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iMeHi Володимира ВинниIIенка

Акryальпiсть обрапоi теми дисертацii'. Щисертацiйна робота ЛуньовоТ
Mapii Ва,гrентинiвни присвячена вивченню фiзичних процесiв У системi, шtо
скJIадаеться з трьох шарiв рiдин i дослiдженню дисперсiйних властивостей
системи, еволюцii та стiйкостi обвiдноi хвилi в залежностi вiд фiзичних та
геометрИчниХ параJ\{етРiв системи та виrtвленню ефектiв та закономiрностей
хвильовогО рухУ В лiнiйномУ та нелiнiйномУ дiапазонi збурень. Суттсвою
перевагою роботи е використЬrrня викJIючно аналiтичних методiв дослiдження,
вкJIюч€lючи заIгуIення комп'ютерних методiв символьноi математики дJIя
одержання результатiв. Ще дозволяе одёржанi результати використовувати для
визначення ефективностi рiзних обчислювztпьних методiв i процедур, на яких
грунтуються дослiдження iнших aBTopiB, а також рiзних гiпотез, якi
використовуються при побудовi наближених моделей. В прикладному п;lанi TaKi
задачi пов'язанi iз проблемами внутрiшнiх хвиль
вкJIюч€lючи випадки акваторiй, вкритих цригою, чи
технiчними спорудами.

Сryпiнь обrрунтованостi науковпх положень, висновкiв i рекомендацiйо
сформульованпх у дпсертацii'. В дисертацiйнiй роботi використовуються
матема-ги:нi цостан9вки задачi, якi пройптли багатофакторне тестування на

рiзних прикJIадах шаруватих течiй рiдини i по яких проведено чим€ш() якiсних. i
кiлькiсниХ дослiдженЬ переважно дJIя двошарових течiй або дJUI течiй з
неперервною стратифiкацiею. В роботi пок€вано узгодження i вiдповiднiсть
ОДеРЖаНИ}. РеЗУЛЬТаТiВ З ВiДОМИМИ РеЗультатами для двошарових течiй, для

в водних акваторlях,

акваторiй пiд рiзними

Вхiдний

нових задач застосовуються асимптотичнi методи нелiнiйнот механ
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одним iз надiйнш< i перевiрених методiв дослiдження

дискретних i контину€tпьних систем.

щостовiрнiсть та наукова новизна одержанпх результатiв, ltовнота i;*

В пакетi

код для

викладу в опублiкованих працях.

У дисертацiТ одержанi TaKi HoBi HayKoBi резульmаmа:
1. В аналiтичному виглядi побудовано першi три наближення для
слабконелiнiйноТ задачi про поширеншI хвиль у тришаровiй гiдродинамiчнiй
системi <<пiвпростiр шар - шар З тВерДою криШкоЮ) З УраХУВанняМ
поверхневого натяry на IIоверхнях контакту.

2' В рамках, першого наближення слабконелiнiйноi задачi про поширення
внутрlшнlх хвилъ у тришаровiй системi дослiджено дисперсiйнi характеристиr:и
хвиль i проведено аналiз умови проходжен}UI внутрiшнiх хвиль, виявленi якiснi
та кiлькiспi характеристики взаемодii внутрiшнiх хвиль.
з, ЩлЯ проведеншI аналiтичних дослiджень, поскладнених значною

цромlздКlстЮ виразiв i перетворень розв'язкiв, ефективно використаt{о сучаснi
можливостi комп'ютерних методiв символьноi математики.
комп'юТерноi алгебрИ Maple дисертанткою створено програмний
виведенIrя основних анаrriтичних вир€lзiв у другому i третьому наближеннi, в

результатi чого у символьному виглядi отримано yvIoBy розв'язностi другого та
третього наближень та вiдповiднi розв'язки, а також проведено аналiз
особливостей поширенIUt хвиJIъ та потоку енергii у розглядуванiй
гiдродинамiчнiй системi. Виведено еволюцiйнi рiвrшння для обвiднлtх
хвильового пакеry на поверхнrtх контакту у рамках слабконелiнiйноI моделi
системи рiдин <<пiвпростiр - шар - шар з твердою кришкOю> у формi нелiнiйних

рiвнянь Шредiнгера.

4", Провёдено аналiз фор, хвильових пакетiв на ocнoBi отриманих значень
Омплiтуд другоi гарМонiки та виrIвлено умови змiн форми хвильових пакетiв, якi
виникають у MoMelrT встановленЕя бапансу мiж нелiнiйнiстю та дисперсiею, а

такоЖ xapaкTepHi особливостi резонансу другоi гармонiки.

5' Вперше виявлено та чисельно дослiджено умову стiйкостi гравiтацiйно-



капlлярних хвиль у задачi про пошIФеннrI хвильових пакетiв у тришаровiй
напiвнескiнченнiй гiдродинамiчнiй системi. Виявлено iстотний вплив
ПОВеРХНеВОГО НаТЯry На ПОВеРNIUIХ КОНТаКТУ На ОбЛаСтi модуляцiйноi стiйкостi. В
рамках лiнiйного наближення дослiджено характеристики потоку енергii
хвильового руху в залежностi вiд параметрiв системи.

fосmовiрнiсmь одержаних результатiв визначаеться використанням
кJIасичних постановок задач динамiки.багатошарових течiй рiдини, побудовою
аналiтичних розв'язкiв задачi на ocHoBi асимптотиIIних методiв нелiнiйнот
механiки, добрим узгодження одержаних результатiв iз результатами подiбних
дослiджень для двошарових систем пiдтверджуеться спiвпадiнням теоретичних

розрахункiв у вироджених випадках, якiсним узгодженням одержаних

результатiв iз даними натурних спостережень.

теоретичне та практичне значення одержаних результатiв. Отриманi
результати е базОю дJUI використанIUI при моделюваннi силъно стратифiкованрIх
за глибиною областей термокJIиЕу Свiтового океану, зокрема таких, якi
виникаютъ в oкeaHi з шаруватою структурою за наявностi льодового покриття.
OcHoBaHi на аналiтичних пiдходах результати можуть служити основою для
вiдпрацювання оцремих спроц{уIочих гiпотез i чисельних процедур для
наближених моделей поширеншI хвиль у шаруватих структурах

повнота викладу основпих результатiв дисертацiт в опуб.пiкованих
працях, Результати роботи в достатньо повнiй Mipi опублiкованi в одинадцяти
працях, якi вiдповiдають вимогЕlм моН щодо гryблiкацiй для захисту дисертацiй
на здобУття науКовогО ступеня доктора фiлософiТ за вказаною спецiа-гtьнiстю.

Зокрема' три iЗ з€вначеНих статей вкrrюЧенi дО базИ Scopus, е публiкацii у
фахових журн€rлах. Матерiали дослiдження висвiтлювЕlлися у рiзних наукових
конференцiях.

оцiнка змiсry дпсертацii та 'ii оформленпя. !исертацiя складаеться зi
ВстУпУ, трЬох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел (I25
найменувань) та додаткiв. Аналiз змiсry анотацii засвiдчуе iT вiдповiднiсть
основниМ положенням, якi висвiтленi в дисертацiТ. Анотацiя та текст дисертацii



оформлено вiдповiдно до чинних вимог мон (наказ мон Украiни вiд
T2,0L20l7 р. JФ 40 <Про затвердженIш Вимог до оформлення дисертацiЬ> зi
змiнаlли вiд 31,05,2019 Ns759 uПро внесеншI змiн до наказу MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд 12.сiчня20|7 року Nэ 40>).

4, ЩiкавО булО б дослiдити еволюцiю не лише монохромноТ хвилi, а й
хвильового пакету, нехай i найпростiшого (наприклад, двокомпонентного),
що значно збагатило би црикладry значимiсть роботи.

вказанi за)rваження в значнiй Mipi е побажаннями дJuI проведення

дослiджень дисеРтанткИ i не зменшуIотЬ загальноi високоТ оцiнки
науковйх результатiв.

Загальний висновок та оцiнка дисертацii

.щисертацiйна робота Луньовоi Mapii Вапентинiвни на тему <моделюtsання

хвильових процесiв у шаруватих рiдинаю> е оригiнальним,

та завершеним науково_прикJIадним дослiдженням, виконаниN4 на

наступних

одержаних

внутрiшнiх

самостlиним

Зауваження по роботi.
1. Незважаючи на Т€, що в роботi зроблено достатньо повний огляд

результатiв по дослiджённю шарових структур рiдини, в цей огляд не
поп€lли Taki важливi публiкацii iз зага.гlьнот TeopiT внутрiшнiх i поверхневих
хвиль як парадокс Фермi-Паста-Улама, з його с)п{асним тлумаченням для
поверхневих хвиль, виконаним М. опоrаtо iз спiвавторами, результати
о.м. Тер-Крикорова по формуванню поодиноких хвиль, а також проведенi
в УкраiЪi дослiдженнrl, по як,D( були захищенi докторсъкi дисертацiТ в
спорiднених до дисертацii напрямк€lх, виконанi Терлецькою к.в.,
Мадеричем В.С., Бровченком I.0., Железняком M.I., Сердюченком А"М. i в
Iта-шiТ М. La Rocca для двошарових рiдин з верхньою кришкою.

2, В роботi не приведено яуi третс наближення змiнюс профiль хвилi, що, як
вiдомо, по резулЬтатаХ дослiдженнrl дJUI рядУ спорiднених задач може бути
HaBiTb визначЕrпьним.

3, Залишилося незрозумiлим чи Bp€lxoвaнo так званi геометричнi нелiнiйrrостi
в асимптотичних розкJIад€ж розв'язкiв задачi.



високому науковому piBHi та,}Iz}лежним чином оформлена. Авторка розв'язала
важливi в теоретичному i прикгlадному планi aKTy€UIbHi задачi в галузi
прикладнот математики, причому ocHoBHi результати повною мiрою
огryблiкованi у мiжнародних та украiъськш< фiзико-математичних журн €Lлах.

в цiлому вважаю, що дисертацiйна робота ЛуньовоI м.в. на тему
<<Моделювaння внутрiшнiх хвильових процесiв у шаруватих рiдинах>> вiдповiдае
гагryзi знань 11 Математика та статистика за спецiальнiстю 11З Прикладна
математика та BciM вимогам Порядку пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти
ступен,I доктора фiлософii у закJIадах вищоi освiти (наукових установах),
затвердженого постаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З березн я 20|б року
ль 2б1 (зi змiнаМи i доповненнями вiд 03 квiтня 2Оl9року Jф 28з), п. 10 Порядку
проведення експеримен'у з присудженIUI ступеня доктора фiлософiТ
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УrсраiЪи б березня 2019 р. ль 1б7,
а ii авторка, Луньова МарiЯ Вагlентинiвна, за вагомi HayKoBi результати
ДОСЛiДЖеНЬ ПО ПОШИРеННЮ ВНУТРiшнiх хвиль у тришарових рiдинних системЕtх
засJý/говуе на присудженнrI iй наукового стуленrI доктора фiлософiт за
спецiа-пьнiстю 1 13 Прикгlадна математика.
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31вiлувач кафедри механiки суцiльних середовищ
КиiЪського нацiонulльного унiверситету
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