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вIдгук
офiцiйного опоЕента д-ра техн. наук, професора Журавськоi Iрини

миколаiвни на дисертацiйну роботу Янчецького Олександра Вiталiйовича на
тему <<ВдосконulJIення методiв попередження зiткнення суден BpaxyBaHHrIM
ефективностi ik маневру розходженнrI>>, що представлена на здобуття

наукового ступеня кандидата технiчних наук
зi спецiалъностi 05.22.13 _ навiгацiя та управлiння рухом

Акпцl uль Hi с mь mелlu

dо

слid

atc е ння

проблемi забезпечення безпеки судноводiння ocTaHHiM часом надаеться
все бiльШа увага, оскiльки вона впливае на охорону людського життя на Mopi
та екологiчний стан навколишнього середовища.

За ocTaHHi роки piBeHb аварiйностi на морському транспортi в цiлому
icToTHo не знизився, а значна частина аварiй судна виникае по причинi
зlткнень суден.

Плавання морських суден
судноплавство

ситуацiй

та

та навiгацiйнi

в

стисJIих водах ускладнюють iнтенсивне

небезпеки,

якi

сприяють появi аварiйних

характеризуються швидкоплинними змiнами. Вказана

особливiсть плаВання в стислих водах потребуе розробки сучасних методiв

оцiнки ситуацii зближення та вибору маневру розходження, чого можна
досягтИ викорисТанняМ комп'юТерниХ iнформацiйних технологiй.

Тоrчгу

розробка сучасних засобiв оперативного управлiння процесом розходженнrI

2

суден з урахуванням

iх

ефективностi, чому присвячена дана дисертацiйна

робота, е актуаJIьним Еауковим напрямом.

сmупiнь обlрунmованосmi HaykoBtlx полоuсень, вuсновкiв i
peшoшeшda,t4iй

при виконаннi роботи для

вирiшення поставлених задач автором

використанi сучаснi теоретичнi

та

експериментальнi методи, чим

пiдтверджуеться обгрунryванIUI отриманих результатiв, висновкiв та
рекомендацiй в дисертацiйнiй роботi.

щругий роздiл дисертацiйноi роботи мiстить методологiчне
обцрунтування дисертацiйного дослiдження, яке забезпечус правильне
вирiшення поставленоi в дисертацiйнiй роботi головноi задачi. Таким чином,
наявний досiатнiй piBeHb обrрунтованостi наукових положень, резулътатiв та
висновкlв дисертац11.

висновки

i

рекомендацii дисертацiйноi роботи пiдтверджуються
результатами проведеного iмiтацiйного моделювання, якi викладено в
п'ятому роздiлi. Отже, HayKoBi положення, висновки i рекомендацiТ
дисертацiйноI роботи сформулъованi обцрунтовано i логiчно .u р..уп"татами
проведених теоретичних доолiджень та експериментiв.
Новuзнш науковuх полоilсень, BIlcHoBKiB mа рекоменdацiй
Щисертацiйнiй роботi притаманно ряд нових наукових результаТiв, ЯКi е

значущимИ для вирiшентrя проблем пiдвищення безпеки судноводiння,
зокрема попередження зiткнень суден rтри плаваннi в стислих районах.

в

Новизна результатiв дисертацiйного дослiдження в гIершУ ЧеРry ПОЛЯГае
cTBopeHHi нового способу оцiнки ефективностi аналiтичних систем

попередження зiткнення суден,

що мае

комп'ютерну реалiзацiю i

вiдрiзняеться застосуванням гlринциtry зовнiшнього управлiння
розходженняМ незzlJIежнО вiд наяВностi системИ управлiння рухом судна
(сурс).
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В результатi проведених автором дослiджень:
- вперше розроблено спосiб оцiнки ефективностi аналiтичних систеМ
попередженнrI зiткнень суден;

- вперше запропоновано процедуру визначення групи суден, що
взаемодiють, в ситуацii зближення;

- одержав

подальший

визначення

метод

розвиток

стратеп1

розходження групи суден, що небезпечно зближуються.
Пр акmолчн а значtлмiсmь оmр

LLlчrан

uх нау ко

Практична значимiсть роботи полягае

в oDс

р

езульmаmiв

в можливостi

використання

Ti

результатiв розробниками навiгацiйних iнформацiйних систем, приЗнаЧенИХ

для розходження судна в ситуацiях небезпечного зближення. Теоретичнi i

практичнi результати роботи впроваджено компанiсю
(Одеса)

у

ТОВ

<<АкомарiЮ>

процес вирiшення задачi пiдбору освiчених та квалiфiкованих

морських фахiвцiв, Азовським морсъким iнститутом Нацiоналъного
унiверситету <<Одеська морська академiл> для навчання, пiдготоВки i
перепiдготовки фахiвцiв

по

напряму

<<Судноводiннп>, приватним

пiдприемством<<Трансконтинентzulьнесейсмопрогнозовебюро>.

Повноmш ваюлаdу

в

t

опублiкованuх працях Hayкorl,x поломсенЬ,

вuсновкiв, р eKoMeHd ацiй
OcHoBHi результати i положення дисертацiйноi роботи достатньо повно

в 9 наукових працях (з них 4 одноосiбнi), в тому числi: в
наукових профiлъних виданнях, що входятъ до перелiку МОН Украiни огryблiкованi

4 наукових cTaTTi; в зарубiжних наукових профiлъних виданнях

статей; в збiрниках матерiалiв наукових конференцiй

-

2 наукових

- 3 доповiдi.

Отриманi автором результати роботи пройшли апробацiю на наукових
форумах морського профiлю

рiвня

в

Одесi, XepcoHi

i конференцiях нацiоналъного й мiжнародного

та

KayHaci

(Литва)

проiндексована у наукометричнiй базi Scopus.

остання публiкацiя

4
О

формлення

d

uс

ерmацii mа швmор

,Щисертацiйна робота складаеться

еф ер

зi

umу

встугry, п'яти роздiлiв, висновкiв,

списку використаних лiтературних джерел

з

Загальний обсяг роботи складас 199 с., у т.ч.основний текст

-|77

Змiст авторефераry повнiстю вiдповiдае основним
дисертацiТ.

,Щисертацiя

грамотно

та

i

i

133 найменувань

з

с.

положеннrIм

автореферат викладенi послiдовно, логiчно,

оформленi згiдно

додаткiв.

в

цiлому

вимогами чинних нормативних aKTiB

УкраiЪи. В кiнцi кожного роздiлу окремим пiдроздiлом i в цiлому по роботi
зробленi вiдповiднi висновки.

Заувансення tцоdо змiсmу dасерmащii mа авmорефераmу
1) В роздiлi 2 на с. 58 та с. 60 мiститься повтор тези щодо необхiдностi

видiлити параметри

-

тобто, множину параметрiв,

i

-

якi подiлrяють

суДна,

на Ti, що заважають. Але надалi у
процедурi визначення групи суден, що взаемодiють фоздiл 4), оПиСанО
KoTpi зближаються, на взаемодiючi

використання тiльки одного параметра

на

ocHoBi аналiзу матрицi

ситуативного збурення.

2)

У

роздiлi

4

обцрунтовано доцiльнiсть розроблення аналiтичноi

системи попереджеЕня зiткнень суден, яка
управлiннrl процесом розходження

б

використовувала зовнiшне

i не вимагала застосуваннrI СУРС,

наведено кiлькiсних показникiв оцiнка

if

але не

ефективностi, наприклад, зd

критерiсм вiрогiдностi безпечного завершення процесу розходження, як це
зроблено у табл. 4.4 для iснуючих аналiтичних систем.

3)

У

дослiдженнi не зазначено, до якого типу управлiння процесоМ

розходження суден

-

локаlrьно-незалежного чи зовнiшнього

-

вiдносиТЪсЯ

розроблений спосiб оцiнки ефективностi аналiтичних систем попередження
зiткнень суден.
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4) В роботi вiдображено, що в ситуацiТ зближення цiлi можуть бути як
небезпечними, так i тими, що заважають. Але не зазначаеться, яким чином
цiлi подiляються на небезпечнi i Ti, що заважають.

У

роботi недостатньо детально проаналiзовано, в чому полягають
ocHoBHi невизначеностi у правилах МППЗС-72, якi знижуютъ безпекУ
5)

маневру розходженнrI.

6)

У процесi

подЕtльшого розвитку методу визначення стратегii

розходження групи суден,

що

небезпечно зближуються (роЗдiЛi

5

дисертацiйного дослiдження), наведено чiткi кроки виявлення безпечних

та сформовано €Lлгоритм пошуку оптимальноi стратегii
розходження. Але не наведено узаг€Lльнення критерiiв оптим€ulьностi
MaHeBpiB

MaHeBpiB пiсля розрахунку значення KypciB ухилення Bcix суден.

7) При'небезпечному зближеннi суден

в стислих

можлива наявнiсть навiгацiйних тrерешкод.

Чи

раЙонах плавання

передбачаеться в

запропонованому методi ix урахування?

8) При небезпечному зближеннi групи суден в роботi розгляд€tлися

cyMicHi маневри розходжеЕнrI тiлъки змiною ik KypciB. Чи можJIиВе
розходження суден рiзними маневрами, тобто однi судна змiнюютu *УР. u
той час, як iншi мiняють швидкiстъ ?

9) В дисертацiйнiй роботi вiдсутнiй аналiз архiтектури та про|рамних
iHcTpyMeHTiB для реалiзацii запропонованого iнформацiйного забезпечеНIuI

для упровадженнrI розроблених в роботi методiв rrопередженнrl зiткнення
суден.

10) В

дисертацiйнiй роботi в деяких випадках вiдсутне поясненнrI

використаних скорочень TepMiHiB. Так, нп.,
абревiаryра

<<с.

у

роздiлi 3 використовуетЬся

к. в.>, ztле перед вживанням TepMiHy не наведено його гIоВне

у дисертацii використовуютъся
термiни СУРС, AIC, ЗАРП та iH., але тiльки один з
викладення. Наскрiзно

управлiншI рухом судна

-

вузькоспецiалiзОваНi
aKpoHiMiB

наводиться один раз повнiстю,

-

система

i не пiсля першоГо

використаннrI (як вимагаеться нормативними документами),

а тiльки

У

6

вlдсутнlсть
роздiлi 4. Щуже ускJIаднюе сприйняття викладених дослlджень
стандартом
роздiлу пЕрЕлIк скороЧЕнь, IIередбаченого нацiональним

дстУ

в ycix

3008:2015, якиЙ мае застосовуватись

сферах науковоi

дiялъностi, зокрема пiд час оформпеннlI дисертацiй,

11) В узагальнюючому

роздiлi

висноВКИ

вiдсутня iнформацiя про

жоднi кiлькiснi показники отриманих автором реЗУЛъТаТiВ, ХОЧа аВТОР
використовуе пiдзаголовок <4. Якiснi та кiлькiснi покutзники отриманих
результатiв>>.

вказанi зауваженнrI та недолiки

в деякiй Mipi

знижуютъ позитивне

враження вiд дисертацiйноi роботи, але вони не змiнюють високоТ оцiнки
науковоТ цiнностi даноТ дисертацiйноТ роботи,

Вuсновкu
Оцiнюючи роботу в цiлому, можна зробити висновок, Що дисертацlйна

робота Янчецького Олександра Вiтаrriйовича

на тему

<<вдосконаленнrI

методiв попередження зiткнення суден врахуванням ефективностi Тх маневру

яке виконано автором
розходження)) с завершеним науковим дослiдженнrlм,
самостiйно на високому науковому piBHi. В роботi наведенi Ъауковi

i становить суттевий
результати, використаннrI яких мас практичне значеннjI
внесок у пiдвищення безпеки судноводiння шляхом попередженнrI зiткнення
суден при плаваннi в складних навiгацiйних умовах.

отриманi автором дослiдження результати достовiрнi, висновки i
кiлькостi вихiдних
рокомендацii обгрунтованi. Робота базуетъся на достатнiй
суден
даних, отриманих в результатi iмiтацiйного модеJIюваннrI розходженшI
у стислих водах.
,Щисертацiйна робота вiдповiдае паспорту науковоi спецiальностi
05.22.13

- Навiгацiя

та управлiння рухом.
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Таким чином, враховуючi актуалънiсть, наукову новизну та практичну
цiннiсть отриманих результатiв, вважаю, що дисертацiйна робота вiдповiдас
вимогам пп. 9,

||, |2, |З | |4

наукових

<<Порядку присудження

ступенiв>>,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 липня 20IЗ р.

Ns 567 (у редакцii вiд 2З.07.2020), а

ii

автор, Янчецький Олександр

ВiТаЛiйОВич, ЗасJý/говуе присудження наукового ступеня кандидата
технiчних наук за спецiальнiстю 05.22.13 - Навiгацiя та управлiння рухом.
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