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L. Актуальнiсть i новизна теми
Актуальнiсть удоскон€шення методiв експлуатацii транспортних систем

визначила вибiр напрямку дослiдження дисертацiйноi роботи. Головним
чинникОМ, ЩО стримуе розвиток цього наIIрямку, е недосконалiсть методiв
урахування вIIливу багато алътернативностi та чинникiв ергатичного харак-
теру.

Актуальнiсть теми дисертацiТ е наслiдком:
великогО значеЕня транспортних систем у розвитку екоЕомiки та суспi_
льства взагалi;
пiдвищеннi складностi транспортних систем та зростання кiлъкостi
чинникiв, що впJIивають на ik ефективнiсть;
необхiдНостi вирiшення завдань керування транспортними системами в
умовах обмежених матерiальних pecypciB та часу;
суттевоГо впливУ, що мають чинники суб'ективного характеру; це дае
пiдставИ для вiднесеннЯ ре€LльниХ транспоРтних систем до класу ерга-
тичних;
активноЮ участЮ суб'ектiв у KepyBaHHi транспортними системами;
наявносТi значноi кiлькостi апътернативних BapiaHTiB розв'язання за_
вдань керування таких систем.

Новизна теми визначаеться недостатньою опрацьованiстю критерiiЪ та
методiв, якi забезпечують опис та розв'язання проблеми керування ергатич-
ними транспортними системами в умовах багато €tльтернативностi та неви-
значеностi.

Таким чином, тема дисертацiТ мае значну наукову i практичну
HicTb, а об'ект дослiдження мае новизну.

актуztлъ-

Актуальнiсть роботи також пiдтверлжуеться тим, що вона виконана у
рамках держбюджетних FIДР.

2. Значущiсть для науки i практики
Найбiльш значущими науковими результатами, якi вгrерше отриманi

автором i визначаютъ вiдповiднiсть дисертацiТ вимогам до докторського piB-
ня, е створення:
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ртних систем;



математичних моделей, що по€днуютъ об'ективну iнформацiю про екс-
плуатацiйнi параметри системи з iндивiдуальними перевагами
суб'ектiв, що приймають рiшення;

Практичнi результати дисертацiйноi роботи.
результати дослiджень € теоретичною основою керування процесами

експлуатацii транспортних систем iз обгрунтованим урахуванням iндивiдуа-
льних переваг суб'ектiв.

у роботi наведено приклади застосування заrтропонованого методу, кри-
терiiъ та моделей до ряду завдань керування авiацiйними та судовими транс-
портними системами.

в останньому роздiлi роботи також переконливо пок€вано, що прикладна
сфера розроблених пiдходiв значно ширша за керування транспортними сис-
темами: вонИ можутЬ бутИ викорисТанi длЯ аналiзУ та оптиМiзацii будь-яких
багатоальтернативних ергатичних систем, наприклад систем пiдготовки с11е-
цiалiстiв та систеМ держаЕнОго регулЮвання г€tлузями промисловостi.

3. Обгрунтованiсть i достовiрнiсть результатiв

OcHoBHi результати i висновки дисертацii е достовiрними, добре обгрун-
тованими i випробуваними.

Автор базуе своТ дослiдження на основоположних законах TeopiТ iнфор-
мацii, теорii ймовiрностей, вар iацiйного аналiзу, методах оптимiзацii'.

,щостовiрнiсть результатiв доведена чисельними порiвняльними розра-
хунками, виконаними для рiзних об'ектiв.

ВикориСтанi В роботi експериМентальнi данi взятi зi статей i монографiй,
опублiкованих у вiдомих вiтчизняних i закордонних виданнях. Тому вфоiiд-
HicTb експеримент€lJIьних даних не викликас cyMHiBy.

висновки, приведенi автором в дисертацii, повнiстю вiдповiдаютъ iT змi-
сту i отриманим результатам.

4. Повнота викладецня дисертацiТ в публiкацiях

Результати дисертацiйноТ роботи опублiковано в перiод з 2009 р. по 2015 р.
У Двох монографiях та 24 статтях у фахових виданнях (з них одноосiбних -
18). С також багато публiкацiй у закордонних виданЕях. Отримано один па-
тент на корисну модель. Результати дисертацiйних дослiджень доцовiдалися
на2З наукових конференцiях в YKpaTHi та за кордоном.

Аналiз публiкацiй дозволяе дiйти висновкУ, Що Bci ocHoBHi результати
дисертацiт опублiкованi та вiдомi широкому колу профiльних вчених.



5. Оформлення дисертацiТ та автореферату
Оформлення дисертацiТ та автореферury вiдповiдае встановленим вимо-

гам, за винятком зауважень, наведених нижче.
Автореферат достатньо повно викладае змiст дисертацii, ii структуру i

основн1 результати.

б. Зауваження

роздiлi автор головним чином посиJIаеться на своi роботи i роботи науко-
вого консультанта, що сприяе опису методiв та галузi дослiдження, а не
критичному аналiзу, який дозволяе обцрунтувати задачi дисертацiт.

z. У роздiлаХ 4 i 5 розглянуто достатню кiлъкiсть прикладних задач, що дало
автору проiлюструватрI особливостi технiки реалiзацiт запропонованих пiд-
ходiв, широкi можливостi використовувати iх у рiзних гаJц/зях. Проте yci
Цi ЗаДаЧi е ДУЖе Простими, досить дutлекими вiд задач, що виникають у ре-
аlrьних транспортних системах, особливо в критичних умовах, коли вна-
слiдок впливу не розрахуЕкових факторiв необхiдно швидко та з мiнiмаль-
ними матерiальними витратами i мiнiм€UIьними збитками вирiшити конф-
ЛiКТНi СИтУацii. Немае cyMHiBy, щ0 запропонованi у дисертацii пiдходи ма_
тимуть найбiльшу ефективнiсть саме в цих умовах.

З. У РОЗДiЛi 3.4 автор на стор. 135 наводить прикJIад застосування запропоно-
ВаНОГО ПiДХОдУ До керування системою експлуатацiТ лiтака. !ля формуван-
НЯ фУНКцiй (3.167) суб'ективноi ефективностi альтернатив у виглядi функ-
цiй швидкостi польоту Vr(m) i V2(m). Використану структуру та коефiцiен-
ТИ ЦИХ фУНКЦiЙ не обrрунтовано. Це у значнiй Mipi стосуеться iнших прик-
ладiв, розглянутих у дисертацiТ.

4. ВИСНОВки по розд. 2, З i 4 не маютъ прямого вiдношення до експлуатацii
засобiв транспорту.

5. СКЛаДОВа s У формулi ("2), за приlтущенням автора, вiдбивае швидкiстъ
вiдрахування коштiв на надiйнiсть i безпеку, Неясно, чому цi кошти вiдне-
сено до витрат на пЕLIIьне.

Пiд час аналiзу задачi дапьнlсть tIlдроздlл1rrrл чаg анаtJIrзу задач1 польоту на максимаьну дапьнlсть у [1дроздlл1
4.4.|.1 автор прицускае аеродинамiчнi коефiцiенти А i В (формула (а.З01))
постiйними. I]e припущення не виконуеться у трив€UIому rrольотi, тому що
внаслiдок витрати папива маса лiтака зменшуеться, що потребуе змiни кута
аТаКИ. ПИтОма Тяга також змiнюеться, що потребус змiни швидкостi витi-
кання продуктiв згоряння iз сопла. Тому припущення v.=gonst не е корек-
тним.
Аналогiчне приlrущення про постiйну швидкiсть зроблено у розд. 5.3 при
аналiзi експлуатацii судна-рефрижератора. Пiд час руху судЕа внаслiдок

1. Перший роздiл дисертацii, згiдно рекомендацiям щодо структури дисерта-
ЦiйНОТ РОботи, мае мiстити аналiз проблеми, що розглядаеться, а також
критичниЙ аналiз пOпереднiх робiт у вiдповiднiЙ галузi. Проте у першому

6.



витрати п€tIIива зменшу€ться осlдання, що призводить до зменшення опору
та потрiбноi потужностi пропулъсивноi установки.

7. РОЗГЛЯНУТi У РоЗД. 5.2.З кубiчнi залежностi потужностi та витрати п€lJIива
вiд частоти обертання ротора е справедливими водночас лише за умов не-
заIIежностi Кк! пропульсивнот установки вiд частоти обертання. Це при-
пущення не с ре€tльним.

8. Роздiл 5 присвячено ергатичним система керування транспортом. Неясно,
Де еРГаТичниЙ чинник у системах, розгJu{нутих у пiдроздiлах 5.3 .l i 5.3.2.У
ПiДРОЗд. 5.3.1 розгjIянуто вплив швидкостi судна на два економiчнi крите-
PiT, а У ПiДРОЗд . 5.З.2 * вплив однiсi змiнноi (квiдношення ставок>>) на один
критерiй (<<вiдносну контрибуцiю>).

9. Зауваження щодо оформлення дисертацiйноi роботи:- деякi задачi роботи сформулъовано розмито (п. 4: <<вiдшука-
ти...своерiднi iHBapiaHTHi велиЧини...D, п. 5: (отримати...деякi тотож-
HocTi...>>, п. 7: (надати принципово-теоретичного пояснен-
ня. ..характеру перебiгу процесiв управлiння. ..);

- термiни <<iдеологiп>, <<iдеологiчна концепцiя>, кiдейнi пiдходи>> (стор.
52) автор Вживас некоректно: згiдно тлумачному словнику (наприклад,
C.I. ожегова), <iдеологiя - система поглядiв, iдей, Що характеризують
будь-яку соцiальну групу, клас) полiтичну партiю, суспiльство);

- TepMiH ((експеримент> у багатьох мiсцях роботи (наприклад, на стор. 97)
ВЖиВастЬся некоректно, тому що жодного експерименту у роботi немае,
€ розрахунки;

- КООРДИНаТИ На ГРафiкУ рис" 1.8 не позначено, що унеможливлюе його
сприйняття та аналiз;

* посилання на |262| на стор. 7| як на роботу ITTeHHoHa - некоректне. Тут
мае бути робота |277l;
велика кiлькiсть значущих цифр на рис. 2.10, 4.42 не вiдповiдае ре€Lпь-
нiй точностi величин, що аналiзуютъся;
пiдпис (закон суб'ективного консерватизмуD пiд рис. З.2 не вiдповiдае
змlсту рисунку, тому що на ньому вiдображено не закон, а графiчнi за-
лежностi;
пiдпис (оптим€lJIьне керУвання)) пiд рис. 1.19 не вiдповiдае змiсту рису-
нку, на якому наведено залежностi;

- на стор. 155 замiсть (3.193 е посиланЕя на формулу (3.319);
- РОЗДiЛ 5.2.| неМожливо читати без наявностi публiкацiй автора, на якi

BiH безперервно посилаетъся, навiтъ на рисунки та формули, яких Ее
приводить у роботi;
у роботi вживаються термiни VIО (математичне очiкування) та МС (ма-
тематичне сподiвання) (наприклад, на стор. 250); рiзниця мiж ними не
пояснюетьая;

роздiл 5.2.2 написано так, що з нього неясно, що е метою, де конкретно
результат, i яке це маевiдношення до керування експлуатацiею;



- робота мiстить досить багато граматичних неточностей (ловiлъне вико-
ристання коми при побудовi речень; речення на початку пiдрозд. 2.4.|
не мае aHi прикметника, aHi пiдмету, aHi присудку, тому воно не мае се-
нсу; вживання слова (типа) замiсть (типу)), ((застосовуваним) замiсть
(застосОванимD (стор. 2З1); перше речення у розд. 5.4.З не мае початку
та iH.).

7. Висновки

Наведенi зауваження не впливають на високу позитивну оцiнку роботи
i обумовленi широким колом дослiджених автOром питанъ та ik складнiстю.
область, якiй присвячено дисертацiйну роботу, безпосередньо торка€тъся
питань, якi визначають ефективнiсть аналiзу функцiонування та керування
активниМи трансПортними системамИ, Що визначае iI винятковiсть, пов'язану
з великими ризиками прийняття хибних рiшень.

{исертацiйна робота виконана на високому науковому piBHi та е знач-
ною працею, яка мiстить HoBi науково обгрунтованi резулътати в гЕlJIузi екс-
плуатацii засобiв транопорту, якi е рiшенням важливот науково-практичноi
проблеми керуван_ня ергатичними транспортними системами в умовах багато
€Lпътернативностi та невизначеностi в умовах обмежених pecypciB.

Щисертацiя вiдповiдае спецiалъностi 05.22.2О - експлуатацiя та ремонт
засобiв транспорту.

Таким чином, дисертацiя задовольняе вимоги п. 10 <Порядку прису-
дження наукових ступенiв i присвоення вченого звання старшого наукового
спiвробiТника) до доктОрсъкиХ дисертацiй, а Ti автор - ГончареЕко Андрiй
вiкторович - заслуговуе присудження наукового ступеня доктора технiчних
наук.
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