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5.22.02 _ aвтoмofuлi тa цlактоpи

rAктvaльшiсть теми
B Укpaihi збiльIпyстъоя кi:ькicгь мoдrфiкaцii кодiсттяx TI}а:{споpшiиХ зaсо.
ствoреrrиx нa основi 6азовrлr модeлей, тa iх piзнoмaнiтrrш< тtoмгrrrerсraцiй. Ко.

?кIa ноBa мoдифiкацiя aбo коlпrлектaцiя кoлiсногo тpaвспopтного зaсобy повиrтra
пpoйти сеpтифiкaцiю y mtrfy пlслi за гarш'мiвтлшrи BJТ.lоTиBoсTяl{и' щo Bи!(агаr

прoBeдeшrя вiдпoвiдrлпr вr,rrробyвaнь' дoоиТь сKпaдних i дopогтлс. TоIrfy' aкryaль.
яoю задaчею с сшopeнIrя рoзpшqДfl(oво.eксцеpимеЕгilllьнoгo мeтоДy якiй дсзвв'
JIиTь BI8Ilaчaти гальмЬнi влacгIдocti модафirtацiй i коl.пrлеrгацй бaзовоi мoдeлi
кoтriсного тpаrrспортного зaсoбу бiльпт еrсонoмiтвo тa бi:ъm eфeкгивнo.
Тема дисертaшiйлroТ poбor и е arсryа'ънolо тa вiдпoвiдaе паспоpтy спецiальпостi o5.22.02 _ aвтoмобid тa тpаrсгopи.
3e'лзок ooбoma з наvкoвuiwu пoazoaма'uu.
,{иоeщаlйнa poботa Кравrщa ГI.М викоrraнa вiдповiдно дo I{aJ.KoBогo нa.
щяlл<y кaфeдри <сAвmмoбiлi> Haцiонaтrьного тpi {сIТорп{oгo yнЬeporтегy в paм.
rсax дерrкбюдя<епrоТ тeМи (flФтiЛшеrrtrя пottазtлакЬ тe:сriко-eкспrryaтaцiiстlлt влaс.
тивoотeй aвтoмo6iлЬ i aтyгопоi.здЬ> (Nq дФlкpeестрaцii 0108U001424) тa деркбlо.
,ФкsпrоТ тeми (dl|Фищення EpolryкгиыIоcгi' економi.пrоcтi тa безпеrс,r автoмo6iлЬ
та' aвтопo.вдЬ> (J\! деpжpеестpaцii 0l l0U008227).
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Cтyпlяь oбrpyштoвaвостt нaytс0вПr ФJlоxrcrrЬ вПсItoвtсiв i рeRомондr.

цiй, ik дoстoвiрнoстi i goвизвa.
Рeзy'ътaпа po6oти вlпоraдeнi y BI{сIIоBкaх .цо кохсIoгo poздiлy, тaтtоxс y 8 за.
гitпь!l]'( BисI{oBкаx. BiДносrio о6гpунтoвaпoогi, достoвipr*остi тa ЕоBIlllни ко)кEогo
BиснoBI(y зpoбленo зaрaжеtlrrя.
Bисltoвок пеpuпrй itltфpмyс п;ю виpiшеrптя t{аyкоBо.прaктищIoi зaДaчi
rroв'яза.rтoi:} визнaчeнЕяl{ гaльмiвнoi eфeкпвностi модифiкaцiй бaзовоi модerri
КTЗ з тпrевмaти.rноrо га.гrьмЬтroто систeмоrо пiд яас ik сеpттlфiкaцii нa oстroвi poз.
рax)iнI(oBo-екопeримеrrтальнoго акаrriзy Пpoцесy ГаJъriqъaння. 3a1вarкеrrь немaс.

Bиснoвoк дoyгий нaвoдить iнфopмацilo пpo poзpoбленy МaтrMaтиЧнy МoдeЛь Пpoцесy гaJIьмyBaння мoдифiкaцiй i кoмплeктaцiй бaзoвoТ мoдeлi КTЗ з
пнеBMaтиЧI{oIо lilльмlвнoю системoIо, e дoстoвipним i мae Teopeтичнy й пpактичнy
спpямoBaнrсTь,

У якoстi нeдoлiкy слiд зaзначити тe. шo зi змiсry висttoвкy незpозyмiлo ним
вiщriзнясться poзpoблeнa мoдeль вi.ц бaraтьox iнпrиx,
Bиснoвoк meтiй сТoсyсTЬся peзyЛЬТатiв тeopети.tниx дoслiджeнь гальмiвниx
влaотивoстей aвтoмoбiля КамAЗ-5З205 тa iнфopмyе пpo BизнaЧeнIUI oптиМaпьниx
кoeQrцlентlB пoBз'цoBя(нЬoгo зчеПлeннJ{ кoл1c 1з oпopнoю пoBеpxнeю пpи якиx дoцiльнo змiнювaти спoсiб гaльмyвання, Bиснoвoк с дoстoвipним i мaс теopетиинy й
ПpaкTичIry сПpямoBaлlсTь,
Bиснoвок визнaчaе ,ДoцiльнiстЬ змiни спoсoбv laпьмvBaння зaле)кI{o вlД кoeфiцiснтa пoвздoыкнЬoгo зчeIUIeння кoлiс iз oПoplroю ПoBepкleю, aлe зi змiстy виснoвкy не зpoзy}liлo як цe зaстoсyвaти нa прaкгицi, щo с нe.цoлiкoм,
нфopмyс пpo pеа:liзaцiтo y виглядi пpoгpaми для ПК
poзpoбленoгo eксперимeнтaльнo-poзpaxyнкoBolo метoдy, щo r oснoвoю eкспpесметo.Цy BизнaЧeння пoкaЗникlB гaльMlBllol еq)eктивнoстl пpи cepтиQrкaцll МoдиQlкaцiй бaзoвиx КTЗ, e дoстoвipним i маe теopeтиuнy й пpактиЧI{y спpяMoBaнiсть,
У якoсTi зa}ъax(ення дo виснoвкy слi'ц зaзнaчити, щo B нЬoмy не нaведенa
шrQopмaцlя Пpo ПpoГpaN,Ilre зaoeзПeчeння B якo}fy pеtшlзoBaнo ексщeс-мeToд BизнaчeннJI пoкaзникiв гальмiвнoi ефективнoстi пpи сеpтифiкaцiТ мoдифiкацiй базoвиx КTЗ тa тpива,riсть eкспpeс-мeтoдy,
Bиснoвoк п,ятий вiдбивaе xapaктepистикy poзрoблeнoi методики oцiнroванrш гальмiвнoТ ефективнoстi ГaЛЬмyBaнHя бaзовoТ моделi КТЗ та ii мoдифiкацiй. с
,цoстoвrpним,

У якoстi недoлiкy слiд зaзнaяити те, щo BиснoBoк мaс констатylоний xаpaк-

теp

Bиснoвoк пloстий нaвoдить iнфopмaцiю пpo BсTaнoBленy вeлиvинy poзбiя<нoстi дaниx тeopетичниx i eкспepимeнта.пьних дoслi'цжeнЬ Ta aдекBaTнiсть poзpoблeнoi моделi пpoцесy гaпьмyBaння КTЗ i пpaвoмipнiсть пpийнятих yмoв i дoтryщенЬ, a Taкox BиснoBкiB, oTримaниx щи TeopeТичнoMy 'Дoслj'ДжeнIri, Bиснoвoк с
дoстовipним i мae теopeтиuнy й пpaктичнy спpямoвaнiсть, Зayвaя<ень дo виснoвкy
нeМae,

Bиснoвoк cьoмий iнфopмye пpo викoнal{y кiлькiснy oцiнкy cryпеня впливy
екcплyaтацiйних i кoнсщyктивних пapaметpiв нa гальмiвнy ефeктивнiсть модифi
кaцiй бaзoвoi мoдeлi КT3 пiд uaс сepтифiкaцii, Bионoвoк с дoотoвipним i маe тeoprтичнy и пpaктиЧнy спpяМoBaнlсть,

Як зayваяtення дo виснoвкy пoщiбнo вiдзнauити те, щo y ньoмy вapтo бyлo б
I]pиBeсTи резyЛЬTaТи викoнaнoi кiлькiснoТ oцiнки сryПешl BIlЛиBy ексП,ТyaТацiйHиx
i кoнстpyктивниx пapaмещiв нa гальмiвнy ефективнiсть КT3,
Bиснoвoк вoсьмий сToоyсTьоя BпрoBaджeння peзyльтатiв нayкoвoi poбoти,
Bиснoвoк е дocтoвipним i мaе тeopети.lнy й пpактиsнy спpямoвaнiсть, Зaрarкeнь
немar,
3 IIaукoвa тa пpaктп.rнa

цiннiсть дисеpтaцiйнoi poбoтп

е peзyЛьTaTи теopетичIlиx дoсл1дя(ень, Якl 'цoпoBнIoюTь

тeoDllo eкоIlJlvaтaцlиниx влaотиBoстeи aвтoМoolJul:
- oб1pyнтyвaння poзpaxylrкoBo-ексПepимeнTaJlьIroгo мeToдy BизIraченEя гaлъмiвнoi ефeкгивнoстi мoдифiкацiй i кoмтrлектацiй бaзовoi мoделi КT3, який вpaхoByс oсoбЛиBoсTi кoнотp1тцii КTЗ, дopoxнi фaктopи тa peжим ix eксплyатaцiТ;
- кlJlькlснa oцlнкa стyпешI впливy eкcплyaтaцrинш( r кol{стpyктиBниx пapaмещiв нa гaпьпгiвнy ефективнiсть мoдифiкaцiй i кoмплeктaцiй бaзoвoj мoдeлi КTЗ
пiд raс ix сepтифiкацiТ;
- дiaпaзoни Мo)кllиBиx вapiaцiй технiяниx пapaмещiв КTЗ, зa якиx oцiнoчнi
пoказники eфeктивнoстi rа.тьмiвнoi систeми вiдпoвiдaloTь IIopмaтиBниМ знaчeнмaюTь зaщoПolloBalll B диcеpTaцll мeTo'цики 1 щoГpaми
якi мox<yть бyти викopистанi пiд час сеpтифiкацii мoдифiкaцiй базовoi мoделi
КTЗ, a тaкoтс щи poзpoбцi нopмaтивнoТ дoкyмeнтaцiТ тa виснoвкiв нayкoBoтexнiчнoi експеpтизи щoдo yзгoДкеннJI пеpeоблaднaння КTЗ rпляхoм внесeннJI
кoнотp1кЦiйниx змiн y зaзнauенi щaнспopтнi зaсoби,

4,{oстoвipнiсть oTpиMaних peзyльтaтiв пiдтвеpджyеться кopeктниМ BикopиcTaнIr,{М cyvaониx мeтoдiв теopетичниx тa експepиментaльниx дocЛiджeнь, a Ta-

кoxt

нayкoво oбгpyнтoваним спiвпадiнням peзyльтaтiв теopетиtlllиx тa експеpимeнTaпьниx дoс]r1д)кенЬ,
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oцiнкa змiстv. завеDlпеностi тa офоpмлення Дисeптaцii.

,{исеpтaцiйнa poбoтa маe пoшyкoвy, теopеTиЧнy, експеpимeнтальнy i пpaктиrнy склaдoвi, якi с дoстaтньo пoBниМи i збaлaнсoвaними мix сoбoю, Mетoдoлoriя дисepтaцii вкJIIoчae в себе викopистaнвя piзниx матeмативних Мeтoдiв, eкспеpиментaльнy пrpеBrpкy oсIloBllиx пoлox(еIlь,
flиоеpтaцiя e завepпreнoю poбoтoro i мoя<e бyти захищeнa пpиBceлю.цнo

У вct,'vt'i дисеpтaцiйнoТ poбoти oбгpyнтoванo aктyaпьнiсть теMи, визнaченo
меTy 1 зaдaчl дoсЛ1'щкelrь, BикJIa'цeнo нayкoBy нoBизнy 1 ПpaкTиllнe знaчelrlrя oдepжaних pезyпьтaтiв, oсoбистий вклaд здобyвaнa, aпpoбацilo тa пyблiкaцii мaтеpiалiв
poбoти,
Мeтa дoслiркeння вiдпoвiдae темi дисeртaцiйнoi poбoти, зaдaвi в пoвнiй мipi poзкpивaють пеpелiк тиx ПиTaнь, щo щeбa вщilшrпr .цЛя ,цoсягнеIlllя МеTи,
oб,скт i пpeдмeт дoолiджeння, в цiлoмy, визнa.reнi кopeктнo
B
DoЗdi]'i poзгЛянylo aнaлiз отaнy TеopетиЧних i екопеpимemaль''eDa'oJ|lv
ниx дoолiджень динaмiки rа.rrьмyвarrня КTЗ, Пpoвeденo aнa'тiтичний oIJUlд наyкoвиx пpaць, пpисвяЧеI{иx дoслiдx<енням динaмiки гaльмyвання КTЗ,
Зау в аэюенltя d o poзdiлу :
нa стop, 2з вiдзнaveно, щo (,,, мaксиМ:lпьна ефективнiсть liшьМyвaнн,I
Kl J Мo)кe oyTи peaлlзoBal]a щи ПoBlroп{y BикopисTaнп зчlпIlol сиЛи Tяrкiння на кorкнoi oсi,> нaспpaвдi пoвиннo бщи (,,,, при пoвнoп{y BикoриcTaнн1 зчlПнol оиJIи кoЛ1с нa кo)кнor oсL)
B Dovzolllv poзdiлi нa oснoвi aнa'тiзy дoслiджeнь метoдiв oцiнrовaння га,rьмrвних BлacтиBoстей КTЗ oщимaно висIloBoк пpo те, щo пеpспектиBIlиМ нaпpямoм
oцiнювaння гальмiвниx влaстивocтeй КT3 мoжe бщи eкспеpимeнтilлЬнoaнaлlтиЧнии Метoд l скJlаденl мaтeМaтичнl мoделr пpoцесy гaльМyванIu o'цинoчнoгo aвтoмoбiля тa aвтoпo.t.здiв зi пневмaтичним гaльмiвним щиBoдoМ, B oсIroBy
якиx пoкJIаденa eкспepиментilльнo визнaчена динамiчна xарактеpистикa гальмiвнoi cистeми,
Зау в аэюення

d

o poзdLпу :

-

Bиpа:Kення (2,2) cлpaведлиъo тiльки зa yмoвoro iдентиvнoсTl гaЛьмlBllиx

-

мexaнiзмiв пepедньoi тa зaдньoi oсi;
фopмулt-t (2,12), (2,17) не мalоть oписанIя r,,".ra

r,^

стop, 46 дев,ятий pя.цoк зBepxy ГpaмaTичIla пoмIlЛкa; y фopмyлi (2,27) НeМaс oпиоaнIrя Jз

-

сTop, 47 фopl{yЛa (2,28) пoBиIrнa м aTИ RИГЛЯД'

''"=+

y фopмyлi (2,42) кoефiцiem кopиснoi Дii пoBинеIr б}.Tи B знaменIlикy,
нaзвy тaблицi 2,1 poзтаllioвaнo нa cTop,52, a сaМе Taблиця нa стop, 5з,
гальмiвнa дiaгpaмa сiдельнoгo автoпoiздa (стop, 56) не е oсoбливiстro
щoцeсy гaЛьмyBaнIUl, Boнa Tшьки BlДoopa)кae oсo0ЛиBlсTь щoцeсy IaJIьI{yBaнI{я оrдrльнoгo aBтoпolЗдa,
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-

нa сTop, 68 пoмилкa - пoзнaчeнo

<<G"1-

cИЛa тflrdння BiД Мaси aвтoмoбiJlя

Пepe.щъoгo МoсTa,)), floBиннo 6уи <<cилa тяжiння Bi.ц мaси aBToМoбiля,
якa пpипадaе нa пеpе,цню в1сь)
нa отop, 74 в пoясненi до фopмyли (2,89) такa ж теpМiнoлoгiчнa пoмилкa
Нa pИc, 2,11,2,16,2,17 вiдсyтнi нopма'rьнi peакцii нa кoЛeсaХ КTЗ, a нa
pиc, 2,11 ьiдcутня i силa iнеpцii,
Ira сTop, 106 зaзнaЧeнo мe)кi iнтeгpyвalтня пpaвoТ нaстини piBIlЯHНЯ (2,167)
вiд 0 дo l, але l е пoToчний Час. а не гpаниЧнe знаЧенtи мeжi, BiдпoвiДнo
для лiвoi uaстини зaЗнaченo мerки imегpyвaння вiд 0 дo E aле S e пoточне
значeння гальмiвнoгo шляxy. а нe гpаниvне йогo знaЧeння so
- нa сTop, 68 в фopмyлaх (2,69) i (2,70) ьiдтloвi,цнo в чисельникy Ta знaмeнникy нaBедеI{o ПoЗНaЧe|IнЯ mа , aj]e B пеpелrкy yМoвних пoзнaчень ItaBе'ценo ,41., B фopМyлax (2,72), (2,7з) тa (2,90), (2,91) BикopиотoByrтьоя пoзнaчeнНЯ паI, rл2, a в фopмyлi (2,179) - m1,m2
- системa piвнянЬ (2,187) спpaведлиBa тiльки зa yМoви пoBнoгo BикopисTaння сиЛи зчeПЛеIrня yсlx кoЛ1с,
B moeпьоlltv oозdiлi виЮlaденo peзyльтaти тeopeTичних дoслiдяtень pyxy авToмoбiЛя, Зoкpемa визнavенi
- eфективнiсть IaпьMyBaння КTЗ з викopистaнням poбo'roi (двигyн

-

:

вi.ц,еДнaний вiд тpaнсмiсii тa з'с'цнaний з нeю: випpoбyвaНIIЯ TИIry 0, типy I, тиrry
II), зaпaснoi (aвapiйнoi) (пpи вiдмoвi кoжнoгo кoнт1pa poбoчoi гальмiвноi системи;

щи вiдмовi

пpиBoдa pеryлятopa гaльмiвниx оил), cтoянкoвoi (загальмoвyвaння
КTЗ пpи poзтaIшyвaннi йoгo нa yxилi. як дrrя pyxy yниз. так i нагopy);
- пoкaзники стiйкoстi КTЗ пpи гaпьмyваннi poбояoro гальмiвнorо системolo
(вщaтa стiйкoстi щи гa'rьмрarrнi мoжe вiдбyвaтися зa pax1,rroк вiдмiннoстi в щoнepiвнoмipнiсть гaльмiвних
цесi pобoти гaльмiвних мехaнiзмiв кoлiс oднiсi

oci

сиЛ o,цн1€I oсt

);

- ooзпoдiл rальмiвниx сил мiж oсями КT3,
Заув аэюeння do p oз diлу :

-

]

з,з. з,7 нeма€ пoзначeнь omиMaниx залeжнoстей,
нa cTop, 145 е ПoсиЛання нaTa6Л,4,з, aЛе Taкoi TaбЛицi B poбoтr немае,
пoзнaЧеIlltя Ea pИc, з,4 З,6, якi poзтarпoвaнi y пiдpoздiлi 3,1, нaведенi
тiльки в пiдloздiлi З,2,
- B TaбЛицi з,4 Biдс1тнi oптимaльнi знaчeння тexнiчниx ПapaN{еTpiB кTЗ,
B цеmвeomoмv ooзdiлi oписанi пpилaди тa oбпаднar*rя, якi застoсoвyвалися
пiд vaс щoвeдeння eкспepимeнTzlЛьнrо< дoслiджeнь Ta MeTo,цикa poзpltхylrкy пoкaнa Dис, з,
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зникiв lальМiвниx BластивoсTей КTз для сеpTифiкaцii тa вихiднi peзyльтaти eкспеpимeнTаJIьниx BиПpoб}tsaнь,
З ау в аэюення

н.apИc,

d

o

4,7

poзdiлу

:

4,3 пoкaзaнi пpилaди Ta oбЛaднaння, якe зaотoсoвyвалися пiд

Чaо пpoвeдення eкспepиMеIlтzl'flЬнrос дoслiдrкень, aJIe rtа ниx }tемae нi Якиx

Пoяснrнь,
нeвiдoмo як сaмe пpилади тa oбЛaдflаннЯ засToоoByBaJrисЯ rriд raо пpoведеIlня експеpимeнтaльних ,цoслiдlкенЬ, нaпpикJlaд, в якoмy мiоцi гaльмiвних кoнтуpiв i як вимipювaвся тиск пoвiтpя?

6 ПoBнoTa BПкЛaДaння peзyльтaтiв в oпyблiкoвaних пpaцяx, iдeнтиuнiсть автopефеpary i oснoвниx пoлorкeнь дисеpтaцii.
oснoвний змiст диоepтaцiйнoi poбoTи Кpaвuyкa Пaллa MикoлйoBиЧa BикJIаденo y 20 pобoтах, в тoмy.rислi 1З y фaxoвиx видaнняx Укpaiни, 1 y iнoзeм-

2

y мaтepiалax aпpoбaцiйнoго xapaктеpy, oTpимa]ro 4 овiдoцтвa щo
нolтy видaннi
peсстpaцiIo aвтopськoгo пpазa нa твip, oднy poбoтy викoнaнo бeз спiвaвтopiв, Усi
зазнauенi poбoти oфopмленi iз 1pаxyванням дiroчих вимoг,
oснoвнi пoлoжeння тa peзyЛЬтaти poбoTи дoпoвiДались, oбгoвopювались тa

бyли сxваленi нa

LХIV

на}кoвo-пpaкTичнiй кoнфepенцii нayкoвo-пeдaгoгiЧItиx
щaцiвникiв, aспipшlтiв, стy.Цeнтiв тa стpyктдlниx пiдpoздiлiв yнiвepоитery (м, Киiв, HTУ 2008 p,) тa на 1З Мiтtнapoднiй нayкoвo-пpaктичнiй кoнфеpенцii <Pинoк
ПoсЛyг кoмПЛекоIrиx TpalrсПoрTlrиx cиоTeм Ta щик]]a,ЩroТ ПpoбЛeми Лoгiстики> (м,
КиiЪ, Мiнicтepствo трaнспopтy тa зв,язкy УкpaiЪи 201 1 p,),
Змiст дисеpтaцiйнoi poбoти тa aвтopефеpaтy iдеrrпruнi,

7 Biдповiднiсть дисеpтaцiйноi poбoтП встaнoвленим вПмoгaм Пopядкy
ПрllсyДжeпня пayкoBllх сryпeнiв i пpпсвoсння вчeнoгo зBaння стapшoгo нayкoвoгo спiвpoбiтникa.
Мaтepiшt, який виклaдений y дисеpтaцiйнiй poбoTi сBiДчить пpo дoстaтнiй
piвень poзpoбки тeми, Пopядoк тa стилЬ Bикладення мaтеpiалy вiдпoвiдaе вимoгaм, якi пpед,явrrяюTЬся ,цo дисepтaцiйниx poбiт, Peзyльтaти дoслi.Щкeнь i вионoвки, якi oщиманi пpи дoолiдtкеннях в попеpеднix pоздiлax, с oснoвorо дJIя впpoвaДжrlrlrя ДoоЛiД)кень Ta BикЛaдrння мaтepiалy y насЧ[tIJиx poзДiлax, IJе oб1тloвлrос
внyтpirшню eднiсть Дисepтaцiйнoi poбoти, пpи цьoмy всi eтaпи poбoти спpямoвaнi
нa дoсягнеIlня мети, якa пoстaBленa в poбoтi, змiст якoi вiдповiдaе спецiaльнoстi
05,22,02 (AвтoMoбiлi тa тpaктopи>,

Aвтop винoсить нa за;(иот нayкoвo oбrpyнтoвaний пiдxiд для виprrпення тexнiннoi зaдaтi зMеIlшeIlня Bиц)aT Чaсy Ta мaTepia;Iьtlиx peсypсiB Пpи пpoвeдeннi
сepтифiкaцii КTЗ,
lМoBlpнrсTь oTpимaних prзyЛьTaTlB Ilе BикЛикaс оyMнrBrB r ПlдTBepДfiyсTься
вiдпoвiднiстro eкспеpимeнтaльниx дaниx TеopeTичниM пеpe,цyМoвaм; шиpoкиМ викopисTaIIЕям сyчaсIrиx ПpиJ]aДiB ДЛя Bизнaчrння гaJlьмiвнoi eфeкгивнoстi КTЗ,
Teopeти.rнi дocлiДI(eнI{я e пoоЛiдoвними, лoгiчними, oбф}нтoвaниМи, Усi
oтpиманr aBтopoм pезyлЬтaTи Ilе cyпеpечaть pезyльтaтaМ пoпеpеднlх дoслlдIlикlB, a
e ix лoгiчниМ DoзBиткoм,
oснoвнi виснoвки дисеpтацiйнoi poбoти oбyмoвленi pезyльтaтами пpoведениx тeopетинниx i ексПepиМeнTaЛьниx .цoслiджeнь тa oб{pyнToBalri ними,
,{исеpтaцiйнa poбoтa покaзyе, щo ii автop сфopмyвався як нayковець, який
мoxe самoстiйнo стaвити i виpiшyвaTи }rayкoвi тa дoолiдницькi зaвдaння, aнa''riзyвaти oщимaнi рeзУIЬTaTИ Ta oбrpyнтовyвaти виснoBки тa peкoмендaцii щoдo poз-

paxyнкoBolo Bизнaчeння гaльмiвнoi ефективнoотi кoлiсних тpaнспopтrrиx зaсoбiв
пpи

ii

сepтифiкацii,

,{исеpтaцiйнa poбoта нaписaнa uiтко, зpoзyмiлoro Мoвolo, з BикopистaнняМ
зaгшrьнoщийнятoi тepмiнoлoгii тa дoбpе iлIocтрoBaнa, oфopмлення диcФтаЦiйнoi
poooти BrдпoBr'цae вимoгaМ,
Aвтop вiдoбpaя<aс Bci aсПeкTи дoслiдxerтня, яке Bикoнaнo, щo ,цae МolкЛивlсть пoBнlстIo oцlнити иoгo oснoBнr peзyльтaти,
Poзгляrтщa дисepтaцiйнa poбoTa
сaмoстiйнoro зaBepшeнoю нayкoBoдoслiднoro пpaцеro aвтopa, Ii oбояг i сц)yктypa як зa змiстом, тaк i зa фopмoto, y цiлoпry, вiдпoвiдaroть вимoгaм Пopядкy Пpисyд)кенIrя нayкoBиx сTyПrIriB i пpисвoeннЯ вчeнoгo звiтлtя стapшoгo нayкoBoгo спiвpoбiтникa, зaтверд)l(el{oгo пoстaнoвolo
Кaбiнетy Мiнiсщiв Укpaiни Nэ 567 ьiд24,07 ,2О1З p, та pекомeндaцiям MoH УкpaiЪи. якi щeд.являюTьсЯ Дo дисеpтaцiй нa здoбyтгя нayкoвoгo сTyпeня кaн'цидaтa
теxпivниx нa1к, ,{исеpтaцiйнa poбoтa вiдпoвiдae паспоpтy опeцiaльнoci 05,22,02
<Aвтoмoбiлi тa щaктopи>,

с

Зaгaльний впснoBoк пo .цисеpTaцiйнiй poботi
|. [иcepтaцiя Кpaвнyкa flавлa Миколайoвичa e закiнченorо нayкoвоlo poбoтoro, в якiй нa пiдстaвi кoмПЛeкоIlo Bикoнaниx aвтopoм дoслiдxень oщимaнi нoвi
нayкoвo oorpyнТoвaнl експеpиМeнтaльнr peзyльтaти, як1 y сyкyпнoстr e сyгreвими
8

нayки автoмoбiлi тa тpaктopи,
вiдпoвiдae oб,екTy i пpеДмeтy дoслi,фкeння тa

для poзBиткy кoнкpeтнoгo нaпpяМy певноi галyзi

2. Haймeнyвання ,циоеpTaцii
паспopтy спецiалЬI1ocTi

05 ,22

,02

<Aвтoмoбiлi тa тpaктopи>

,
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3. Hаведенi зayвax(ення нe МaIoTЬ пpинципoвoгo хaрaктepy, щo зни;кyoтЬ
I]oзиTиBIly, в цiлoплy, oцiнкy дисepтaцiТ i мoxщь бyп,r вpaxoвaнi здoбyвaнeм y пoдальlпiй poбoтi,
4. .{иоеpтaцiйнa poбoтa Кpaв.ryкa Пaвлa Mикoлaйoвиva с зaкiннeним наyкoвим дoслiдrкeнняM. Яке викoнанo нa aкТy:rЛьHy ТеМy. та мiстить нoвi piшeння акгy-

аЛьнoi нa},кoBo-щaкгичнoi зaДaчi, мас TeopeTичнy Ta пpaктичнy зIlачимiсть та вiД-

пoвiдае пacпopry опeцiа,IьнoоTi 05,22,02 <Aвтoмoбiлi тa тpaктopи) тa BиМoIaМ
Пopядкy пpисyд}l(енIlя нa}кoвиx ст}TенiB i пpисBorння Bченoгo званIlя cтapшoгo
нa},кoвoгo спiвpoбiтникa, зaтBepд)кенoгo пocтaнoвoю Кaбiнетy Мiнicтpiв Укpaiни
N9 567 Bit 21,07 ,201з p, тa вимoгaм MoH Укpaiни,
5. Ha oонoвi BикЛa.цеIloIo BB.Dкaю, щo ПpeдсTaBЛeнa дисepтaцiйнa poбoтa
<Poзpaхyнкoве визнaчeння гальмiвноi eфективнoстi кoлicниx ц)aнспopтниx зaсoбiв пiл,raс сepтифiкaцii', зa свoсю aктyальнiсTю. I]ayкoвoю нoвизttoю. .п,oстoвipнiстю pезyпьтaтЬ .цoслiДкelrня i пpaкги.rним знaченням poбoти, oбсягoм та глибинoro ,Дoслi,цжень, нaявнicтro pеaльIrrx BПpoBaД)кеIlЬ вiдпoвiдae вимoraм MoH
Укpaiни 'цo ,цисepтaцiй нa здoбyття нayкoвolo стyпeня кaндидатa тexнirниx нayк, a
li aвтop Кpaвнук Пaвлo Mиколайoвич. зaс,тyгoByс пpисyджен}lя Йoмy на1кoвoгo
стyпerш кaнди'цaTa технiщrих нayк зa спeцiа.rьнicTкo 05,22,02 <Aвтoмoбiлi тa
1paктopи),

oфiцiйний oпoнент,
дoктop теxнiнниx нa1.к, пpoфесop'
пpoфесop кaфедpи aвтoмoбiлiв
Хapкiвськoгo нaцioltzшЬнoгo
aвтoмoбiльяo.дoрoжньoгo ;,.rriвеpоитeтy
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