеристики конічних ілюмінаторів з органічного скла. 

 

4. Повнота викладення основних результатів і особистий вклад автора 

 

За темою дисертаційної роботи опубліковано: 6 статей (з них 4 статті без 

співавторів) у провідних наукових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, з яких 

1 стаття у наукометричному виданні, 9 публікацій у збірниках матеріалів всеукраїнських і 

міжнародних науково-технічних конференцій (з них 6 без співавторів). 

Публікації автора в спеціалізованих наукових виданнях цілком відбивають зміст 

дисертації і її основні результати. 

Усі наукові положення, що містяться в дисертації і виносяться на захист, 

розроблені автором особисто. Усі матеріали інших авторів, використані для 

обґрунтування положень дисертації, приведені з точними посиланнями, включеними в 

список літератури. 

  



5. Значимість роботи для науки і практики 

 

Наукова і практична значимість дисертаційної роботи полягає в наступному:  

− запропоновано методи розрахунку та випробувань глибоководних ілюмінаторів 

дозволили знизити масу їх приблизно на 10…15 відсотківі порівняно з існуючими 

аналогами; 

− підвищено надійність ілюмінаторів за рахунок утворення сприятливого розподілу 

напружень і деформацій у світлопрозорих елементах; 

− поліпшено оптичні характеристики ілюмінаторів за рахунок відносно невеликого 

прогину світлопрозорих елементів при експлуатації; 

− показано, що економічні показники при терміні експлуатації світлопрозорих 

елементів 12 років та вартості органічного скла 5$/кг не визначають економічну 

ефективність засобів океанотехніки в цілому. 

 

6. Структура та зміст дисертації 

 

Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

літературних джерел, та восьми додатків. Дисертація містить 104 сторінки основного 

матеріалу, 35 рисунка, 19 таблиць, 88 найменувань літературних джерел. Обсяг додатків – 

78 сторінок. 

Дисертація є прикладом застосування системного підходу до визначення 

оптимальних конструктивних елементів головних розмірів ескортних буксирів. 

У вступі обґрунтовані вибір теми, її актуальність, зв'язок з науковими програмами, 

планами і темами, сформульовані мета і основні завдання, об'єкт і методи досліджень, 

показана наукова новизна, практична значущість і достовірність отриманих результатів, 

приведені відомості про апробацію роботи, впровадженні в роботу науково-дослідних і 

проектно-конструкторських організацій України і в учбовий процес Національного 

університету кораблебудування. 

В першому розділі за результатами виконаного аналітичного огляду наукової 

літератури та узагальнення досвіду проектування, виготовлення і експлуатації 

глибоководних ілюмінаторів засобів океанотехніки обрано основні напрямки дослідження 



щодо вдосконалення процесу визначення їх основних конструктивних елементів і 

сформовано основні завдання дисертаційної роботи. Визначені також основні методи 

дослідження. 

Другий розділ дисертації присвячений викладенню загальної методики та 

основним методам дослідження властивостей матеріалу світлопрозорих елементів 

глибоководних ілюмінаторів з використанням стандартних методів випробувань 

відповідно вимогам стандартам ISO 527-2:2012. Розроблено схему експериментів з 

визначення короткочасної міцності зразків з органічного скла, тривалої міцності та 

міцності при циклічному навантаженні в умовах розтягування та зсуву. Також розроблено 

методики випробувань натурних глибоководних ілюмінаторів при дії гідростатичного 

тиску. В експериментальних дослідженнях використовувалися традиційні способи 

обробки результатів, а саме: математична статистика, теорія імовірності, побудови 

математичних моделей функцій відгуку за методом найменших квадратів. Математичні 

моделі побудовано на основі експериментів, де основними параметрами є температура, 

гідростатичний тиск, рівень механічного навантаження, тривалість та циклічність його дії. 

У теоретичних розрахунках використовуються  методи теорії пружності, в’язко-пружності 

та загальні теорії деформування і старіння полімерних матеріалів. 

Третій розділ який, поза сумнівом, є в роботі одним з ключових, наводиться 

теоретичне обґрунтування можливості прогнозування довговічності за методикою 

прискореного теплового старіння, а також результати випробувань для матеріалу 

світлопрозорих елементів глибоководних ілюмінаторів з органічного скла. Доведено що 

визначальним фактором при проектуванні глибоководних ілюмінаторів є забезпечення 

міцності світлопрозорих елементів при дії тривалих і циклічних навантажень. Механічні 

характеристики органічного скла значно змінюються з часом під дією атмосфери, вологи і 

ультрафіолетового випромінювання. Оскільки процес теплової деструкції органічного 

скла є досить тривалим, здобувач цілком обґрунтовано використовує прискорені методи 

старіння зразків матеріалу з подальшим випробуванням при простих видах навантаження 

з метою прогнозування зміни властивостей з часом при тривалої експлуатації. 

Експериментально досліджено процес зміни характеристик органічного скла при 

термодеструкції з подальшим перенесенням отриманих результатів на натурний об'єкт. За 

результатами дослідів, отримані середні значення граничних деформацій для кожного 

температурно-часового режиму. 

У четвертому розділі наводяться результати натурних випробувань 

глибоководних ілюмінаторів водолазного дзвона при навантаженні гідростатичним 



тиском. Враховано що для аналізу працездатності світлопрозорих елементів ілюмінаторів 

дзвона, необхідно використовувати комплексний прогноз, який бере до уваги як зниження 

механічних характеристик скла, так і деформації ілюмінатора під час експлуатації. На базі 

короткотривалих випробувань здійснено прогноз деформацій ілюмінаторів 

світлопрозорих елементів ціх ілюмінаторів. Основним фактором при проектуванні 

подібних ілюмінаторів є забезпечення їх міцності при тривалих та циклічних 

навантаженнях гідростатичним тиском. Оскільки загально визнаних методик, які б 

визначали величину коефіцієнта запасу міцності глибоководних ілюмінаторів, на даний 

час не існує, а органічне скло має значну повзучість, тому робоче навантаження 

призначають звичайно значно менше від руйнівного тиску при короткочасних  

випробуваннях.  

Також в четвертому розділі наводяться результати циклічних випробувань 

світлопрозорих елементів глибоководних ілюмінаторів підводних технічних засобів. При 

випробуваннях фіксувалися кількість циклів навантаження і осьові переміщення 

(прогини) в центрі поверхні низького тиску. Заміри проводилися через кожні 5...20 циклів 

навантаження в залежності від швидкості наростання прогинів. Отримані при дослідах 

результати дозволяють зробити цілком якісну оцінку витривалості при циклічному впливі 

гідростатичного тиску. 

П'ятий розділ присвячений розробці алгоритму розрахунку конічних 

глибоководних ілюмінаторів урахуванням складних граничних умов на опорній поверхні, 

а також виконана оптимізація геометричних параметрів світлопрозорих елементів з 

органічного скла. Визначено добрий збіг розрахункових та експериментальних 

результатів при короткочасних випробуваннях щодо загальної деформації в центрі 

поверхні низького тиску. Значення деформацій світлопрозорого елемента в точках на 

границі контакту з корпусом є приблизно однаковими що свідчить про прослизання 

світлопрозорого елемента вздовж конічній опорній поверхні, як суцільного тіла. Це явище 

спостерігалося і при натурних випробуваннях. Таким чином доведено достатню добру 

відповідність розрахункової моделі реальному об’єкту. 

Також в роботі здобувачем було отримано аналітичне рішення лінійної задачі 

теорії пружності для напружено-деформованого стану глибоководних ілюмінаторів. Серія 

виконаних чисельних розрахунків свідчить що запропоноване аналітичне рішення добре 

узгоджується з результатами експерименту і розрахунком за методом скінчених 

елементів. Таким чином доведено що воно також може бути використано для 

оптимального проектування ілюмінаторів.  



7. Зауваження щодо дисертаційної роботи 

 

По дисертаційній роботі є наступні зауваження: 

1. Обсяг розділу 2 є значно меншим ніж обсяг інших розділів. Чи не більш доцільно 

було б об’єднати його, наприклад, з розділом 1, або з розділом 3? 

2. Немає обґрунтування кількості зразків які були використані в експериментальних 

випробуваннях. 

3. Результати експериментальних випробувань які слід використовувати при 

виконанні практичних розрахунків наведені у графічному вигляді. Вважаю більш 

доцільним навести їх у вигляді формул або таблиць. 

4. У розділі 5 відсутні посилання на систему програм скінчено-елементних 

розрахунків. Відсутні дані про використані матриці жорсткості та тип скінчених 

елементів. 

5. Відсутні приклади практичного визначенні конструктивних елементів 

глибоководних ілюмінаторів. 

 

8. Оформлення дисертації 

 

Основні розділи дисертації оформлені якісно, на хорошому науковому рівні з 

використанням сучасних комп'ютерних технологій, відповідно до вимог, що 

пред'являються до оформлення дисертацій. Робота написана грамотною інженерною 

мовою. 

Додатки до дисертаційної роботи оформлені з деякою недбалістю Спостерігають 

граматичні помилки, а також помилки в нумерації рисунків, таблиць, формул. 

 

9. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

 

1. Дисертація присвячена вельми актуальній проблемі удосконаленню методики 

проектування та обґрунтуванню головних елементів сучасних глибоководних 

ілюмінаторів засобів океанотехніки. 

2. Розроблені критерії вибору світлопрозорих елементів глибоководних 

ілюмінаторів різного типу з наперед призначеним рівнем робочих навантажень і строком 

експлуатації. 



3. Підтверджено перспективність використання органічного скла в якості матеріла 

для виготовлення в за результатами випробувань.  

4. Доведено що визначені за результатами випробувань механічні характеристики, 

дозволяють використання органічного скла для глибоководних ілюмінаторів натурних 

засобів океанотехніки без обмежень як за глибиною занурення так і районом експлуатації.  

5. На основі експериментальних досліджень встановлено припустимий при 

експлуатації рівень світлопрозорих елементів у 3 відсотка, що відповідає значенню 

пружної деформації матеріалу. Зниження припустимого рівня деформацій, призводить до 

збільшення терміну експлуатації глибоководних ілюмінаторів.  

6. Натурні випробування конічних ілюмінаторів водолазного дзвону з глибиною 

занурення 500 м дозволили визначити граничний термін експлуатації, що складає 12 

років. Ресурс роботи в ціх умовах повинен становити не менше 100000 годин тривалого і 

10000 циклів впливу гідростатичного тиску. Такий ресурс є надмірно завищеними, так як 

відповідає щоденному зануренню на 10 годин протягом 27 років. 

7. Розроблено метод розрахунку глибоководних ілюмінаторів за теорією товстих 

плит, виконані розрахунки напружено-деформованого стану за методом скінчених 

елементів для чисельної кількості варіантів геометричних форм світлопрозорих елементів. 

8. Аналіз впливу геометричних характеристик глибоководних ілюмінаторів на 

напружено-деформований стан показав, що збільшення кута конусності при постійній 

відносній товщині світлопрозорого елемента у всіх випадках зменшує його прогин. 

Еквівалентні напруження набувають мінімальні значення, коли кут конусності 

знаходиться в діапазоні 75° - 105° (при збільшенні відносної товщини оптимальний кут 

конусності зменшується).  

9. Розроблено рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів світлопрозорих 

елементів глибоководних ілюмінаторів, які впроваджені у навчальний процес НУК та у 

виробництво на ДП «Миколаївській суднобудівний завод». 

10. Отримані експериментальні залежності щодо властивостей органічного скла 

при навантаженнях різного типу в залежності від їх тривалості мають окреме значенню с 

точки зору розрахунків граничної та втомної міцності при забезпеченні відповідного рівня 

надійності підводних та плавучих інженерних споруд та засобів освоєння світового 

океану. 

Таким чином, дисертаційна робота створює основи подальшого вдосконалення 

конструктивних характеристик глибоководних ілюмінаторів засобів океанотехніки. 
  




	ВІДГУК_Кочанов_укр
	ВІДГУК

	Папа01

