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гідроаеромеханіки енергетичних машин Інституту проблем машинобудування 

ім. А. М. Підгорного НАН України, доктора технічних наук, професора 

Стрельнікової Олени Олександрівни на дисертаційну роботу Протектора 

Дениса Олеговича «Нестаціонарні теплові процеси в анізотропних твердих 

тілах», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 

10 – «Природничі науки» за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та 

наноматеріали» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження.  

Інтенсивний розвиток багатьох областей техніки потребує розробки 

нових конструкційних матеріалів, серед яких помітне місце займають 

анізотропні матеріали. Останніми роками виник великий клас матеріалів із 

яскраво вираженими анізотропними властивостями. Анізотропія більшості 

конструкційних матеріалів є наслідком переважної орієнтації структурних 

елементів. Такі матеріали зазвичай ортотропні (ортогонально анізотропні), 

тобто мають три взаємно перпендикулярні площині симетрії будови. Такими 

є деревина, фанера, склопластики, асбопластики, вуглепластики, більшість 

графітів і графітовмісних матеріалів. Також, яскраво виражену анізотропію 

фізичних властивостей, зокрема теплопровідність, демонструють всі 

сегнетоелектрики.  

Серед великого розмаїття крайових задач, які нині успішно 

розв’язуються числовими методами, особливу роль займають задачі 



теплопровідності в анізотропних матеріалах. Насамперед це пов’язано з 

активним використанням анізотропних матеріалів при виготовленні великої 

кількості сучасних приладів та пристроїв, а також із застосуванням їх в якості 

конструкційних матеріалів у передових інженерних розробках, де вони в 

процесі експлуатації піддаються тепловому впливу. Надмірний тепловий 

вплив може призвести до неконтрольованого теплового розширення 

конструкційних матеріалів і, як наслідок, до виникнення аварійних ситуацій. 

Тому особливо актуальним стає питання дослідження нестаціонарних 

теплових процесів, які протікають в анізотропних твердих тілах складної 

геометричної форми. 

 

Загальна характеристика дисертаційної роботи.  

Дисертаційна робота виконана на кафедрі інформаційних технологій в 

фізико-енергетичних системах навчально-наукового інституту комп’ютерної 

фізики та енергетики Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна та складається з анотацій, вступу, 4 розділів, висновків, списку 

використаних джерел зі 174 найменувань та трьох додатків. 

У вступі наведено обґрунтування вибору теми дослідження, визначено 

мету і завдання, об’єкт, предмет, методологію дослідження, розкрито наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів дисертації, зазначено 

особистий внесок здобувача при виконанні дисертаційного дослідження, 

наведено перелік наукових публікацій здобувача за темою дисертації та дані 

щодо апробації матеріалів дисертації, встановлено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, грантами. 

У першому розділі наведено огляд існуючих підходів до числового 

розв’язання задач теплопровідності в анізотропних матеріалах. Розглянуто 

різні класи числових методів розв’язання крайових задач, описані їх переваги 

та недоліки. 

У другому розділі наведено розроблений безсітковий метод розв’язання 

тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих 



тілах, який засновано на комбінації методу подвійного заміщення з 

використанням анізотропних радіальних базисних функцій з методом 

фундаментальних розв’язків. 

У третьому розділі надано алгоритм побудови сімейства атомарних 

радіальних базисних функцій трьох незалежних змінних, які породжуються 

оператором типу Гельмгольца, що використовуються в якості базисних при 

реалізації безсіткового методу розв’язання тривимірних задач нестаціонарної 

теплопровідності в анізотропних твердих тілах. 

У четвертому розділі демонструються результати числових розрахунків 

нестаціонарних теплових процесів, що протікають в анізотропних твердих 

тілах різної геометричної форми за наявності внутрішніх джерел або стоків 

тепла, які отримані із використанням розробленого безсіткового методу та 

атомарних радіальних базисних функцій. Для дослідження нестаціонарних 

теплових процесів в анізотропних твердих тілах використовувався 

розроблений автором дисертації програмний комплекс 

«AnisotropicHeatTransfer3D». 

 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами, грантами. 

Дисертаційну роботу виконано в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна відповідно до плану науково-дослідних робіт 

навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики, зокрема, 

в межах науково-дослідної роботи «Математичне моделювання теплових 

процесів в анізотропних наноматеріалах» № держреєстрації 0122U001482, де 

здобувач приймав участь як виконавець. 

 

До найвагоміших наукових результатів, що містяться в дисертації, 

слід віднести наступні: 

1. Вперше розроблено безсітковий метод розв’язання тривимірних 

задач нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих тілах, який 



засновано на комбінації методу подвійного заміщення (dual reciprocity method 

– DRM) в поєднанні з анізотропними радіальними базисними функціями та 

методу фундаментальних розв’язків (method of fundamental solutions  – MFS). 

2. Вперше побудовано сімейство атомарних радіальних базисних 

функцій трьох незалежних змінних, породжених диференціальним 

оператором типу Гельмгольца, який включає в себе компоненти тензора 

другого рангу, що визначає анізотропію матеріалу. 

3. Вперше проведено моделювання розподілу нестаціонарних 

температурних полів в анізотропних твердих тілах різної геометричної форми 

при наявності внутрішніх джерел або стоків тепла за допомогою безсіткового 

методу на основі використання анізотропних радіальних базисних функцій і 

атомарних радіальних базисних функцій, та оцінено точність отриманих 

розв’язків. 

4. Вперше, за допомогою розробленого безсіткового методу, 

досліджено модель взаємодії безперервного лазерного випромінювання з 

довжиною хвилі 1064 нм з монокристалом LiNbO3 у формі циліндра на 

часовому інтервалі 2 год 30 хв і встановлено час, протягом якого досягається 

сталий режим нагрівання монокристалу LiNbO3. 

5. Розроблено новий програмний комплекс 

«AnisotropicHeatTransfer3D» для моделювання нестаціонарних теплових 

процесів в анізотропних твердих тілах у вигляді додатка з графічним 

інтерфейсом користувача, який засновано на використанні розробленого 

безсіткового методу та атомарних радіальних базисних функцій, що 

підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію авторського права на 

твір. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Обґрунтованість та достовірність наукових результатів, одержаних 

Протектором Д. О., при проведенні досліджень за темою дисертаційної 



роботи, забезпечується використанням фундаментальних підходів і методів 

обчислювальної і математичної фізики. Основні результати дисертаційного 

дослідження опубліковані в індексованих наукових журналах та доповідалися 

на міжнародних наукових конференціях. Висновки дисертаційної роботи є 

обґрунтованими. 

 

Апробація дисертації та публікації.  

Основні наукові та практичні результати роботи оприлюднені та 

обговорені на таких конференціях: Міжнародна науково-технічна 

конференція «Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи їх вирішення 

2019 (ФТПЕШВ-2019)» (м. Харків, 2019); I International Scientific and 

Theoretical Conference «Sectoral research XXI: characteristics and features» 

(Chicago, 2021); I International Scientific and Practical Conference «Problemas y 

perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora» (Panama, 

2021); III Correspondence International Scientific and Practical Conference «An 

integrated approach to science modernization: methods, models and 

multidisciplinarity» (Vienna, 2022); ІV Міжнародна науково-методична 

конференція «Комп’ютерні технології і мехатроніка» (м. Харків, 2022). 

Результати дисертаційної роботи відображені в 10 наукових працях: 3 

статті у міжнародних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та 

Web of Science, 1 стаття у науковому виданні, включеному на дату 

опублікування до переліку наукових фахових видань України, 5 наукових 

праць у матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, 1 свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму. 

 

Оформлення дисертації.  

Оформлення дисертації повністю відповідає вимогам, що висуваються 

до такого виду робіт і наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації». 

Текст дисертації написаний українською мовою в науковому стилі. 



 

Практичне значення результатів дисертації. 

Розроблена безсіткова схема моделювання нестаціонарних теплових 

процесів в анізотропних твердих тілах може бути використана при реалізації 

нових ефективних підходів до моделювання теплового стану тіла за наявності 

процесів плавлення, випаровування або затвердіння, а також методів 

розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності в композиційних 

матеріалах з довільним числом рухомих границь фазових перетворень (задача 

Стефана). 

Сімейство атомарних радіальних базисних функцій трьох незалежних 

змінних, які враховують анізотропію матеріалу, є новим підкласом функцій, 

які можуть використовуватися як базисні при реалізації безсіткових методів та 

підходів к моделюванню теплових процесів в анізотропних матеріалах. 

Результати дисертаційного дослідження Протектора Д. О., а саме 

теоретичний матеріал та розроблений програмний комплекс 

«AnisotropicHeatTransfer3D» для моделювання нестаціонарних теплових 

процесів в анізотропних твердих тілах,  були впроваджені у навчальний процес 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного 

університету «Запорізька політехніка», Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського та Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету, про що свідчать відповідні акти 

впровадження. 

Результати дисертаційної роботи Протектора Д. О. використовуються в 

наукових дослідженнях Інституту проблем машинобудування ім. 

А.М. Підгорного НАН України, про що свідчить відповідна довідка про 

використання результатів дисертаційного дослідження. 

 

Дотримання академічної доброчесності. 

При аналізі дисертаційної роботи, наукових праць здобувача та 

Протоколу контролю оригінальності (перевірку наявності текстових 



запозичень виконано в антиплагіатній інтернет-системі Strikeplagiarism.com) 

встановлено, що дисертаційна робота виконана самостійно, текст дисертації 

не містить плагіату, а дисертація відповідає вимогам академічної 

доброчесності. 

 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.  

1. На стор. 33 при формулюванні завдання 10, на мій погляд, було доцільно 

написати, що треба «встановити час, протягом якого досягається сталий 

режим нагрівання монокристалу LiNbO3», не вказуючи часовий інтервал 

2 год. 30 хв., оскільки цей інтервал невідомий заздалегідь, але в 

висновках за розділом та за дисертацією цей часовий інтервал необхідно 

вказати. 

2. Cтор. 42. Вузли сіток в МСЕ та МГЕ не обов’язково мають бути на 

межах елементів. 

3. На стор.52 замість «Використання МГЕ на областях, границі яких є 

гладкими, призводить до виникнення особливостей на границях», слід 

вказати «границі яких є негладкими…..». 

4. Стор. 92. Чи коректним є опис “джерела” у вигляді    

g(x,y,z,t) = 5, (x,y,z)? 

5. Яким чином досягається стійкість запропонованих обчислювальних 

схем? Чи можна обґрунтувати необхідну кількість вузлів для досягнення 

заданої точності та вибір кроків за часом? Чим можна пояснити характер 

кривої, що зображує зміну норми відносної нев’язки на рис. 4.13? 

6. На стор. 119 було б бажано навести вид тензору теплопровідності, що 

використаний при дослідженні перфорованої графітової пластини. 

 

Проте зазначені зауваження не впливають на якість результатів 

дисертаційної роботи і обґрунтованість наведених здобувачем висновків.  

 

 



Загальні висновки.  

Дисертаційна робота Протектора Дениса Олеговича «Нестаціонарні 

теплові процеси в анізотропних твердих тілах» є завершеним науковим 

дослідженням, є актуальною та має наукову новизну та практичну 

значущість. Тема і зміст дисертації відповідають спеціальності 105 – 

«Прикладна фізика та наноматеріали» галузі знань 10 – «Природничі науки» 

та вимогам передбаченими наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» та 

«Порядку  присудження ступеня доктора філософії та скасування  рішення 

разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  

про присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.01.2022 р. № 44). 

Враховуючи актуальність, обґрунтованість наукових положень і 

висновків, наукову новизну та практичну значущість дисертаційної роботи, а 

також дотримання академічної доброчесності вважаю, що Протектор Денис 

Олегович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 

філософії з галузі знань 10 – «Природничі науки» за спеціальністю 105 – 

«Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

Офіційний опонент, 

доктор технічних наук, професор,  

провідний науковий співробітник 

відділу гідроаеромеханіки  

енергетичних машин Інституту  

проблем машинобудування  

ім. А. М. Підгорного НАН України Олена СТРЕЛЬНІКОВА 
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Відгук 

офіційного опонента, провідного наукового співробітника відділу теплових 

властивостей та структури твердих тіл та наносистем Фізико-технічного 

інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, доктора фізико-

математичних наук, професора Кривчікова Олександра Івановича на 

дисертаційну роботу Протектора Дениса Олеговича «Нестаціонарні теплові 

процеси в анізотропних твердих тілах», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії з галузі знань 10 – «Природничі науки» за спеціальністю 105 

– «Прикладна фізика та наноматеріали» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Анізотропні матеріали 

широко застосовуються у найрізноманітніших областях, таких як електроніка, 

аерокосмічна техніка, суднобудування, машинобудування, енергетика, 

медицина тощо. Сучасні анізотропні матеріали зі складною структурою 

(наприклад, композитні матеріали, багатошарові матеріали, покриття, 

нанесені на підкладки) все частіше використовуються в новітніх інженерних 

розробках, при виготовленні великої кількості приладів та пристроїв, деталей 

конструкцій та машин. У різних технологічних процесах і пристроях дані 

матеріали піддаються тепловому впливу, внаслідок чого в них відбуваються 

фізико-хімічні явища, зокрема зміна геометричних розмірів. Неконтрольоване 

теплове розширення конструкційних матеріалів може призвести до 

погіршення експлуатаційних характеристик пристрою, а також до аварійних 

ситуацій. Тому при створенні та використанні анізотропних матеріалів вкрай 

важливо враховувати анізотропію їх теплофізичних властивостей, а також 



досліджувати теплові процеси, які в них протікають. Оскільки велика кількість 

природних і штучних матеріалів, які широко застосовуються в техніці, є 

анізотропними, це робить актуальною та перспективною розробку нових 

ефективних методів та підходів до розв’язання тривимірних задач 

нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих тілах складної 

геометричної форми. 

Загальна характеристика дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

виконана на кафедрі інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

відповідно до плану науково-дослідних робіт навчально-наукового інституту 

комп’ютерної фізики та енергетики, зокрема, в рамках науково-дослідної 

роботи «Математичне моделювання теплових процесів в анізотропних 

наноматеріалах» № держреєстрації 0122U001482, при виконанні якої здобувач 

приймав участь як виконавець. Дисертаційна робота складається з анотацій, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох 

додатків.  

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено мету і 

завдання, об’єкт та предмет, методологію дослідження, розкрито наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів дисертації, зазначено 

особистий внесок здобувача при виконанні дисертаційного дослідження, 

наведено перелік наукових публікацій здобувача за темою дисертації та дані 

про апробацію матеріалів дисертації, встановлено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, грантами. 

Перший розділ – це літературний аналіз, який присвячено огляду 

існуючих підходів до числового розв’язання задач теплопровідності в 

анізотропних матеріалах. При написанні використано сучасні наукові 

джерела, більшість із яких це оригінальні статті останніх років видання, що 

відповідає вимогам до оформлення дисертації. 



Другий розділ присвячений розробці безсіткового методу розв’язання 

тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих 

тілах. 

Третій розділ присвячений побудові сімейства атомарних радіальних 

базисних функцій трьох незалежних змінних, які породжуються оператором 

типу Гельмгольца, що використовуються в якості базисних при реалізації 

безсіткового методу розв’язання тривимірних задач нестаціонарної 

теплопровідності в анізотропних твердих тілах. 

У четвертому розділі демонструються результати числових розрахунків 

нестаціонарних теплових процесів, що протікають в анізотропних твердих 

тілах різної геометричної форми за наявності внутрішніх джерел або стоків 

тепла, а також різними початковими та граничними умовами, отримані із 

використанням розробленого безсіткового методу розв’язання задач 

нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих тілах.  

Висновки дисертації повністю відповідають змісту роботи. 

Найважливіші наукові результати, що містяться в дисертації, та 

нові факти отримані дисертантом. Вирішення задач у відповідності до 

поставленої у роботі мети, дозволило одержати наступні наукові результати, 

що мають значну наукову новизну: 

1. Вперше розроблено безсітковий метод розв’язання тривимірних 

задач нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих тілах, який 

засновано на комбінації методу подвійного заміщення (dual reciprocity method 

– DRM) в поєднанні з анізотропними радіальними базисними функціями та 

методу фундаментальних розв’язків (method of fundamental solutions  – MFS). 

2. Вперше побудовано сімейство атомарних радіальних базисних 

функцій трьох незалежних змінних, породжених диференціальним 

оператором типу Гельмгольца, який включає в себе компоненти тензора 

другого рангу, що визначає анізотропію матеріалу. 

3. Вперше проведено моделювання розподілу нестаціонарних 

температурних полів в анізотропних твердих тілах різної геометричної форми 



при наявності внутрішніх джерел або стоків тепла за допомогою безсіткового 

методу на основі використання анізотропних радіальних базисних функцій і 

атомарних радіальних базисних функцій, та оцінено точність отриманих 

розв’язків. 

4. Вперше, за допомогою розробленого безсіткового методу, 

досліджено модель взаємодії безперервного лазерного випромінювання з 

довжиною хвилі 1064 нм з монокристалом LiNbO3 у формі циліндра на 

часовому інтервалі 2 год 30 хв і встановлено час, протягом якого досягається 

сталий режим нагрівання монокристалу LiNbO3. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота 

Протектора Д. О. містить достатній об’єм теоретичного матеріалу, 

достовірність і обґрунтованість якого базується на комплексному 

використанні сучасної бази методик досліджень, таких як порівняння 

особливостей реалізації числових методів і підходів до розв’язання крайових 

задач; збір початкових даних; моделювання нестаціонарних теплових процесів 

в анізотропних твердих тілах із використанням безсіткового підходу; аналіз 

схем побудови атомарних радіальних базисних функцій багатьох незалежних 

змінних, що породжені різними диференціальними операторами; обробка 

результатів моделювання теплових процесів, які протікають в анізотропних 

твердих тілах.  

Крім того, достовірність і обґрунтованість наукових результатів та 

висновків дисертаційної роботи забезпечується достатнім рівнем апробації та 

високим рівнем наукових видань, в яких висвітлено результати 

дисертаційного дослідження.  

Все наведене дозволяє стверджувати про достатню обґрунтованість 

наукових положень і висновків, сформульованих у дисертації. 

Апробація дисертації та публікації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладено та обговорено на наукових конференціях різного рівня: 

Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-технічні проблеми 



енергетики та шляхи їх вирішення 2019 (ФТПЕШВ-2019)» (м. Харків, 2019); I 

International Scientific and Theoretical Conference «Sectoral research XXI: 

characteristics and features» (Chicago, 2021); I International Scientific and Practical 

Conference «Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica 

innovadora» (Panama, 2021); III Correspondence International Scientific and 

Practical Conference «An integrated approach to science modernization: methods, 

models and multidisciplinarity» (Vienna, 2022); ІV Міжнародна науково-

методична конференція «Комп’ютерні технології і мехатроніка» (м. Харків, 

2022). 

Результати дисертаційної роботи опубліковано в 10 наукових працях, 

серед яких 3 публікації у міжнародних виданнях, які входять до 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, 1 публікація у науковому 

виданні, включеному на дату опублікування до переліку наукових фахових 

видань України, 5 тез доповідей, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського 

права. 

Оформлення дисертації. Зміст, структура, оформлення дисертації та 

кількість публікацій відповідають вимогам «Порядку  присудження ступеня 

доктора філософії та скасування  рішення разової спеціалізованої вченої ради  

закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора 

філософії» (постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 «Про 

затвердження Вимог до оформлення дисертації». 

Наукове, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

Розроблена безсіткова схема моделювання нестаціонарних теплових процесів 

в анізотропних твердих тілах може бути використана при реалізації нових 

ефективних підходів до моделювання теплового стану тіла за наявності 

процесів плавлення, випаровування або затвердіння, а також методів 

розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності в композиційних 

матеріалах з довільним числом рухомих границь фазових перетворень (задача 

Стефана). 



Сімейство атомарних радіальних базисних функцій трьох незалежних 

змінних, які враховують анізотропію матеріалу, являють собою новий підклас 

функцій, які можуть використовуватися в якості базисних при реалізації 

безсіткових методів та підходів к моделюванню теплових процесів в 

анізотропних матеріалах. 

Результати дисертаційного дослідження Протектора Д. О. були 

впроваджені у навчальний процес Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, Національного університету «Запорізька політехніка», 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

та Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, про 

що свідчать відповідні акти впровадження. 

Результати дисертаційної роботи Протектора Д. О. використовуються в 

наукових дослідженнях Інституту проблем машинобудування ім. 

А.М. Підгорного НАН України, про що свідчить відповідна довідка про 

використання результатів дисертаційного дослідження. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеності. Дисертація 

Протектора Д. О. є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішена 

комплексна задача, яка пов’язана із дослідженням теплових процесів в 

анізотропних твердих тілах різної геометричної форми при наявності 

внутрішніх джерел або стоків тепла за допомогою безсіткового методу 

розв’язання тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності на основі 

використання анізотропних і атомарних радіальних базисних функцій. 

Результати досліджень повністю висвітлені у наукових публікаціях, 

матеріалах конференцій та відображені у змісті дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.  

Основні зауваження відносяться до викладу матеріалів роботи і 

полягають в наступному.  

1. Результати числових розрахунків розподілу температурного поля як 

для випадку монокристалу, так і графітової пластини з чотирма 

отворами, представлені, в основному, у вигляді графіків з кольоровою 



контурною заливкою. Це ускладнює розуміння та виникає питання. 

Наприклад, у разі опромінення лазерним променем вздовж осі 

циліндричної форми монокристалу, розподіл температури в кристалі 

ніобату літію є симетричним як поперек, так і паралельно його осі з 

максимальним значенням температури в центрі циліндра та 

мінімальним значенням на його поверхні поблизу лівого та правого 

торців циліндра. Чому це реалізується, не дивлячись на те, що обрана 

функція інтенсивності внутрішнього джерела експоненційно різко 

зменшується вздовж осі циліндра від одного з опромінюваного торця і 

не є симетричною в цьому наплавленні? 

2.  Питання стосується рисунка 4.16, на якому  представлені результати 

числових розрахунків розподілу температурного поля у всьому об’ємі 

перфорованої графітової пластини в різні моменти часу. На проведеній 

візуалізації можна побачити, що температура на поверхні отворів не 

плавно монотонно змінюється, а змінюється з кількома стрибками. Яка 

причина таких температурних флуктуацій?  

3. Ще одне зауваження стосується графіка 4.9. На графіку 4.9, де 

представлена візуалізація інтенсивності внутрішнього джерела тепла 

на глибині 0.03 м, відсутні одиниці інтенсивності. 

Проте зазначені зауваження не впливають на якість результатів 

дисертаційної роботи і обґрунтованість наведених здобувачем висновків.  

Загальні висновки. Вважаю, що за актуальністю і новизною отриманих 

результатів, їх рівнем, обсягом, достовірністю та обґрунтованістю, науковим і 

практичним значенням та їх оформленням, дисертаційна робота 

«Нестаціонарні теплові процеси в анізотропних твердих тілах» за 

спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» відповідає вимогам 

«Порядку  присудження ступеня доктора філософії та скасування  рішення 

разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  

про присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.01.2022 р. № 44), наказу Міністерства освіти і науки України 
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Рецензія 

офіційного рецензента, професора кафедри інформаційних технологій в фі-

зико-енергетичних системах навчально-наукового інституту комп’ютерної 

фізики та енергетики Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна, доктора фізико-математичних наук, професора Кокодія Миколи 

Григоровича на дисертаційну роботу Протектора Дениса Олеговича «Неста-

ціонарні теплові процеси в анізотропних твердих тілах», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – «Природничі науки» 

за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Анізотропні тверді тіла 

вже багато років використовуються у різних галузях техніки. Розвиток та 

вдосконалення технологій створення анізотропних матеріалів із заданими 

механічними та теплофізичними властивостями, які забезпечують їх оптима-

льне використання у різних конструкціях, ще більше розширило застосуван-

ня анізотропних матеріалів. Особливо це стосується конструкцій, приладів та 

пристроїв, ефективне функціонування яких можливе тільки при оптимізації 

їх елементів за багатьма параметрами. Анізотропні матеріали широко засто-

совуються у будівельній промисловості та інших суміжних областях завдяки 

відмінним теплоізоляційним властивостям, в радіотехніці - при створенні оп-

тичних амплітудних/фазових модуляторів, комірок Покельса, модуляторів 

добротності для лазерів, механоелектричних перетворювачів, сенсорів, тощо. 

В конструкціях та приладах анізотропні матеріали піддаються тепловому 

впливу. Неконтрольоване нагрівання анізотропних матеріалів може вплинути 



на стабільність роботи приладів, а також призвести до аварійних ситуацій. 

Оскільки теплофізичні характеристики анізотропних матеріалів, зокрема теп-

лопровідність, є не скалярними, а тензорними величинами, це створює певні 

труднощі при дослідженні теплових процесів, які протікають в цих матеріа-

лах. Тому дуже важливою та актуальною є розробка нових ефективних мето-

дів та підходів до розв’язання тривимірних задач нестаціонарної теплопро-

відності в анізотропних твердих тілах складної геометричної форми. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, гран-

тами. Дисертацію виконано на кафедрі інформаційних технологій в фізико-

енергетичних системах Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна відповідно до плану науково-дослідних робіт навчально-наукового 

інституту комп’ютерної фізики та енергетики у межах теми «Математичне 

моделювання теплових процесів в анізотропних наноматеріалах», номер 

державної реєстрації 0122U001482, при виконанні якої здобувач приймав уч-

асть як виконавець. 

 

Характеристика основних положень роботи. Дисертаційна робота 

складається з анотацій (українською та англійською мовами), вступу, чоти-

рьох розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. 

Структура дисертації Протектора Д. О. не викликає заперечень. Виклад зміс-

ту дисертації логічний та послідовний.   

У вступі вдало обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено мету, 

завдання, об’єкт та предмет дослідження, використані для цього методи дос-

лідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих ре-

зультатів дисертації, зазначено особистий внесок здобувача при виконанні 

дисертаційного дослідження, наведено перелік наукових публікацій здобува-

ча за темою дисертації, подано відомості щодо апробації отриманих резуль-

татів та їх впровадження у освітній процес та наукову діяльність, встановле-

но зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 



У першому розділі проаналізовано ступінь наукової розробленості теми 

дослідження. Наведено огляд існуючих підходів до числового розв’язання 

задач теплопровідності в анізотропних матеріалах, описані їх переваги та не-

доліки. На підставі проведеного аналізу встановлено важливість розробки 

безсіткового методу розв’язання тривимірних задач нестаціонарної теплоп-

ровідності, який характеризувався би високим рівнем точності, обчислюва-

льною ефективністю та простотою реалізації, для подальшого дослідження 

теплових процесів в анізотропних твердих тілах.  

У другому розділі представлено розроблений безсітковий метод 

розв’язання тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності в анізотроп-

них твердих тілах. Наведено приклади радіальних базисних функцій з глоба-

льним носієм, радіальних базисних функцій з компактним носієм та анізот-

ропних радіальних базисних функцій. Описано алгоритми використання ра-

діальних базисних функцій в задачах апроксимації та інтерполяції функцій. 

Обґрунтовано застосування анізотропних радіальних базисних функцій при 

реалізації безсіткового методу. 

У третьому розділі наведено алгоритм побудови сімейства атомарних 

радіальних базисних функцій трьох незалежних змінних, які породжуються 

оператором типу Гельмгольца, що використовуються як базисні при реаліза-

ції безсіткового методу розв’язання тривимірних задач нестаціонарної тепло-

провідності в анізотропних твердих тілах. Отримано явні формули для обчи-

слення атомарних функцій та їх перетворення Фур’є. Представлено візуалі-

зацію атомарних функцій та їх перших похідних для ізотропного та анізотро-

пного випадків.  

У четвертому розділі демонструються результати числових розрахунків 

нестаціонарних теплових процесів, що протікають в різних анізотропних ма-

теріалах за наявності внутрішніх джерел або стоків тепла, та теплових пото-

ків, отримані із використанням розробленого безсіткового методу.  

 



Найважливіші наукові результати, що містяться в дисертації. Се-

ред найбільш вагомих наукових результатів, що мають значну наукову нови-

зну, можна виділити наступні: 

1. Вперше розроблено безсітковий метод розв’язання тривимірних за-

дач нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих тілах, який за-

сновано на комбінації методу подвійного заміщення (dual reciprocity method – 

DRM) в поєднанні з анізотропними радіальними базисними функціями та ме-

тодом фундаментальних розв’язків (method of fundamental solutions  – MFS). 

2. Вперше побудовано сімейство атомарних радіальних базисних фун-

кцій трьох незалежних змінних, породжених диференціальним оператором 

типу Гельмгольца, який включає в себе компоненти тензора другого рангу, 

який визначає анізотропію матеріалу. 

3. Вперше проведено моделювання розподілу нестаціонарних темпе-

ратурних полів в анізотропних твердих тілах різної геометричної форми при 

наявності внутрішніх джерел або стоків тепла за допомогою безсіткового ме-

тоду на основі використання анізотропних радіальних базисних функцій і 

атомарних радіальних базисних функцій, та оцінено точність отриманих ре-

зультатів. 

4. За допомогою розробленого безсіткового методу, досліджено про-

цес взаємодії безперервного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 

1064 нм з монокристалом LiNbO3 у формі циліндра на часовому інтервалі 

2 год 30 хв, встановлено час, протягом якого досягається стаціонарний ре-

жим нагрівання монокристалу LiNbO3 і стаціонарна температура. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомен-

дацій, сформульованих у дисертації. Аналіз анотацій, тексту дисертації та 

змісту публікацій Протектора Д. О. дають змогу зробити висновок про нау-

кову обґрунтованість та достовірність результатів, отриманих у результаті 

проведеного дослідження. Усі наукові положення, висновки та рекомендації 

достатньою мірою обґрунтовані та підкріплені теоретичними положеннями. 



Вони відповідають меті та завданням дисертаційної роботи, що забезпечуєть-

ся адекватністю обраних для дослідження методів. Достовірність і обґрунто-

ваність наукових результатів та висновків дисертаційної роботи забезпечу-

ється достатнім рівнем апробації та високим рівнем наукових видань, в яких 

опубліковано результати дисертаційного дослідження. 

 

Апробація дисертації та публікації. Основні положення дисертації, 

висновки та рекомендації Протектор Д. О. достатньо повно представив на на-

ступних Міжнародних наукових конференціях: Міжнародна науково-

технічна конференція «Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи їх ви-

рішення 2019 (ФТПЕШВ-2019)» (м. Харків, 2019); I International Scientific and 

Theoretical Conference «Sectoral research XXI: characteristics and features» (Chi-

cago, 2021); I International Scientific and Practical Conference «Problemas y 

perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora» (Panama, 

2021); III Correspondence International Scientific and Practical Conference «An 

integrated approach to science modernization: methods, models and 

multidisciplinarity» (Vienna, 2022); ІV Міжнародна науково-методична конфе-

ренція «Комп’ютерні технології і мехатроніка» (м. Харків, 2022). 

Результати дисертаційної роботи повністю висвітлено в наступних нау-

кових працях: 3 публікації у міжнародних виданнях, які входять до наукоме-

тричних баз Scopus та Web of Science; 1 публікація у науковому виданні, 

включеному на дату опублікування до переліку наукових фахових видань 

України; 5 тез доповідей; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права. 

 

Практична значущість результатів дисертаційного дослідження. 

Розроблена безсіткова схема моделювання нестаціонарних теплових процесів 

в анізотропних твердих тілах може бути використана при реалізації нових 

ефективних підходів до моделювання теплового стану тіла за наявності про-

цесів плавлення, випаровування або затвердіння, а також методів розв’язання 



задач нестаціонарної теплопровідності в композиційних матеріалах з довіль-

ним числом рухомих границь фазових перетворень (задача Стефана). 

Сімейство атомарних радіальних базисних функцій трьох незалежних 

змінних, які враховують анізотропію матеріалу, являють собою новий підк-

лас функцій, які можуть використовуватися в якості базисних при реалізації 

безсіткових методів та підходів к моделюванню теплових процесів в анізот-

ропних матеріалах. 

Результати дисертаційного дослідження Протектора Д. О. були впрова-

джені у навчальний процес Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна, Національного університету «Запорізька політехніка», Кремен-

чуцького національного університету імені Михайла Остроградського та Ха-

рківського національного автомобільно-дорожнього університету, про що 

свідчать відповідні акти впровадження. 

Результати дисертаційної роботи Протектора Д.О. використовуються в 

наукових дослідженнях Інституту проблем машинобудування ім. 

А.М. Підгорного НАН України, про що свідчить відповідна довідка про ви-

користання результатів дисертаційного дослідження. 

 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.  

1. Приклади застосування розробленого дисертантом методу не дуже 

вдалі. В вибраних зразках анізотропія невелика, і в одержаних картинках 

майже непомітна. 

2. Добре було б порівняти області застосування розробленого автором 

безсіткового методу і сіткових методів. В яких ситуаціях ці методи застосо-

вувати. 

Проте зазначені зауваження не впливають на якість результатів дисер-

таційної роботи і обґрунтованість наведених здобувачем висновків.  

 

 



Загальні висновки. Рецензована дисертація Протектора Дениса Оле-

говича є завершеною науково-дослідною роботою, має наукову новизну і 

практичну значимість. Зміст повністю відображає основні наукові положення 

дисертації. Сама дисертація оформлена відповідно до чинних вимог, написа-

на науковим стилем і літературною українською мовою. Стиль викладу мате-

ріалу науковий, логічний, виважений та зрозумілий. Дисертація читається 

легко, викликає зацікавленість досліджуваною проблематикою. 

Дисертаційна робота Протектора Дениса Олеговича «Нестаціонарні те-

плові процеси в анізотропних твердих тілах» за актуальністю, змістом та по-

внотою викладу її результатів у публікаціях здобувача, обсягом і якістю офо-

рмлення відповідає спеціальності 105 – «Прикладна фізика та наноматеріа-

ли», вимогам «Порядку  присудження ступеня доктора філософії та скасу-

вання  рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, на-

укової установи  про присудження ступеня доктора філософії» (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44), та наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до 

оформлення дисертації». Вважаю, що Протектор Денис Олегович, заслуговує 

на присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – 

«Природничі науки» за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наномате-

ріали». 

 

 

 

Офіційний рецензент, 

доктор фізико-математичних наук,  

професор, професор кафедри  

інформаційних технологій в  

фізико-енергетичних системах 

ННІ комп’ютерної фізики та енергетики 

Харківського національного  

університету імені В. Н. Каразіна Микола КОКОДІЙ  
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Рецензія 

офіційного рецензента, доцента кафедри теоретичної радіофізики факультету 

радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидата фізико-

математичних наук, доцента Хардікова Вячеслава Володимировича на 

дисертаційну роботу Протектора Дениса Олеговича «Нестаціонарні теплові 

процеси в анізотропних твердих тілах», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – «Природничі науки» за 

спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» 

 

1. Обґрунтування вибору теми дослідження.  

В роботі в якості предмету дослідження обрані нестаціонарні теплові 

процеси, що можуть відбуватись у складних за формою трьохвимірних 

об’єктах, яким притаманні анізотропні властивості. Джерелом виникнення 

анізотропії можуть бути як природні властивості матеріалу, який 

використовувався при виготовленні об’єкту, так і наслідки технології його 

виготовлення, тобто розглядаються природні та штучні анізотропні 

матеріали. Слід зазначити, що такі матеріали широко використовуються в 

багатьох сферах людської діяльності: енергетика, автомобільна 

промисловість, машинобудування, хімічна промисловість, радіоелектроніка, 

будівельна галузь, авіаційно-космічна техніка та багато інших областей.  

Серед різних областей прикладної фізики, дослідження теплових 

процесів в анізотропних твердих тілах є одним з найбільш важливих 

напрямів, що привертають увагу дослідників. В першу чергу це пов’язано з 



активним використанням анізотропних матеріалів при створенні великої 

кількості сучасних приладів і пристроїв, а також із використанням їх в якості 

конструкційних матеріалів. Під час експлуатації приладів та конструкцій, що 

містять анізотропні складові, вони так чи інакше піддаються тепловому 

впливу, який потрібно контролювати для запобігання аварійних ситуацій. 

Коректна оцінка теплових властивостей відповідних елементів на етапі їх 

проєктування є найоптимальнійшим підходом до такого контролю. Тому 

вкрай важливо мати відповідні моделі, які повинні спиратись на узагальнені 

чисельні алгоритми та методи оцінки характеристик теплових процесів, у 

тому числі, у нестаціонарному режимі. Тому можемо зробити висновок, що 

тема дослідження є актуальною та важливою як з точки зору науки, так і з 

точки зору практичної діяльності людини. 

 

2. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому і оформлення.  

Дисертація складається з анотацій, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 206 сторінок друкованого тексту: 152 сторінок основного 

тексту, 90 рисунків, 5 таблиць, списку використаних джерел із 174 

найменувань. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено мету і 

основні задачі, об’єкт і предмет дисертаційного дослідження, визначено 

наукову новизну роботи і практичне значення отриманих результатів, 

описано методи, які були використані у дослідженнях і особистий внесок 

здобувача. 

У першому розділі проаналізовано існуючі підходи до числового 

розв’язання задач теплопровідності в анізотропних матеріалах. 

У другому розділі розроблено безсітковий метод розв’язання 

тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих 

тілах, який засновано на комбінації методу подвійного заміщення в 



поєднанні з анізотропними радіальними базисними функціями та методу 

фундаментальних розв’язків. 

У третьому розділі розроблено сімейство атомарних радіальних 

базисних функцій трьох незалежних змінних, які породжуються оператором 

типу Гельмгольца, що використовуються в якості базисних при реалізації 

безсіткового методу розв’язання тривимірних задач нестаціонарної 

теплопровідності в анізотропних твердих тілах. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи наведено результати 

числових розрахунків нестаціонарних теплових процесів, що протікають в 

анізотропних твердих тілах різної геометричної форми за наявності 

внутрішніх джерел або стоків тепла та теплових потоків, які отримані в 

розробленому програмному комплексі «AnisotropicHeatTransfer3D» із 

використанням безсіткового методу. 

Висновки за результатами виконання дисертаційної роботи 

підкреслюють наукову новизну та практичну цінність проведених 

досліджень. 

Список використаних джерел свідчить про те, що під час роботи було 

проаналізовано сучасні результати наукових досліджень. 

Дисертація є завершеною науковою працею, а її оформлення відповідає 

вимогам «Порядку  присудження ступеня доктора філософії та скасування  

рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової 

установи  про присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44), та наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до 

оформлення дисертації». 

 

3. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами.  

Дисертаційна робота відповідає науковому напрямку кафедрі 

інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах Харківського 



національного університету імені В. Н. Каразіна. Дисертація виконана 

відповідно до плану науково-дослідних робіт навчально-наукового інституту 

комп’ютерної фізики та енергетики у межах дослідження «Математичне 

моделювання теплових процесів в анізотропних наноматеріалах» (номер 

держреєстрації 0122U001482). 

 

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

забезпечено коректним використанням фундаментальних підходів і методів 

обчислювальної і математичної фізики, методів чисельного аналізу та теорії 

атомарних функцій. 

Достовірність і обґрунтованість отриманих результатів забезпечується:  

 використанням відомих та апробованих підходів до чисельного 

розв’язання диференціальних рівнянь; 

 систематичною повторюваністю розрахункових даних, отриманих 

автором та їх узгодженням з експериментальними даними; 

 апробацією отриманих наукових результатів на 5 міжнародних 

наукових конференціях; 

 використанням результатів дисертації в наукових дослідженнях 

Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН 

України. 

 

5. Основні наукові результати, одержані автором, та їх новизна. 

Основні наукові результати та висновки дисертації пройшли апробацію 

під час міжнародних наукових конференцій та знайшли відображення в 

публікаціях у фахових та міжнародних наукових виданнях. За результатами 

дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць, серед яких: 3 

публікації у міжнародних виданнях, які входять до наукометричних баз 

Scopus та Web of Science; 1 публікація у науковому виданні, включеному на 



дату опублікування до переліку наукових фахових видань України; 5 праць – 

у матеріалах і тезах конференцій; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського 

права. 

 

 

Дисертант отримав наступні наукові результати: 

1. вперше на основі комплексного підходу, що поєднує методи 

подвійного заміщення з анізотропними радіальними базисними функціями та 

фундаментальних розв’язків, розроблено безсітковий метод розв’язання 

тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності в анізотропних твердих 

тілах; 

2. вперше побудовано сімейство атомарних радіальних базисних 

функцій трьох незалежних змінних, породжених диференціальним 

оператором типу Гельмгольца, який включає в себе компоненти тензора 

другого рангу, що визначає анізотропію матеріалу; 

3. вперше проведено моделювання розподілу нестаціонарних 

температурних полів в анізотропних твердих тілах різної геометричної 

форми при наявності внутрішніх джерел або стоків тепла за допомогою 

безсіткового методу на основі використання анізотропних радіальних 

базисних функцій і атомарних радіальних базисних функцій, та оцінено 

точність отриманих розв’язків; 

4. за допомогою розробленого безсіткового методу, досліджено 

модель взаємодії безперервного лазерного випромінювання з довжиною 

хвилі 1064 нм з монокристалом LiNbO3 у формі циліндра на часовому 

інтервалі 2 год 30 хв і встановлено час, протягом якого досягається сталий 

режим нагрівання монокристалу LiNbO3; 

5. розроблено унікальний програмний комплекс 

«AnisotropicHeatTransfer3D» для моделювання нестаціонарних теплових 

процесів в анізотропних твердих тілах у вигляді додатка з графічним 

інтерфейсом користувача, який засновано на використанні розробленого 



безсіткового методу та атомарних радіальних базисних функцій, що 

підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію авторського права на 

твір. 

 

6. Практичне значення одержаних результатів.  

Цінність наукових результатів роботи полягає у тому, що в ній 

запропоновано вирішення важливого наукового завдання, а саме дослідження 

теплових процесів в анізотропних твердих тілах за допомогою безсіткового 

методу розв’язання тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності. 

Практичне значення результатів роботи обумовлене широким колом 

прикладних задач з різних сфер діяльності людини, які можуть бути 

розв’язані за допомогою розробленої здобувачем безсіткової схеми 

моделювання нестаціонарних теплових процесів в анізотропних твердих 

тілах. Коло цих задач суттєво розширюється завдяки тому, що ця схема може 

застосовуватись до моделювання теплового стану тіла за наявності процесів 

плавлення, випаровування або затвердіння, а також з врахуванням наявності 

композиційних матеріалів з довільним числом рухомих границь фазових 

перетворень (задача Стефана). 

Сімейство атомарних радіальних базисних функцій трьох незалежних 

змінних, які враховують анізотропію матеріалу, являють собою новий 

підклас функцій, які можуть використовуватися в якості базисних при 

реалізації безсіткових методів та підходів к моделюванню теплових процесів 

в анізотропних матеріалах. 

Результати дисертаційного дослідження Протектора Д. О. були 

впроваджені у навчальний процес Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, Національного університету «Запорізька політехніка», 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

та Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, про 

що свідчать відповідні акти впровадження. 



Результати дисертаційної роботи Протектора Д. О. використовуються в 

наукових дослідженнях Інституту проблем машинобудування ім. 

А.М. Підгорного НАН України, про що свідчить відповідна довідка про 

використання результатів дисертаційного дослідження. 

 

7. Дотримання академічної доброчесності. 

За результатами аналізу дисертаційної роботи та публікацій автора 

порушення академічної доброчесності не виявлено. Елементи фальсифікації 

чи фабрикації тексту в роботі відсутні. 

 

8. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.  

Як на мій погляд, є певні важливі аспекти, які в роботі здобувача 

залишились або поза межами уваги, або поза межами тексту дисертаційної 

роботи. До таких питаня належать наступні: 

1. Автор ні яким чином не обгрунтував чому для побудови 

анізотропних радіальних функцій був обраний підхід, що спирається на 

використання геодезичної відстанні, а не метод відображення областей. 

2. В тексті на стор. 117 згадується, що час витрачений на 

моделювання задач теплопровідності, які обрав автор, приблизно такий 

самий, як і у інших числових методів розв’язання крайових задач, але автор 

ні де в роботі не порівнює результати отримані іншими методами. Останнє є 

важливим для підтвердження обгрунтованності результатів. 

3. З тексту роботи не зрозуміло, чому саме такі об’єкти (монокриста 

LiNbO3 та перфорована пластина графіту) були обрані для моделювання 

здобувачем. 

Крім того, не весь графічний матеріал, що наведений у роботі, 

описаний з точки зору аналізу причин явищ, що вони демонструють, та їх 

відмінностей. Наприклад, з рисунків 3.1-3.3 не зовсім зрозуміло яким саме 

чином впливає анізотропія на властивості атомарних радіальних функцій. 



Проте зазначені зауваження не впливають на якість результатів 

дисертаційної роботи і обґрунтованість наведених здобувачем висновків.  

 

9. Загальні висновки щодо дисертаційної роботи.  

Дисертаційна робота Протектора Дениса Олеговича «Нестаціонарні 

теплові процеси в анізотропних твердих тілах», представлена на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – «Природничі науки» 

за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» є актуальною, 

завершеною науковою працею, що виконана на належному науково-

теоретичному рівні з логічно- та доступно-викладеним матеріалом. 

У роботі вирішено важливе наукове завдання, яке полягає у 

дослідженні теплових процесів, що протікають в анізотропних твердих тілах 

різної геометричної форми за наявності внутрішніх джерел або стоків тепла 

та теплових потоків за допомогою безсіткового методу розв’язання 

тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності.  

Здобувач Протектор Денис Олегович заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – «Природничі науки» 

за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

 

 

Офіційний рецензент, 

кандидат фізико-математичних наук,  

доцент, доцент кафедри теоретичної  

радіофізики факультету радіофізики, біомедичної 

електроніки  

та комп’ютерних систем  

Харківського національного  

університету імені В. Н. Каразіна Вячеслав ХАРДІКОВ 
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