BIAIYK
oQiqifiHoro onoHeHra Ha AprceprarlifiHypo6ory

K.nnrreHKolpnHu Bo.noAnunpinnu
<<PosBuroK
TeoperrrrrHrrxocHoBi ueroAin orliHrcnfi niAnnrqeHufl6esnercn
pyxy pyxoMoro cKJraly sa"rrisHrrrlb>>,
flKarlpeAcraBneHa
Ha sAo6yrrf, HayKoBorocry[eHfl AoKToparexHi.rHux HayK3a
gzurisHr,rrlb
cneqiamnicrro 05.22.07- pyxoruuficKJraA
ra rflra noigAin
,,{ucepraqifisa po6ora KnprueHKoI.B., utro rpeAcraBJreHaHa 3axncr,
HaApyKoBaHa
Ha pocificrxifi Naoeii crnaAaerbcf, 3 Bcryry,7 por4iliB, Br{cHonrin,
crLIcKy BLIKopucraHHXAx(epeJr3 367 nafinaenyBaHbi AoAarris. floeHrafi o6cqr
Ancepraqii - 284 cropiurcU 3 flKvrx224 cropinoK ocHoBHororeKcry, inrocrparlifi 70,ra6rrrlb - 10.

Arcrya.urnicrr po6orn
O.qHranr is

pesepnin
sa6esneqeHHfl cm6inrnoi
BI{coKotIpoAyKTunHoipoOorz sarisHuqr Yrpainn e niAnrauleHu.tr6esneru fioro
pyxy. llpu rlboMy Bax(nrdBoro3HaqeHys,HafyBae upo6neMa B3aerraoliierinaxuoi
qacrrHla pyxoMoro cKJraAyra pefiroBoro rrrJlrxy.
AHalis
ni4onazx reoperrdqHprx i ercnepr4MeHTaJrbHraxAocliAxeHb,
crarucru.IHi AaHi upo cxoAu pyxoMoro cKJraAycni4uarb npo BncoKy 3HarrlrMicru
noKa3Hrarin,srci xapaKTepr,r3yrorb6esuercy pyxy, Ao rexni.ruoro craHy xoAosoi
rIacTI{HLITa pefixonoro IxJlflxy. Orxe, MoxHa KoHcraTyBaTvr,Ir1o uiAeuIr1eHHf
6egnercupyxy pyxoMoro cKJraAy3a paxyHoK yAocKoHaJreHH.fl
ix xo4oBprx qacrr.rH
fl BJlrerbc.f,aKTy€rJrbH
oro HayKoBo- rpr{Kn aAHoro npo 6n eMoro.
OCHOBHI4X

Totry AaHapo6ora Mae eerrtrufi uayronufi i nparcruqlavrfa
iHrepec. Boua
BpIKoHaHa sri4uo
3 HayKoBuMu AocniAlreHHrrMr{ ,{ninponerpoBcbKoro
HarlionturbHoro yninepcr.rrery sarisHrarrHoro rpaHc[opry
irraeni araAeuira

B.JIasapfllaa B o6nacri oqinru 6esneru pyxy pyxoMoro cKJraAy, r{o
ni4rnepA)r(yerbct
ro crIoAaprro-Aoro BlpHuM'u
HacryuIIvrMu
TEMAMI{:
<<r{ouorHl{TeJrbHbreKoMrlneKcHbre AI{HaMLIqecKpre(xo4onbre H [porrHocruue) v no
nos4eficrBlrlo Ha rryrb npr,r peKyneparprBHoM TopMo)KeHHu wcrrbrrankrfl, rpy3oBoro

Marplcrp€urbuoroeJreKrpoBo3a491-002>

(4PXb0198U005785), <<Pospo6ra

peKoMenaaqifi ro 3Hr{x(eHHro3Hocy ronic i pefior 3a paxyHoK 3HpDKeHHfl
crrrJr
i runrxy 3 ypaxyBaHHflM
4Iauanai.IHoi sgaeNdoAii sarisHa.rHr4x erinaxis
v

craqiouapHplx
i uecmqionapnuxpexuNa
is pyxp (ru'Ib 0I 96U023134), <Pospo6ra
rexHi.rHoro 3aBAaHlnfl,Ta ecrisHoro rlpoeKTy cTeHAaAJrsBpr3HarreHHrr
MoMeHTycurr
onopy noBopory eigra ni4uocuo Ky3oBa i ueroAr{Kr4 oqiurn rlboro MoMeHTy)

(At't1s0109u000050),<<Pospo6ra
iHnosaqifiuraxKoHcrpyrqifi BaHralKHrdx
saronie
AIrfl rlepcneKTuBHr{xyMoB eKcrrJryaraqii 3 ypaxyBaHHrM HosirHix uarepiuin ra
3acrocyBaHHt cyqacHr4x rexHoJrorifi 3BaproBaHHrsi 3Hrir)KeHHrM
eHeproBt4Tpar>

(IU'J\b0114U002548). flpu

IIboMy aBrop rBrrrerbcr

Br{KoHaBrIeM3€BHarreH}rx

po6ir.
Ha ni4crani nnqeBl4KJraAeHoroBBax(aro, Ho aKTyaJmnicrr o6panoi reupr
Al{cepraqifinoi po6orn KnnueHKo I.B., flKa HarrpaBJreHa
Ha BupirueHru HayKoBorIpI'IKJIaAuoiupo6neuu ni4nurqeHHr 6esnern pyxy pyxoMoro cKJraAy- He Br,r3uBae

cyrr,ruiny.
Cryninr
o6rpyHronanocri HayKoBrrx noJrorceHb, nncnonnin i
penoMenlaqifi, ik gocronipHicrr
Antoporr,rnzpineuo HayKoBo-rprtKJraArry
npo6nelay ni4nnrqeHHf,6egueru
pyxy pefirconux ercinaxis IuJr.f,xoMpospo6rn uero4in ra nao4elefi Bpr3HaqeHHt
paqionaJrbHlax
ix roHcrpyKTr,rBHprx
napaMerpis.llpn rlboMy HayKoBinoloxeHHs,
BpIcHoBKII
ra peKoMeH4aqii,
sri HaseAeHo
B Alrcepraqii,HayKoBoo6qpyHronani.
AocnialKeHHl, sri BHKoHaHir4o6yBarreMrpyHryrorbc{ Ha MareMaru.rHifi
crarzcrnqi, MareMarzqHoMy aHzurisy,reopii MareMaTuqHoroMoAeJrroBaHHr,
cplcreMHoMyuiAxoAi, BlrKopncranHiuero4in eKcnepprMeHT€urbHr{x
AocniAxenb,
reopii 4uHarvrircu
uoisAiB,a raKox(HarrrceJrbHrax
MeroAaxpo3paxyurin HaEOM.
.{ocronipHicrr HayKoBLrxpesyJrbrarie ni4rnepA}Kyerbctrni4noni4nicuo
pe3yJlbtarin,xri orpuuasi Ha MareMaruqHprx
MoAenflx3 Aocliguuuvr Aa:a:anrz,
mi
ga
6ynu orplaMaui ocraHHinaafixe20 porin cnocrepelKeHb
Hasari3HLtq{xYrpainu
Ta3apy6ixxs.
HaynoBa HoBtrsHapesyJrbrarisArrcepraqifiHoi po6orH
Hayxony HoBr43HyrpeAcraBJrflrorb Brreptue:
- po3po6nesa MareMarLHHa MoAenb cxoAy KoJreca 3 pefirz rK eALrHoro
npoqecy ix B3aeMoAii s 3aJle)KHoctini4 suaueHHr nigHorueHHr roppr3onralrnoi
rorepequoi i nepruK€rrrbHoiczl;
- orpLrMaHe anzutiruqHe cninsilHorueHHfl
AIrfl yMoBpr 6egneru eia cxoAy
KoJIecas pefixa, tKe BpaxoBye Bl{cory roqK}I npI{KJIaAeHHT
paMHoi cunprra yKJroH
noBepxni rco.reHHrKoJreca,Ho na6irae;
- 3anponoHoBaHoui.qxi.q lo Br43HaqeHHf,
roeQiqieHry 3arracy crifircocri sia

cxoAy Koneca 3 pefirv,

xrcnir BpaxoBye upoerqii Ta yrBoproro.ri curvr, Iqo

clrpllf,rorb KoB3aHHIo KoJIeca BHu3 ni4HocHo ronoBrcn pefiKn, Ta BerurrprHpt cr{Jr, 1qo

neperrrKoAx€ilorb
uboMypyxoni;
- po3po6teuo MeroA rpa$oasanirnqHoro MoAeJrroBaHHr
craryaqii cxoAy
KoJIecas pefior, xrcuitAo3BoJIre
iAesrnSirynarvr cr{ryarlii, ronu Kpprrepifi6esneK1a
ni4 cxoAy KoJIeca3 pefircuHe BvKoHyerb
cfl.)alrerle He cynpoBoAlr(yerbcfl
cxoAoM.
,{oonpaqboBaHo:
- MaTeMarHrrHy
MoAeJIbollisru 4unauirrH[x flKocrefi pefiroBrrx eriuaxis B
qacrurHiesaelaoAiiKoJrecai pefircn 3a paxyHoK ypaxyBa:a:afl.
xoesiqieHry 3arracy
crifirocri eia cxoAy KoJreca
s pefixu;
- MeroA riueuarrrrlHoro anzuriey ereN{eHrie erinaxuoi lracrvrHvr,sxuit Ha
ni4rvrinyniA icnyrcqnx BpaxoByeAI.,IHarrai.rHi
srcocri pefironnx eriuaxis n npoqeci
ix excnlyaraqii.

Matepizurpri Hayroni noloxeHHfl KaHAI{AarcbKoI4ncepraqii He BuHeceHiHa
3axucr n 4aHifi po6ori.
ilparcrrrrne 3HarreHHflAucepraqifiHoi po6oru

-

Pesynrr aru po6oru BrrpoBaA)KeHo
:
B [epxaenifi a4nainicryaqiigarisHraqHoro
rpaHcropry Vrpainu;
<.{uiuporerponcrrufi
HayKoBo-Br,rpo 6nurruir

- r u

KOMNJIEKC

<<Elerrpososo6yAyB aHHD)) ;
B HaBq€ursufi rpoqec luinponeTpoBcbKoro uaqiouaJrbHoro yninepcr4rery
sarisHraqHoro rpaHcropry inaeni aKaAeMircaB .JI a3apflHa,
i soHr.IBKrroqarorb s ce6e:
naogeni cxoAy KoJIeca 3 pefiox ra nrogeli Anfl Aoclig11eHHfl AzsauirrHprx
tKocrefi pefiroBl{x eninaxis n qacrlaHi ngaeuo4ii KoJrecafi peftrr4 3 ypaxyBaHH.flM
rcoeQiqieHry3anacy crifixocri sia cxoAy Korrecas pefiru;
CT€HAI'I Ant

BH3HarIeHHt

CLTJI TepTfl

B KOByHaX

BaHTaXHUX

earOHig

i

naouenrin cun oropy roBopory sisrca ni4uocuo Ky3oBa B ulani, 1qo Ao3BoJrre
Bl{3Haqarvrpe€ulbHiuoueHTl/t crrJl oropy, noliutuyBarvr AnHaui.rHi srocri xoAosoi
qacrHHu pyxoMoro cKJIaAyi qr uacd4or, ui4nvrryrrr4lrrBl4AKicrr pyxy
BaHra)KHr.rx
uois4in;
aHalig crpyKTypHrIX i rinenaaru.rrnr4xcxeM oKpeMraxnyuin a6o 3'e4Hautr
eleuentin
pyxoMoro cKJIaAy, Uo Aae MoxJrutsicrr HayKoBo o6rpynryBarlr
peKoMeulaqii 3 ycyHeHHrIHaAJIt4ruKoBr{x
gs'sgxin s ix KoHcrpyrqirx.
Ha ocHoei pesyJlbrarie nponeAeHI,IXAocniAxeHb 3arpo[oHoBaHo 19 uarenrie
Ha Br4HaXOApr.
IlpaxtnqHe BrpoBaAXeHHt pe3yJlbraris po6oru ni4rnepAx(eHo aKraMu
BrrpoBapKeHHsi aupo6aqiero pe3yJrbraris AocniAxeHb.

3anepurenicrr po6orn, crrrJrb BrrKJraAy,uy6.rrinaq ii
Crpyrtypa Al4cepraqifinoi po6oru e rori.rHoro 3 KopeKrHLrM3acrocyBaHHrM

rexHiqnoi MoBI{. Crprnr BI{KJIaAy.Iitrcufi i uocligonuufi. O$opMJreHHfl
po6orn
ni4noni.qaeBrrMoraMMoH naoroAii cnopry Yrpainz.
lly6nirarlii s4o6ynaqarloBHororr,riporo
nigo6palxarorbocHoBnipesynqarpr i
BIitcHoBKn
po6orn.
3go6ynaqeM
Aktcepraqifinoi
ouy6niKoBaHo79 yayrcoBaxuparlb.
3 Hux 29 crareir y BurAaHHxx,
xri 3arBepAxeuiAAK VxpaiHvrnK Saxoni (5 npaqr
ony6niKoBaHo3a KopAoHot), 19 uareHris Yrpaiuu, 30 nparlb anpo6aqifiHoro
xapaKrepyra AoAarKoBouarepianz si.qoopaxeHin 1 npaqi.
Pesynsraru AocniAxeHb AouosiA€urkrcbra 6yrtu cxnzureui Ha 18
rraixnapoAHl4xHayKoBo-rexHi.IHpIxroHQepenrli.sx. 3 Hr{x 5 roH$epeHqifi
ni46ynocr 3a KopAoHoM.A ocb yci roH$epeuqii, ulo ni46ynvrebHa repnrcpii
Yrpaitru, ni46ynncb B JIrIue B M. ,{ninporerpoBcbK. Ocnosgi uoroxeHHrr
AHceprallii gononiA€urncbHa :aci4auHflx raQe4pn <Ey4inelssoi ruexasiKr4>
[ninporerpoBcbKoro naqioH€ulbHoroyuinepcrrrery garisHuqHoro rpagcrropry
inaeniaKaAeMiraB.JIa3ap{Ha3 fracrro .rneHiscneqianisoeaHois.reHoipa4ra.

Crpyxrypa i gNaicraBrope$epary i4enruuHi Ao ocHoBHr4xronoxeHb i
Br{cHoBxin4Hcepraqii.
CyrynHicrr HayKoBHXpe3ynbraris ra [paKTrrrrHoro 3HarreHHflAo3Bon{e
rpo6urla BrrcHoBoKrrpo 3aBeprueuicrr po6orn ra oco6ucruit BHecoKs4o6ynaqa B
rpaHcrroprHy HayKy.
Ana"rris ocHoBHoro srvricryArrceprarlii
Poslir L. y repuroMy pos4iri aBrop spo6nn Ha ocsoni nireparypz ra
iuruux AlKepeJIpo3rrrupeHzfi aHanis craHy xoAoBrrx qacrr{H pyxoMoro cKnaAy,
fioro BTIJILIB
Ha 6esneKy pyxy, aHaris icnyrouux uiAxoAis lo oqinrz 6esnexu ni4
cxo[y KoJrecas pefion.
Tarox aBTop ni4sna.rae, uo ropflA 3 ni4xureHHflMr4 B crrcreMi pefirona
roriq
xoAoBa rlacrraHa pyxoMoro cKJraAy, e o6craekrHtr, sri uon'sgani 3
He4oliraMr4 KoHcrpyrqii xoAoBr{x qacruH erinaxis. Ha ocHoni rlboro aBrop
rroKa3yeHayKoBy ra rrpaKTr4rrHyneo6xiAuicm nupiueHH.f, rrocraBlenoi r po6ori
npo6reMrr.
V posgini 2 aBrop Bt4KoHyerroA€trrurzfi po3Br.rroKreopii 6esuexz eiA cxoAy
Koneca s pefior. Ha ocHosi ananisy icHyrounx niAxoAin Ao orliHxz 6esneru ni4
cxoAy Koneca : pefioK BoHa rroKa3aJraHe rimrH 6arary icropiro po3BlrrKy qiei
upo6leMu, a i HeAorirn cuoco6y Bra3Har{eHHfl
cxoAy KoJrecas pefiox, rtrcuit6yu
3anporoHoBaHuir Hag€ureM6 inrue cra p oKin rorr,ry.
Atrs ycyHeHHt BKa3aHI{xneAonircis aBrop rponoHye cnilruo po3rJrrlarv
yMoBrr 6esneru i ylaonn cxoAy flK eguuuir rpoqec nsaeuo4ii KoJrecair pefirn
3aJIe)KHoni4 3HaqeHur ni4uorrreHHscr{JrBeprr{K€IlrbHrlxra ropu3oHT€rrrbHr4x.
IIpn
IIboMy 6yno nu4ireuo r'f,Tb craHis (KoJreco-pefixa>>i src rpr{KJraA po3rnflHyro
nopoxHifi earoH c Baroro 20xH.
y po6ori 3a AorroMororo rpl4Hrlr4ny MoxJrr4Brlx uepevriuleHb orpr.rMaHo
yMoBy 6esuexu sia cxoAy roricsoi napH s pefioK y roMy Br4rraAKy,KoJrr{BoHa
po3rilflAaerbct tK oAHe rBepAe riro 3 ypaxyBaHH.flMcvJr,xri npuKnaAeHiao Hei s
6ory paMI4 eisra Ta 3 ypaxyBaHHf,M Bzcorrr rpr{KJraAaH:nfl,Ao xolicHoi napr
parranoiculrvr.
3a paxyHoK 3HexryBaHH.flyKJIoHoM nonepxui KorreHH.flKoJreca, uo He
ua6irae MoxJIIaBe ueperraiuleHHflrcoricHoi napv po3rnrAaerbcfl, flK roBopor
ni4uocuo rotrKu C. Ha ocuoni qrofo orpuMaHo Hosrafi3arruc yMoBLr6esneru niA
cxoAy r<oricnoi uapu 3 pefiox, Ta HoBi anariru.rHi Bnpa3u, rr1o npeAcraBJrf,rorb
fioro. B po6ori 3arporoHoBaHo rpa$i.rHe yflBJreHHf,3oHr{ 6esnerr sia cxoAy,
pinHonarr ir cxoAy Koneca 3 pefiru. Bouo Ao3BoJr.fleHaorrHo Bu3Haqarvr,flKe
cuinni4HorueHHfl naix roppr3oHTarrbHoro
no[epeqHoro ra BeprrrK€rJrbHoro
curavrvr
ni4uoni4ae pisnuu yMoBaM B3aeMo4iirconecai pefiru B 3aAaqi npo cxi4 KoJreca3
pefircu rpu nuxi4ur4x yMoBax saAa.riHaAarq.
Alx oqiuru cryneHf, 6esnern rcoricuux nap rporr{ cxoAy 3 pefior
rporoHyerbct BktKopr{croByB
arr4 roe$iqienr 3arracy crifircocri KoJreca rporn
cxoAy 3 pefior. Anrop orpvMaB 3€ilrrelrHocri 3HaqeHHr xoe$iqienry 3arracy
crifirocri nia cxoAy KoJIeca 3 pefior nia ni4uorueHHr BeprprKalrHoi cvrlrvrAo

ropLI3oHTaJIbHofnorrepeqHoi AIrfl HaBaHTDKeHoroHa niesaroHa nupo6Hr{rlTBa
KasaxcraHa ui4 uac pyxy B rrpnMift ra KpraBoJrinifinifiAilsurax.
Tarox B IIboMy pos4ini Ha ocuoni ananisy Molr(Jrrreocrefi 3acrocyBaHHt
3a3HarIeHI{xKpl'rrepiin y rpaKrl,Iqi pospaxyurcie i ercuepunaenrin 6ylu snAireHi
TpII nepeBanl 3arporloHoBaHldxlcpurepiin.
y TperboMy porgi"rri anrop po3rJrrAae rruraHHr nos'sgaHi 3 6eguerorc
pyxy pefirconoro pyxoMoro cKJraAy3 rorrKu 3opy ix roncrpyKrnBHoro craHy. Ha
IIpI,IKJIaAinaaricrp€InbHoroeJreKrpoBo3yAC3 3a AonoMororo crpyKTypHux cxeM
npoBeAewuiaaHanis 3'e4uaur fioro eJreMeHrin,sxuia Ao3BoJrvrB
Autu peKoMeulaqii
gs'sgrcini orpnMaru paqion arrnufr N{exaHisl,r.
3 ycyHeHHt 4en'ltlt HaAJrpIruKoBIdx
Y posgi"rri 4 aBTop po3nlfl Aae rrnraHHfl, ari noB'fl3ani s yAocKoHa[eHHqM
KoHcrpyrllii nisrie BaHTDKHIax naroHie. CnorrarKy aBrop nponin aHalig
crpyKrypuoi cxeMpl rl4roBoro sisra uoAed 18-100 6es BpaxyBaH*fl ramnaieHoi
saxinrHoi [epeAaqi ra B [poqeci rzulruyBaHnt, pe3yJrbraru rKoro Ao3BoJrr4Jru
nu4ilurn maurHi 3B't3Kut B MexaHisN,rax.
flicns rlboro 6yno 3auporoHoBaHo AJrt
rIoJIerIueHHt pa4iamHoro caMoBcraHoBJIeHHtrolicunx
rtap 3MeHrrrurr4 culry
Teprf, B s'egHaHni <<6orosuna - 6yrco> qepe3 crBopeHHr B HboMy rcineru.rHoi
napu rpeTboro poAy.
B n'rroury posgi"rri 4zcepmqii uane4eui peKoMen.qaqii g yAocKoH€rlreHHf,
nyslin i Aerzurefi pyxoMoro cKJraAysarisHnqr. 3anponoHoBaHo peKoMeHAarliig
noliuureHHfl po6oru rpy)KHo-SpnrqifiHoro KoB3yHasisra BaHrDKHoro BaroHy 3a
paxyHoK BkrKopl{craHHfl 3Hococrifixnx
enenaeHris y
BLrnf,Ai sN{iHHHX
MeraJlorceparrairlHnx
IrJIacrHHoK,xopcrKo saxpirrJreHr{xHa rrJrorrlnHaxreprf, .
[,pn rzutrMieHoi saxinrHoi repeAaqi sisra 3arrporoHoBaHo ABa napiaurn
BAocKouzuleHnsix KoHcrpyrqii. Tarox pospo6neui 3axoAkr rro yAocKoH€rJreHHro
KoHcrpyrqii Sprarqifinoro KJrIdHoBoro
rackrrerfl, KoJrr4BaHr
sisrcaMoAeni 18-100.
y lrrocroMy porgi"rri uponeAeHe reoperrlqHe
AocniAlr(eHHr crpyKrypHr{x
cxeM nisxis pisnux rnnie nnpo6nurin pisuux xpaiH. Bouo Ao3BonraJroBuflBurvr
neAolircu
lKu Ta rrepeBafr4
rrepeBafr{ Ko)KHoFo3 TLITI1B
TLIrrlBBI3KIB.
Bl3KlB.
B croproMy

posgi.rri cno.IarKy HaBeAeni npoeKTlr creHlis

lrfl

Br43HaqenHfl

naoNaeHrie
cvllr onopy rloBopory eisra nigHocuo Ky3oBa,Ha mi 6ytu orpuvraHi
eiAnoriani rareHTrr.
Tarox

B IIboMy pos4ini

6ys

Bt43Haqeuufi eKoHoMi.rnprfi e$err

nia

BlpoBaAXeHHfl 3anponoHoBaHr{x 3axoAlB.

3aynaxenHn no Arrcepraqii
llpu garatruifi rlo3nrprnnifi oqiHqi uayronoi HoBrl3Hu,nipori4socri ir
o6lpyHroBaHocrieucrrosrie neo6xiAHoni4euauvrrvrHacryrni uegoliru :
1. Ha rr,rifirofJrflA npeAMeroMAocniAxeHHrn po6ori e He noKa3Hr{Kr{
6esuerc{
pyxy, a MeroAura naoAeliix oqinru.
2. Anrop Bl4Hocktrb,f,K HayKoByHoBrd3HyHe KoHqenqiro oqiuxu roeSiqieura
3aracy ctifircocri eiA cxoAy KoJIecas pefircu, a HoBr{fiuiaxiA no Bn3HaqeHHro

roe$iqienry 3aracy crifixocri nia cxoAy Konecas pefixu.

3. Hassa posgiry 1.3 He Mae 3aBeprxeHHr.Hesposyuiro, sri uexasi3Mrd
yAocKoH€rJrrororbcf,.
4. llpnxla!.vr oco6runocrefi craruqHo HeBr43HaqeHr4x
uexanisvrie 6axano
npuBoAvtrvtB AoAarKax, a He n po6ori (crop.34).
5. 3 pucyHKa 2.I7 He BHAHo,Iqo orplanaaHi3aJrexHocri no6y4onaui na 6agi
p.anr4x,no reKcry raKox He 3po3yMino o6cxr su1ipKu
eKcrlepuMeHT€ulbHrrx

i r.a.
6. Ha pucyHKax2.23-2.26 He HaBeAeHo
no3HarreHb
I, 2, 3, 4.
7 . He repeKoHJII{Bo 3Byrrl4rb rBeppreHHf, (crop.133), qo HaBap Mer€ury
KonoAKH o6yvrouenufi HaAnI4IrrKoBkrM
3B's3Korr,rB cracreMi TPn. Taxox
norpe6ye AoAarKoBrrx AoKa3in uorpauleHHfl, mi HacryrrJr.f,TbB pe3ynrrari
3arporroHoBaHoiuo4epnisaqii (crop. 13 6).
8. llpo6leMa KoJleco-pefira ocsitrroB€urr{cb He nr4rrreB 2003 poqi B raseri
<fygoo (crop .152), roMy aBropy 6axauo AarvrrocprJraHHflHa BrapiueHHq
qiei upo6revrn i na Vrcpaini.
9. [ani rexuiqsofo orrracyKoHcrpyxqifi sisxis ra ix cKJraAoBrax
(posgiru 4, 5,
6) ra pos4in 7 6axano 6yno 6 rpl4Becrrr B AoAarKax, 6o BoHr4nisroi
HayKoBoiuonn3HraHe Hecyrb.
10. [gr
Brr3HaqeHHr eKoHoMi.{Horo eQercry(posair 7.5) 6axauo 6yno
BuKopl{crarrr MeroALrKyBr43HarreHHfl
Baprocri xnrreBoro rIHKiry pyxoMoro
cKnaAy) flKa 3arBepAlKeHaYrpsarisuuqerc n 2013p. ra BprKopr,rcroByerbcfl,
f,K Anr HoBoro, TaK i Anx MoAepHisosaHoropyxoMoro cKnaAy.
11. Tax JIerKos6imuyBarr{ rr,rixperr,ronrui
upo6iru JroKoMoruBayI,5-2 p€Br{He
MolKHa, 6o Anfl HHx Bl4KoHyrorbpeMoHT ne rilrKrr xoAosoi vracrvtnvr,a ir
iuruux nysnin (naupnKnaA Waens' eJreKTpr{rrHrrx
araparis ra i".), Anfl rKr{x
3arrpoloHoBaHisaxoAr.rHe Marorb Hi.qroro BnJrHBy.
l2.HelocrarHro o6qpyHToBaHoHexryBaHH{ Kyra HaxHJrynoBepxHi roqeHHf,
KoJIeca,luo ne na6ira, rpn noxu6qi ro.rHocri poapaxyHKis 6,2yo npr{ oqinqi
qiei Berurrr4rua(crop.1 1 aBrope$epary).

13. B ALIcepraIIiisycrpi.rarorbcflop$oryaSiuni rroMuJrKvrra
orrr4cKr{.
B AeqKHX
posruuQpyBaHHrx QopMyn He BKa3ana posrr,ripnicrr BeJrrrrrzH.

14. B aBrope$eparisycrpiuarorbc.norrrrcKr4
ra op$orpa$iqsi nouvJrKu.Tar:
o
B crpyxrypi
aBrope$epary Ha 1 cropinqi rporyqeHo
H€BBy
ni4pos4iny <3ar€ilnbHaxapaKr epr4crura po6orr4), a repui rpz a6sa\u 6inru
Bcboro ni4uocxrbcq Ao aKryaJrbHocrireuu Azceprarlii.
o
B ocraHHboMy a6salli cropiurz 2 Heni4noni4Hicrr silN,riHris npra
nepepaxynanni;
o
B aBrope$epari antop He BK€I3an
oco6ucruit BHecoKB npaqxx26,30,
33, xo.ra B Akrcepraqiioco6ucruit BHecoKpo3ru4canuft.
o
aHaJlori.rHoHe BKa3aHooco6vcruit BHecoKB rrpaqrx arpo6arlifiHofo
xapaKTepyra AoAarKoBr{x;
o
pt4cyHKtl rlplaBoA.f,rbcflHe 3pa3y nicrq ilocr{JraHbHa HHX (pucynor 3
HaBeAeHoB xisqi cropinxu 10, a roct4JraHHfl
Ha Hboro Ha cropinqi 9).

15.3 aBrope$epary He soscir\d3po3yMino,Ae BrrpoBaAx(eHo
p$yJrbrarvr
Aocni.qx(eHb.
3asHa.reni 3ayBax(eHHr Hisrorc

nriporo

He

3Hux(yrorb

3HaquMicrr

rpeAcraBJreHoi
4ncepmqifinoi po6oru
3aranrnufi

BrrcHoBoK

.{nceptaqis KnprueHKoIpwuu BoroAuruupinHu e 3aBeprueHoroHayKoBoro
npallerc, B srifi orpprMaHoHosi HayKoBo o6rpynronaui pe3yJrbrarv\ sri B
cyKyrHocti nzpiuyrorb aKryEIIrbHy
HayKoBo-npHKJraAHy
upo6neMyAJrrpo3BHrKy
rcopii 4uuauiKu pyxoMoro cKJIaAysarigHur{b,rKa noJrmaeB po3BHTKy
HayKoBux
ocHoBi uerogin oqinru 6esrreKrrix pyxy. Pesylbrarr{ AocliAxeub Ao3BoJrrrcTb
niAeuqvITupecypc xoAoBoi.racruHra
pyxoMoro cKiraAyra 6egueKyfioro pyxy.
3nricr Azceprallii ra aBrope$eparyB noBHifi rraipisiAnoeiAarorr nacnopry
cneqianurocti 05.22.07 pyxonaufi cKJraAszurisunqr ra rqra noigAis (u.11 KoHcrpyrqix, AunauiKapyxoMoro cKJraAy;n.12 - rlsaenao4ir
pyxoMoro cKJraAy
ra
rcolii, ctifiricrb pyxy JroKoMorusisi saroHin,6esneKapyxy nois4in).
Bpaxonyrcqu aKTyEIJIrnicrrpo6orn, ii saroNaicrr B TeoperurrHoMy
rpaKTurrHoMy unaui, .qocraruifi o6csr uarepialin, qo 6yrru ouy6nirosaHi
aupo6aqii po6orz Ha roHQepeHqirx, BBaXarc, IIIO AlrcepraqifiHa po6om
BIA[OBlAae Br{MOraM rryHKTaM
n. 9, 10, 12 <floprgry npucyA)KeHHr HayKoBr4x
ctynenin i npucBoeHHr BqeHoro 3BaHHr craprxoro HayKoBoro cninpo6irunrco>
sriAHo floctauoBll Ka6inery Minicrpin Yrpainz Ns 567 si!,24 Jrr{nHn2013 poKy,
srci BcraHoBJreHo IrIoAo AoKTopcbKprx Alrcepragiit, a KlnnaeHKo Ipuna
BoloAunanpinna 3acJryroBye npucy4>KeHHr HayKoBoro cryrreHr AoKTopa
rexuiqnux HayK 3a cueqianruicrrc 05.22.07 - pyxouufi cKnaA gzulisHurlbra rflra
uoislis

OQiqifinnfi onoHeHr
sani4yna.rraSeApHrenJrorexHirura
renJroBr{xABprryninYrcpaincbKoro
AepxaBHoroyninepcr.rrerygzuligsurrHoro
rpaHcroPTY,
AoKroprexni.rHrlx Hayr, upo$ecop

ffi
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w
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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертаційну роботу Клименко Ірини Володимирівни «Розвиток
теоретичних основ і методів оцінки й підвищення безпеки руху
рухомого складу залізниць», представлену на здобуття наукового
ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.07 – рухомий
склад залізниць і тяга поїздів.
1. Загальний аналіз дисертації
Дисертацію виконано в Галузевій науково-дослідній лабораторії динаміки і
міцності рухомого складу Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства освіти і науки
України.
Дисертація написана російською мовою, складається зі вступу, семи розділів,
висновків, списку використаних джерел і додатків. Її повний обсяг складає 283
сторінок, із яких 224 сторінки основного тексту, 70 ілюстрацій, 10 таблиць, 5
додатків на 5 сторінках. Список використаних джерел включає 367 найменувань
на 43 сторінках.
Автореферат дисертації написаний українською мовою, містить необхідну
загальну інформацію, основний текст й анотації українською, англійською і
російською мовами. Обсяг автореферату складає 39 сторінок. Структура
дисертації, порядок викладення та оформлення матеріалу у дисертації та
авторефераті відповідає «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567.
2. Актуальність теми дисертації
Залізничний транспорт України займає провідне місце в вантажних та
пасажирських

перевезеннях.

Найважливішими

перевагами

залізничного

транспорту є його економічність, доступність, екологічна безпека, незалежність
від періоду року, погодних умов.

2
Перспективи розвитку залізничного транспорту невід’ємно пов’язані з
удосконаленням рухомого складу залізниць і всієї інфраструктури, підвищення
вантажообігу

та

пасажирообігу,

активним

інтегруванням

у

міжнародну

транспортну мережу. Найважливішою проблемою на залізницях є забезпечення
безпеки руху поїздів, суттєве зниження транспортних подій, особливо катастроф і
аварій, серйозних інцидентів, сходів з рейок. Їх причинами є насамперед
відхилення в стані рейкової колії й ходових частин рухомого складу від норми їх
утримання, а також недосконалість конструкцій вагонів та тягового рухомого
складу, їх окремих вузлів і деталей (автогальмівне обладнання, колісні пари,
надресорні балки, бокові рами візків, буксові вузли, автозчепне обладнання).
У зв’язку з викладеним можна зробити висновок, що дисертаційна робота
Клименко І.В., яка спрямована на удосконалення основ і методів оцінки
підвищення безпеки рухомого складу залізниць в умовах підвищення швидкостей
руху поїздів, створення вагонів нового покоління з підвищеними осьовим та погонним навантаженнями, слід вважати актуальною.
Актуальність теми дисертації підтверджується тим, що дослідження
виконувались року відповідно до планів науково-дослідних робіт університету по
таких темах:
– «Дополнительные комплексные динамические (ходовые и прочностные) и
по воздействию на путь при рекуперативном торможении испытания грузового
магистрального электровоза ДЭ1-002», № ДР0198U005785, 1998 г.;
– «Разработка рекомендаций по снижению износа колес и рельсов за счет
снижения сил динамического взаимодействия железнодорожных экипажей и пути
с

учетом

стационарных

и

нестационарных

режимов

движения»,

№ ДР 0196U023134, 1998 г. (автор є виконувачем звіту);
– «Разработка мероприятий по уменьшению сходов порожних вагонов
(цистерн,

хопперов,

полувагонов).

Экспериментальные

и

теоретические

исследования». № ДР 0197U019255, 1999 г. (автор є виконувачем звіту);
– «Определение причин схода грузовых вагонов в поездах и разработка
рекомендаций

по

их

устранению

и

схемам

формирования

№ ДР 0199U000050, 2000 г. (автор є виконувачем звіту);

поездов»,
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– «Розробка Технічного завдання та ескізного проекту стенда для
визначення моменту сил опору повороту візка відносно кузова і методики оцінки
цього моменту», № ДР 0109U002988; 2009 г. (автор є виконувачем звіту);
–

«Розробка

інноваційних

конструкцій

вантажних

вагонів

для

перспективних умов експлуатації з урахуванням новітніх матеріалів та
застосування сучасних технологій зварювання зі зниженням енерговитрат», №
ДР 0114U002548; 2013 (автор є виконувачем звіту).
3.

Ступінь

обґрунтованості

наукових

досліджень,

висновків

та рекомендацій
Одержані в роботі наукові результати є обґрунтованими. Підставою для
цього є коректна постановка проблеми, використання сучасних загальновизнаних
методів досліджень (вищої математики, аналітичної, теоретичної й прикладної
механіки,

об'єктно-орієнтованого

програмування,

теорії

ймовірностей

і

математичної статистики, експериментальних досліджень, методи теорії машин і
механізмів).
Основні

висновки

і

рекомендації

одержали

також

схвалення

на

міжнародних наукових конференціях в Україні та Російській Федерації.
У повному обсязі матеріали дисертації доповідалися та одержали схвалення
на міських семінарах, проведених кафедрою будівельної механіки ДНУЗТ у
(23.01.2014 р., 29.04.2014 р., 04.06.2015 р.). В цих науково-педагогічних семінарах
приймали участь кафедри будівельної механіки, вагонів, комп’ютерних і
інформаційних технологій, локомотивів, прикладної математики, теоретичної
механіки, тунелів, основ і фундаментів, члени спеціалізованої вченої ради
Д08.820.02 при Дніпропетровському національному університеті залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна, а також представники Інституту
технічної механіки НАНУ и НКАУ, Інституту транспортних систем та технологій
НАН України.
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4. Достовірність і новизна наукових результатів
Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій дисертації
обумовлена відповідністю прийнятих припущень характеру проблеми, що
вирішується, відповідним вибором методів та технічних засобів випробувань,
програмами

проведення

та

методами

обробки

одержаних

результатів,

моделювання та програмним забезпеченням комп’ютерного моделювання й
обробки результатів. Ступінь достовірності наукових положень, розрахунків і
експериментальних даних вважаю достатньою.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтованості питань,
що впливають на підвищення безпеки рухомого складу залізниць, при цьому
вперше:
– одержано аналітичне співвідношення для умови безпеки від сходу колеса
з рейки, яке на відміну від існуючих враховує висоту точки прикладання рамної
сили та уклону поверхні кочення колеса, що не набігає;
– розроблено математичну модель сходу колеса з рейки як єдиного процесу
взаємодії колеса і рейки в залежності від значення відношення горизонтальної
поперечної

і

вертикальної

сил,

яка

дозволяє

розвинути

теоретичних

положення теорії стійкості колеса проти сходу з рейки;
– створено науковий підгід оцінки коефіцієнту запасу стійкості від сходу
колеса з рейки як відношення проекції на утворюючу сил, що сприяють ковзанню
гребеня

колеса

вниз

відносно

головки

рейки,

до

величини

сил,

що

перешкоджають цьому руху, який на відміну від відношення діючих на колесо
вертикальної і горизонтальної поперечної сил уточнює оцінку стійкості від сходу
колеса з рейки;
– розроблено метод графоаналітичного моделювання ситуації сходу колеса
з рейок, який дозволяє прогнозувати вірогідність сходу колеса з рейки.
Удосконалено:
– математичну модель для дослідження динамічних якостей рейкових
екіпажів в частині взаємодії колеса й рейки з урахуванням одержаного в роботі
коефіцієнта запасу стійкості від сходу колеса з рейки, яка дозволяє більш
коректно оцінювати умови безпеки від сходу колеса с рейки;
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– метод оцінки моменту сил опору повороту візка відносно кузова
вантажного вагона в плані за допомогою запропонованих у роботі конструкцій
стендів, що дозволяє контролювати і регулювати його величину при виготовленні
та експлуатації модернізованих вагонів, а також визначати найбільшу величину
моменту сил опору повороту візка відносно кузова в плані, небезпечну з точки
зору сходу колеса с рейки при проходженні кривих ділянок колії;
Одержав подальший розвиток:
– метод кінематичного аналізу ходових частин та гальмівних систем, що
дозволяє на стадії проектування або модернізації рухомого складу поліпшити їх
динамічні якості та зменшити негативні явища в процесі їх експлуатації.
5. Практична значність основних результатів дисертаційної роботи
Запропонований в роботі метод графоаналітичного представлення критерія
Надаля дозволив науково обґрунтувати вірогідність сходу колеса з рейки.
Аналіз виразів критеріїв безпеки від сходу колеса з рейок, у яких
використовується бічна або напрямна сила в положенні граничної рівноваги
системи, а також аналіз виразів для коефіцієнта запасу стійкості від сходу колеса з
рейок при використанні зазначених критеріїв дозволяють замість двох виразів
критеріїв безпеки, що приводяться в нормативній літературі, на вибір
використовувати один з них, залежно від конструкції екіпажної частини рухомого
складу.
Запропоновані в роботі стенди для визначення сил тертя в ковзунах
вантажних вагонів і моментів сил опору повороту візка відносно кузова в плані
дають можливість контролювати й регулювати зазначену величину при
виготовленні та експлуатації вантажних вагонів. Це дозволяє визначати реальні
значення моменту сил опору, поліпшувати їх динамічні якості і підвищувати
швидкість руху вантажних поїздів.
Аналіз структурних і кінематичних схем окремих вузлів або з'єднань
елементів рухомого складу дає можливість науково обґрунтувати рекомендації з
усунення надлишкових зв'язків в їх конструкціях, що в процесі експлуатації
впливає на роботу як окремих вузлів рухомого складу, так і на весь екіпаж у
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цілому, а саме, дозволяє зменшити надлишкове навантаження в процесі
експлуатації, зношування деталей, усунути їхнє заклинювання, тобто забезпечить
безпеку руху на залізницях.
Практичне

впровадження

результатів

дослідження

підтверджено

відповідними матеріалами, які подані в додатках дисертації.
6. Повнота викладання основних результатів наукових досліджень дисертації в опублікованих працях.
Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи
достатньо повно опубліковані в 80 наукових працях. Серед них 33 основних у
наукових фахових виданнях України (1 монографія, 29 статей у наукових
виданнях, які входять до переліку наукових фахових видань України (4 опубліковані без співавторів), з яких 4 – у виданнях іноземних держав і 3 у виданнях
України, які включені в міжнародну наукометричну базу; 3 патенти на винахід).
Список додаткових праць нараховує 47 робіт (30 тез наукових доповідей на
конференціях, 1 наукова стаття, 16 патентів України). Перелік опублікованих
праць за темою дисертації наведено в авторефераті здобувача.
7. Науковий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві
Цей внесок міститься у наступному: розрахунки динамічних показників
рейкових екіпажів з урахуванням їх конструктивних особливостей; виконання
розрахунків щодо дослідження стійкості руху вагонів; проведення розрахунків по
визначенню значень жорсткості зв'язки похилої тяги з кузовом електровоза й
вибору їх раціональних значень; аналіз структурної схеми гальмової важільної
передачі, зв'язків візка з кузовом, конструкції підвішування тягового привода
класу II; проведення розрахунків і аналіз результатів про вплив поверхні кочення
колеса на стійкість його руху; наукове обґрунтування усунення надлишкових
зв'язків у проектованих механізмах; проведення розрахунків і аналіз результатів
по оцінці ступеня безпеки від сходу колісної пари з рейок, аналіз впливу значень
натурних випробувань при оцінці якості рухомого складу.
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8. Використання у докторській дисертації положень та результатів
кандидатської дисертації
Здобувач не вносить на захист докторської дисертації наукові положення та
результати, які біли захищені здобувачем у 1994 році. У дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук «Навантаженість рам візків
перспективних електровозів» за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць
і

тяга

поїздів

автором

розроблена

методика

досліджень

динамічної

навантаженості рам візків перспективних електровозів на основі метода скінчених
елементів з використанням в розрахунковій схемі рами кінцевого елемента у
вигляді стержня перемінного коробчастого поперечного перерізу, для якого були
одержані автором елементи матриці жорсткості та мас.
9. Достатність апробації дисертаційних матеріалів
Перелік опублікованих автором робіт у дисертації та авторефераті, список
доповідей на науково-технічних конференціях в Україні та Російській Федерації,
впровадження практичних реалізацій результатів досліджень, підтвердження
високого рівня розробок патентами на винахід та корисну модель дозволяють
судити про широке розповсюдження результатів серед відповідних наукових
робітників та фахівців виробництва, що підтверджує достатню апробацію.
11. Оцінка змісту дисертації та автореферату
Текст дисертаційної роботи викладено чітко, послідовно, логічно. Стиль
викладу змісту роботи відповідає нормам, прийнятим у науковій літературі,
дисертація й автореферат оформлені відповідно до чинних вимог.
У вступі обґрунтована актуальність теми дослідження, міститься загальна
характеристика роботи, сформульована мета та задачі роботи, визначено об’єкт і
предмет дослідження, вказані її наукова новизна та практичне значення
одержаних результатів, розглянуто зв'язок з науковими програмами, темами,
наведені відомості щодо публікації основних результатів та апробації їх на
наукових конференціях та семінарах.
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У першому розділі дисертації проведено аналіз стану ходових частин
рухомого складу, їх вплив на безпеку руху, існуючих підходів до оцінки безпеки
від сходу колеса з рейки й питань, пов'язаних з удосконалюванням механізмів.
Розглянуто сучасні тенденції розвитку конструкцій візків тягового рухомого
складу.
Другий розділ автор присвятив подальшому розвитку наукових основ
теорії безпеки від сходу колісної пари з рейок
Запропоновано удосконалення умови безпеки від сходу колісної пари з
рейок у тому випадку, коли вона розглядається як одне тверде тіло з урахуванням
сил, прикладених до неї з боку рами візка і з урахуванням висоти прикладення до
колісної пари рамної сили.
Автором запропоновано науковий підхід оцінки коефіцієнту запасу
стійкості від сходу колеса з рейки як відношення проекцій на утворюючу сил, що
сприяють ковзанню гребеня колеса вниз відносно головки рейки, до величини
сил, що перешкоджають цьому руху, яка на відміну від відношення діючих на
колесо вертикальної і горизонтальної поперечної сил більш точно оцінює
стійкість від сходу колеса з рейки; розроблено метод графоаналітичного
моделювання ситуації сходу колеса з рейок, який дозволяє прогнозувати
вірогідність сходу колеса з рейок; у роботі за допомогою принципу можливих
переміщень одержано умову безпеки від сходу колісної пари з рейок у тому
випадку, коли вона розглядається як одне тверде тіло з урахуванням сил,
прикладених до неї з боку рами візка і з урахуванням висоти прикладання до
колісної пари рамної сили.
У третьому розділі роботи розглянуті питання, пов'язані з безпекою руху
рейкового рухомого складу з точки зору їх технічного стану і роботи
між елементних зв’язків.
У четвертому розділі розглядаються питання, пов'язані з удосконаленням
конструкції візка вантажного вагона.
У п’ятому розділі дисертації наведені рекомендації з удосконалення вузлів
і деталей залізничного транспортного засобу. Зокрема, дано рекомендації з
поліпшення роботи пружно-фрикційного ковзуна візка вантажного вагона (патент
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України № 31833), гальмової важільної передачі візка залізничного транспортного
засобу (патенти України №№ 78951, 78953) і фрикційного клинового гасителя
коливань (патенти України №№ 20777, 78952).
У

шостому

розділі

дисертації

проведене

теоретичне

дослідження

структурних схем візків різних типів. Одна з них виготовлена Цицикарською
залізничною компанією з обмеженою відповідальністю (QRRS, КНР) для
Казахського акціонерного товариства Казтеміртранс (АТ «КТТ»). У порівнянні із
традиційними

трьохелементними

вантажними

візками

вона

має

ряд

конструктивних особливостей і за даними виготовлювача характеризується
високою критичною швидкістю, низьким зношуванням поверхні кочення коліс і
амортизаційних обладнань, низькими витратами по обслуговуванню і т. ін.
В якості прототипу прийнятий серійний візок моделі 18-100.
Аналіз структурних схем зазначених візків на предмет наявності
надлишкових зв'язків показав, що візок ZК1-Е являє собою самоустановлювальний механізм без надлишкових зв'язків.
У сьомому розділі дисертації запропоновані автором ескізні проекти
стендів для визначення моментів сил опору повороту візка відносно кузова
(патенти України №№ 87752, 93398, 95829).
Зміст дисертації, її основні результати та висновки у повній мірі відображені
в авторефераті. Зміст автореферату та дисертації ідентичний.
12. Зауваження за змістом дисертації та автореферату
До зауважень за змістом дисертації та автореферату слід внести:
1. У висновках до розділу 2 пп. 10 і 11 має місце повтор понять (стор. 120)
2. В авторефераті (стор. 14) та дисертації (стор. 90) сказано, що для
цистерни значення коефіцієнту запасу стійкості від сходу колеса з рейки під час
дослідних поїздок на Придніпровській залізниці було зафіксовано на рівні 0,5.
Треба було б детальніше вказати при якій швидкості цей результат був
зафіксовано, вказати стан колії та цистерни, тип цистерни, методика обробки
результатів (в тому числі враховані частоти коливань та інше). Крім того,
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необхідно було відзначити значення коефіцієнта запасу стійкості вагона-еталона,
який випробувався одночасно з цистерною.
3. Наявність невідповідностей рисунків 2.27 та 2.28 тексту таблиць 2.9 та
2.10 (сторінка 103).
4. На сторінках 177 і 179 повторюється один і той самий текст, який описує
побудову і принцип дії фрикційного гасителя коливань візка моделі 18-100.
5. Відповідно до діючих «Норм для розрахунків вагонів та локомотивів»
передбачається оцінка показників безпеки руху не тільки по коефіцієнту запасу
стійкості колісної пари від сходу з рейок, але і коефіцієнту запасу стійкості від
перекидання в кривих.
Однак в дисертації нічого не говориться про другий показник.
6. стр. 19 – рефрижераторні вагони типу вагон-термос моделі ТНЧ-201
побудови вагонобудівного заводу «Дессау» також обладнуються візками моделі
18-100.
7. В першому розділі приводиться перелік можливих відмов рухомого
складу, але більшість їх не є причиною сходу вагонів через невідповідність
коефіцієнта запасу стійкості.
Доцільно було би навести статистичні дані по сходах вагонів з рейок в
експлуатації та аналіз причини їх виникнення на залізницях України.
8. На стр.115-117 робляться посилання на статтю Мартинова І.Е.,
Маслієва В.Г. [227]) «Износ гребней колес грузовых вагонов и рельсов». В той час
коли розглядається питання по тяговому рухомому складу. Коефіцієнт
горизонтальної динаміки не може бути рівним 1,4 (стор. 116)
9. Посилання на РД24.050.37-95 при розгляданні питань стійкості
локомотивів не коректне, так як РД призначений для вантажних і пасажирських
вагонів.
10. Стр 91. вказаний ОСТ 24.050.37-84 замінений РД 24.050.37.-95. В
теперішній час аналогічний документ знаходиться на стадії затвердження в якості
міждержавного стандарту Євразійської ради з стандартизації, метрології і
сертифікації «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность
и ходовые качества»
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11. Дослідження розділів 4,5,6 дуже цікаві, але в дисертації відсутні
результати впливу досліджень цих розділів на підвищення рівня стійкості
рухомого складу від сходу з рейок.
12 Назва дисертаційної роботи Клименко І.В., яка вказана в актах
провадження не співпадає з назвою в дисертації і авторефераті.
13. В роботі зустрічаються окремі неточності (наприклад: на стр 111 при
розрахунках коефіцієнта запасу стійкості електровоза ДС-3 l=1,58м в той час коли
нормами

...[229]

передбачується

l1=1,553м

(стр36).

стр.75

r=0,475м

(повинні бути r=0,45м – радіус середньо зношеного колеса) а1=0,250м,
а2=0,220м, l=1,6м стр.103 а1=0,264, а2=0,219м, l=1,58м, r=0,478 м, в дисертації
відсутній рисунок 2.32), а також редакційні помилки, на які дисертанту
Клименко І.В, вказано особисто.
14. Розрахунок економічного ефекту від впровадження результатів
дисертації (стр. 222-230) доцільно винести в додаток, оскільки він наукової
новизни не несе.
В цілому наведені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну
оцінку дисертаційної роботи.
13. Загальна оцінка дисертації
Аналіз тексту дисертації, автореферату, а також публікацій здобувача за
темою роботи дозволяє зробити наступні загальні висновки по змісту даної
кваліфікаційної праці.
Дослідження, що проводиться під час виконання дисертації, відповідають
п.10 (Конструкція, динаміка рухомого складу) і п.11 (Взаємодія рухомого складу
та колії,стійкість руху локомотивів і вагонів, безпека руху поїздів) паспорту
спеціальності 05.22.07 – рухомий склад та тяга поїздів. Дисертація Клименко
Ірини Володимирівни є завершеною кваліфікаційною науковою працею, містить
отримані автором нові раніше не захищені науково обґрунтовані теоретичні та
експериментальні результати в галузі рухомого складу залізничного транспорту,
які у сукупності дозволили розв’язати конкретну важливу науково-прикладну

