


-  п. 4 -  «Конструкції двигунів і енергоустановок, розробка деталей, вузлів, 
агрегатів»;

-  п. 6 -  «Системи і агрегати двигунів та енергетичних установок. 
Методи їх проектування та дослідження».

Повнота викладення основних результатів дослідження. Результати 
дисертаційної роботи висвітлено у 21 науковій статті, 5 з яких є одноосібними; 
з них 15 у наукових спеціалізованих виданнях, рекомендованих переліком ДАК 
Міністерства освіти і науки України, 6 статей в іноземних фахових виданнях, 
включених до Міжнародних наукометричних баз, таких, як Scopus та/або Web 
of Science Core Collection. Крім того, отримано один патент України на винахід 
(патент на конструкцію та принцип роботи нового роторно-поршневого 
двигуна), видано колективну монографію у зарубіжному виданні англійською 
мовою. В опублікованих роботах повністю розкрито основний зміст та 
отримані нові наукові результати й висновки, які складають основу дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні експериментальні й 
теоретичні результати дослідження були представлені на науково-практичних 
семінарах кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна 
експлуатація», конференціях та науково-технічних радах Національного 
університету кораблебудування, міжнародних конгресах двигунобудівників та 
інших науково-технічних конференціях і семінарах, де отримали позитивну 
оцінку наукової спільноти.

Огляд змісту дисертації
У вступі обґрунтовано актуальність та затребуваність роботи щодо 

підвищення ефективності використання потенційної енергії стиснутого 
робочого тіла при перетворенні її у механічну роботу, сформульована мета й 
визначені основні завдання дослідження, подані наукова новизна, наукові 
положення, практична цінність одержаних результатів, а також виділено 
особистий внесок автора, наведені дані про апробацію результатів 
дисертаційної роботи та публікації за темою роботиі

У першому розділі автор провів аналіз різних конструкцій, напрямків 
застосування та принципу організації робочого циклу двигунів об’ємної дій; 
виділив переваги та недоліки різних типів двигунів, а також відокремив 
напрямки можливого вдосконалення енергоперетворення. Варто відзначити, що 
проведений аналіз стосувався не тільки серійних машин об’ємної дій, але й 
нових перспективних двигунів з новими конструктивними рішеннями.

У другому розділі розроблена технологічна карта наукового дослідження, 
яка відображає загальну методологію проведення дисертаційної роботи та 
дозволяє логічно пов’язати запит практики, основні задачі дослідження, нові 
наукові результати й положення, практичну цінність і впровадження 
результатів роботи. Засобами реалізації наукового дослідження обрано 
найбільш розповсюджені та зарекомендовані теоретичні та експериментальні 
методи дослідження. Розгляд теоретичних і експериментальних методів 
дослідження дозволив визначити необхідний набір засобів математичного 
моделювання, а також виділити критерії, що визначають методику проведення 
експериментальних випробувань дослідного зразка роторно-поршневого 
двигуна об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху.
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У третьому розділі наведені загальна конструкція та принцип роботи 
дослідного зразка роторно-поршневого двигуна об’ємної дії із шарнірно- 
кулачковим механізмом руху 12РПД 4,4/1,75, відомості про експериментальний 
стенд і систему вимірювання, аналіз та визначення похибки вимірювань, 
методика проведення експериментальних досліджень, а також їх основні 
результати.

Автором експериментальним шляхом отримано характеристики зміни 
основних показників роботи дослідного зразка роторно-поршневого двигуна 
об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом руху 12РПД 4,4/1,75 для 
діапазону тиску повітря у впускному ресивері 0,4...0,8 МПа. Проведено 
дослідження впливу ступеня наповнення робочого циліндра як найбільш 
значимого параметра на показники роботи двигунів об’ємної дії. Виконано 
експериментальні дослідження зміни температури повітря в процесі 
енергоперетворення, починаючи від початкової температури зберігання до 
температури відпрацьованого повітря у випускному колекторі двигуна, що дало 
змогу автору отримати залежність для оцінки загального падіння температури.

У результаті проведення значної кількості експериментальних досліджень 
автором було отримано надійні й достовірні дані щодо закономірностей зміни 
енергетичних та економічних показників роботи двигунів, що досліджуються, 
залежно від експлуатаційних параметрів.

У четвертому розділі подана кінематика шарнірно-кулачкового механізму 
перетворення поступального руху поршня в обертальний рух ротора, визначені 
та обґрунтовані вимоги до математичної моделі робочого циклу роторно- 
поршневого двигуна об’ємної дії. Розроблена та наведена математична модель 
робочого циклу роторно-поршневого двигуна із шарнірно-кулачковим 
механізмом перетворення руху, яка базується на фундаментальних законах 
термодинаміки для робочого тіла змінної маси. Принциповою особливістю 
створеної математичної моделі робочого циклу є врахування впливу на робочий 
процес відмінних від інших двигунів об’ємної дії конструктивних особливостей 
притаманних новому класу роторно-поршневих двигунів.

Окрім математичної моделі у четвертому розділі надано результати 
дослідження впливу конструктивних параметрів роторно-поршневих двигунів 
об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху на 
ефективність енергоперетворення у під час здійснення робочого процесу.

Адекватність математичної моделі автор перевіряв шляхом зіставлення 
експериментальних даних з результатами розрахунків. У результаті на режимі, 
відмінному від настроєного за експериментом, отримано максимальну відносну 
середньоквадратичну похибку розрахункових даних, значення якої у 
найгіршому випадку не перевищує 7 %, що свідчить про адекватність 
розробленої моделі.

У п’ятому розділі виконано дослідження ефективності використання 
нового роторно-поршневого двигуна об’ємної дії із шарнірно-кулачковим 
механізмом перетворення руху у складі різних енергетичних установок, а також 
аналіз та порівняння параметрів двигунів об’ємної дії різних типів з роторно- 
поршневими.
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Крім того, автором у розділі було досліджено можливість використання 
роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом 
перетворення руху в різних перспективних напрямках, зокрема:

-  у транспортних енергетичних установках як головний або допоміжний 
двигун;

-  у газотранспортних і газорозподільних системах;
-  у складі енергетичних установок акумулювання надлишкової 

електричної енергії у вигляді стиснутого повітря, де роторно-поршневі двигуни 
використовуються як привід генераторів електричного струму;

-  у високотехнологічних енергетичних установках отримання та 
безпечного акумулювання водню із сірководню із морської води як 
сірководневий детандер;

-  в енергетичних установках з двигунами внутрішнього згоряння як 
утилізатор енергії відпрацьованих газів.

У шостому розділі за результатами досліджень розроблені практичні 
рекомендації з конструювання та проектування роторно-поршневих двигунів 
об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху, а також 
практичні рекомендації щодо технології виготовлення двигунів цього класу.

Крім того, у шостому розділі наведено реалізацію результатів наукового 
дослідження у вигляді застосування нового роторно-поршневого двигуна у 
різних енергетичних установках та промисловому обладнанні, що підтверджено 
відповідними актами впровадження. Так, зокрема, роторно-поршневий двигун 
об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху 
пропонується використовувати як привід суднового допоміжного крана, 
привідного двигуна у складі платформного візка вантажопідйомністю 2 т, 
приводу виробничого інструменту (переносного свердлильного верстата та 
гірського свердла), а також вібраційного живильника для випуску й доставки 
руди гірничодобувної галузі.

У загальних висновках дисертації достатньо повно і чітко сформульовані 
отримані нові наукові та практичні результати щодо підвищення ефективності 
використання потенційної енергії стиснутого робочого тіла в роторно- 
поршневих двигунах об’ємної дії при перетворенні у механічну роботу.

У додатках наведено документи (акти), що підтверджують упровадження 
результатів роботи, поданих у шостому розділі.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
які сформульовані у дисертаційній роботі, забезпечена наступним:

-  значною кількістю проведених здобувачем експериментальних 
досліджень роторно-поршневого двигуна об’ємної дії із шарнірно-кулачковим 
механізмом перетворення руху;

-  використанням фундаментальних рівнянь термодинаміки тіла змінної 
маси, газової динаміки, тепло- і масообміну, які адекватно відображають 
реальні процеси, що проходять у робочому циліндрі роторно-поршневого 
двигуна;

-  застосуванням при вирішенні конкретних завдань сучасного 
математичного апарату;

-  адекватністю в рамках прийнятих припущень математичних моделей і 
реальних процесів, які вивчалися за допомогою сучасних засобів вимірювання;
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-  задовільним якісним і кількісним збігом результатів розрахунків з 
експериментальними даними, отриманими з достатньою точністю.

Методика проведення експериментальних і теоретичних досліджень та їх 
виклад є стандартним і не викликає сумніву й зауважень. Застосовані в роботі 
класичні методи для аналітичних, числових і експериментальних досліджень є 
прийнятними для вирішення поставлених задач, їх реалізація коректна і 
виконана на досить високому технічному рівні. Викладене вище дає 
можливість стверджувати, що основні наукові результати роботи й 
сформульовані положення досить обґрунтовані та адекватні.

Оцінка висновків дисертації відносно вкладу в науку
У дисертаційній роботі О. С. Митрофанова містяться отримані нові 

наукові результати, зокрема:
-  експериментально встановлено, що використання у двигунах об’ємної дії 

для перетворення поступального руху поршня в обертальний рух ротора 
шарнірно-кулачкового механізму дозволяє зменшити питому масу двигуна на 
17...50 %, збільшити відношення пускового крутного моменту до номінального 
до 11 %, зменшити питому витрату робочого тіла на 15...24 %;

-  експериментально визначено, що збільшення ступеня наповнення 
робочого циліндра у 1,43...2,45 рази забезпечує підвищення ефективної 
потужності двигуна у 1,10... 1,91 рази, а раціональне його регулювання 
дозволяє покращити процес перетворення потенційної енергії стиснутого 
робочого тіла й забезпечити зниження питомої ефективної витрати робочого 
тіла на 10,1 %;

-  експериментально визначено вплив ступеня наповнення на значення 
тиску відпрацьованого повітря у випускному колекторі роторно-поршневого 
двигуна із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху та 
встановлено, що збільшення ступеня наповнення у 1,43...2,45 рази підвищує 
тиск відпрацьованого повітря у 1,16. ..2,16 рази;

-  експериментально отримано діапазон зміни тиску відпрацьованого 
робочого тіла у випускному колекторі роторно-поршневого двигуна із 
шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху залежно від середньої 
швидкості поршня, робочого тиску та ступеня наповнення, що складає 
0,010...0,075 МПа та не перевищує допустимих рекомендованих значень для 
подібних машин об’ємної дії;

-  експериментально визначено діапазон максимального падіння 
температури робочого тіла від початкового значення зберігання до кінцевого на 
випуску з двигуна за умов робочого тиску 0,4.. .0,8 МПа, що складає 35.. .43 К;

-  установлено вплив конструктивних, експлуатаційних, а також 
регулюючого параметрів на зміну показників роботи роторно-поршневих 
двигунів об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом руху при 
перетворенні потенційної енергії стиснутого робочого тіла у механічну роботу;

-  отримано експериментальні залежності зміни падіння температури 
відпрацьованого повітря від обертів та робочого тиску у впускному ресивері, 
що дозволило вдосконалити метод визначення необхідної кількості теплоти для 
підігріву стиснутого робочого тіла на вході у впускний ресивер роторно- 
поршневого двигуна;
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-  розроблено методику визначення переміщення, швидкості й прискорення 
поршня залежно від кута повороту ротора, а також геометричний зв’язок між 
ходом поршня, довжиною ланки рухомого чотирикутника та кутом між 
ланками чотирикутника, що дало змогу вдосконалити кінематику механізму 
руху роторно-поршневого двигуна;

-  подальшого розвитку отримали теоретичні основи конструювання й 
проектування роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно- 
кулачковим механізмом перетворення руху, що дозволило спростити 
виготовлення, збирання, а також експлуатацію та обслуговування двигуна.

На базі отриманих наукових результатів у роботі сформульовано наступні 
нові наукові положення. Так, зокрема, в порівнянні із серійними поршневими 
машинами об’ємної дії із золотниковим газорозподілом та кривошипно- 
шатунним механізмом руху застосування шарнірно-кулачкового механізму 
перетворення руху в роторно-поршневих двигунах об’ємної дії:

-  дозволяє поєднати переваги організації робочого циклу ротаційних і 
поршневих двигунів, що забезпечило підвищення в 1,18... 1,32 рази 
ефективності перетворення потенційної енергії стиснутого робочого тіла в 
механічну роботу;

-  забезпечує здійснення двох робочих циклів за один оберт ротора, 
регулювання ступеня наповнення, відношення ходу поршня до діаметра 
робочого циліндра менше одного, а також рівномірне розміщення циліндрів по 
всій довжині ротора, що сприяє компактності та дає змогу знизити питому масу 
двигуна у 1,2...2,0 рази;

-  забезпечує збільшення відношення пускового крутного моменту до 
номінального до 1,11 рази.

Наукове значення отриманих здобувачем результатів полягає у 
подальшому розвитку загальних основ та принципів перетворення потенційної 
енергії стиснутого робочого тіла в механічну роботу шляхом поєднання 
особливостей і переваг організації робочого процесу різних типів двигунів 
об’ємної дії, що є теоретичною базою для реалізації концепції підвищення 
ефективності їхньої роботи.

Практичне значення отриманих здобувачем результатів полягає у тому, що 
було розроблено:

-  теоретичні основи конструювання, проектування і технології 
виготовлення роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно- 
кулачковим механізмом перетворення руху;

-  практичні рекомендації щодо вибору необхідних матеріалів деталей та 
установлення необхідних допусків з урахуванням умов роботи;

-  метод і програму проведення експериментальних досліджень, програму 
проведення стендових випробувань, а також послідовність і тривалість 
проведення обкатки та контрольних випробувань при серійному виробництві 
роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом 
перетворення руху;

-  практичні рекомендації щодо визначення кінематичних особливостей 
шарнірно-кулачкового механізму перетворення руху в залежності від 
конкретних вимог до робочого процесу двигунів;

6



-  проектні рішення енергетичних установок різного призначення та 
потужності на базі роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно- 
кулачковим механізмом руху.

Зауваження по роботі;
-  доцільним було б більш детально розглянути метод підвищення 

ефективності перетворення потенційної енергії стиснутого робочого тіла у 
механічну роботу шляхом покращення технології виготовлення та застосування 
нових сучасних матеріалів;

-  доцільним було б навести у першому розділі узагальнюючий графік 
залежності ефективності енергоперетворення (адіабатного ККД) різних типів 
машин об’ємної та динамічної дії від витрати й тиску робочого тіла.

-  наведена технологічна карта наукового дослідження (стор. 119) 
недостатньо повно описує внутрішні зв’язки основних задач, що вирішуються в 
дисертації;

-  у першому розділі автором проведено значний патентний аналіз
альтернативних конструкцій машин об’ємної дії однак він не носить критичний 
характер. Значно інформативніше було би якщо автор дав порівняльний аналіз 
різних підходів до вирішення проблеми підвищення ефективності перетворення 
енергії стисненого повітря.

-  недостатньо повно обґрунтовано вибір діапазону зміни основних
експлуатаційних параметрів при проведенні експериментальних випробувань 
дослідного зразка роторно-поршневого двигуна;

-  відсутня інформація щодо методики проведення обробки отриманих
експериментальних даних, тому незрозуміло використовувалися власні
розрахункові програми чи існуючі;

-  програма проведення науково-дослідних випробувань, а також
визначення похибки вимірювань докладно розглянуті в третьому розділі, хоча 
доцільніше було б це зробити в другому розділі, що також дозволило би 
зменшити обсяги третього розділу.

-  обґрунтування вибору методики визначення коефіцієнта тепловіддачі, 
запропонованої професором А.І. Прилуцьким не є достатньо переконливим. Не 
зрозуміло, чи розглядалися інші методики;

не досить чітко обґрунтовано використання узагальненого 
диференціального рівняння швидкості зміни тиску в робочому циліндрі 
роторно-поршневого двигуна, яке одночасно описує всі процеси, можливо 
доцільним було б для кожного процесу застосувати своє окреме рівняння.

-  автором визначено, що застосування акумуляторів тепла в енергетичних 
установках з акумулювання надлишкової електричної енергії дозволяє 
підвищити ефективність енергоперетворення, при цьому в роботі зазначено, що 
при тривалому зберіганні акумульованого тепла ефективність використання 
акумуляторів падає, відповідно додаткові дослідження зміни ефективності 
застосування акумуляторів залежно від часу зберігання тепла розширили б 
межі роботи;

-  при проведенні дослідження ефективності використання роторно- 
поршневих двигунів як утилізатора енергії відпрацьованих газів двигунів 
внутрішнього згоряння доцільним було б провести порівняння з іншими 
способами утилізації цієї теплоти.
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-  у тексті використовуються не системні одиниці вимірів (об/хв, бар та ін.) 
присутні також граматичні та стилістичні помилки.

Зазначені зауваження щодо дисертації не мають принципового значення та 
не знижують її наукову значимість і практичну цінність отриманих здобувачем 
результатів, що підтверджується наявними актами впровадження в 
промисловість і навчальний процес, а також отриманим патентом на винахід.

Виходячи з вищевикладеного вважаю, що представлена до захисту 
дисертація «Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірно- 
кулачковим механізмом перетворення руху» є завершеною кваліфікаційною 
науковою роботою, яка вирішує актуальну науково-прикладну задачу 
підвищення ефективності використання енергетичного потенціалу стиснутого 
робочого тіла у двигунах об’ємної дії шляхом раціональної організації робочого 
процесу перетворення потенційної енергії в механічну роботу. За своєю 
актуальністю, науковим рівнем, новизною та практичною цінністю робота 
відповідає вимогам ДАК Міністерства освіти і науки України, що 
пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
технічних наук (пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів»), а 
її автор, Митрофанов Олександр Сергійович, заслуговує присудження 
наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.03 -  Двигуни 
та енергетичні установки.

Доцент кафедри «Експлуатація суднових 
енергетичних установок» Херсонської
Державної морської академії, доктор *■' "

Підпис доктора технічних наук, доцента кафедри «ьксплуатація суднових 
енергетичних установок» Херсонської Державної морської академії, доцента 
Білоусова Євгена Вікторовича засвідчую:

технічних наук, доцент Є.В. Білоусов

Проректор з науково-педагогічної роботи ХДМА
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