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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Голіченка Олександра Леонідовича 
“Механізми тривимірного перемішування в'язкої рідини 

в cкінченному циліндрі”, 
представленої на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук 
за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми 

 
Стрімкий розвиток наукової і технічної думки сьогодні стимулює дослідження 

в різних областях прикладної гідромеханіки. До числа таких досліджень 
відноситься явище адвекції рідини, пов'язаної з перемішуванням в суцільних 
середовищах на початкових стадіях, в яких дифузійні ефекти є незначними в 
порівнянні з конвективним переносом. Сьогодні ця проблема відноситься до числа 
актуальних питань гідромеханіки і знаходить широке застосування в сучасних 
хімічних технологіях, фармацевтиці, харчовій промисловості, медицині, при 
розробці апаратури різного призначення з контрольованим перемішуванням рідких 
реагентів. 

У дисертаційній роботі робиться спроба якісного і кількісного пояснення 
процесу перемішування однорідної в'язкої нестисливої рідини всередині кругового 
циліндра кінцевої висоти з рухомими границями в наближенні малих чисел 
Рейнольдса. Для вирішення поставленого завдання автор знаходить аналітичний 
розв’язок математичної задачі в наближенні Стокса і аналізує просторовий 
розподіл компонент поля швидкості всередині циліндра і топологію траєкторій 
руху окремих рідких частинок, використовуючи фазові траєкторії і перетин 
Пуанкаре. 

Актуальність теми досліджень обумовлена широкими перспективами 
застосування результатів дослідження процесу перенесення скалярних полів 
повільними гідродинамічними течіями. Чисельно-аналітичний розв'язок задачі 
адвекції рідин в наближенні Стокса може надати істотну допомогу і спростити 
процес розробки і проектування в сучасних інноваційних технологіях, в яких 
проведення лабораторних досліджень виявляється складним і дорогим. В роботі 
використовуються сучасні методи і критерії в діагностиці хаотичного режиму руху 
окремих рідких частинок. Зауважу, що адекватність окремих критеріїв 
детермінованого хаосу при ідентифікації інтенсивних режимів адвекції до 
теперішнього часу в сучасній науковій літературі практично не розглядалася. 

Метою даної роботи є комплексний аналіз процесу перемішування в'язкої 
нестисливої рідини всередині циліндричної порожнини з круговим поперечним 
перерізом і рухомими обмежуючими поверхнями при малих числах Рейнольдса і 
формування методики пошуку параметрів гідродинамічної течії, при яких 
досягається інтенсивний режим адвекції. 

Об'єктом дослідження є періодичні тривимірні течії в'язкої рідини в 
наближенні Стокса. 

Предметом дослідження є кінематичні і динамічні закономірності процесів 
переносу скалярних полів в циліндричній порожнині з рухомими границями в 
наближенні Стокса. 
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Новизна результатів дисертаційної роботи визначається: 
- наявністю аналітичного розв’язку для тривимірного стаціонарного руху 

в'язкої нестисливої рідини всередині циліндричної порожнини з круговим 
поперечним перерізом для деяких випадків руху обмежуючих поверхонь; 

- досягнутою високою точністю аналітичного розв’язку граничної задачі, яку 
отримано за рахунок поліпшення збіжності нескінченних рядів в наближенні 
Стокса; 

- наявністю практичних результатів руху окремих рідких частинок в даній 
течії для стаціонарного випадку руху окремих частинок і випадку з періодичним 
рухом границь порожнини з заданим протоколом. 

- запропонованим чисельно-аналітичним аналізом впливу геометричних 
параметрів циліндричної порожнини і режимів руху обмежуючих поверхонь на 
процес інтенсифікації перемішування пасивної рідини в наближенні малих чисел 
Рейнольдса; 

- запропонованою методикою ідентифікації періодичних точок руху в даній 
течії і вплив кількості періодичних точок і їх типу на процес адвекції пасивної 
рідини; 

- виявленням, що періодичні лінії в тривимірній течії можуть приводити за 
певних умов до квазідвовимірного процесу перемішування виділеної рідини 
всередині циліндричної порожнини. 

Достовірність наукових результатів дисертації забезпечується використанням 
загальноприйнятої моделі рідини, коректністю математичної постановки задач і 
застосуванням надійних аналітичних і чисельних методів для їх розв’язання, 
контрольованою точністю обчислень і несуперечністю отриманих результатів до  
відповідних результатів інших авторів, опублікованих в світовій науковій 
літературі. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 
застосування отриманих в роботі чисельно-аналітичних результатів і виявлених 
особливостей процесу перемішування однорідної в'язкої нестисливої рідини 
всередині циліндричної порожнини з рухомими межами при проведенні 
конструкторських розробок міксерів в хімічній і харчовій промисловості, медицині. 
Графічний матеріал і наведений аналіз загальних закономірностей процесу адвекції 
рідини у внутрішніх течіях при малих числах Рейнольдса можуть надати певну 
допомогу в інженерній діяльності при проектуванні змішувальних пристроїв 
різного призначення. Результати дисертаційної роботи становлять безсумнівний 
інтерес для дослідників в області гідромеханіки, акустики, медицини та інших 
зацікавлених фахівців в різних областях науки і техніки. 

Структура дисертації. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаної літератури та додатків. Робота містить 150 сторінок 
основного тексту. Загальний обсяг дисертації становить 240 сторінок, список 
літературних джерел містить 150 найменувань. 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зв'язок роботи з 

науковими програмами, сформульовано мету і завдання, об'єкт і предмет 
дослідження, обґрунтована достовірність проведених досліджень, визначено 
наукову новизну і практичне значення роботи, визначено особистий внесок 
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здобувача в проведеній науковій роботи відповідно до вимог ДАК України до 
дисертаційним роботам. 

У першому розділі дисертації проведено огляд та аналіз наукової літератури, 
присвячений проблемі перенесення скалярних полів гідродинамічними течіями в 
наближенні малих чисел Рейнольдса. Окрему увагу в розділі приділено 
класифікації механізмів перемішування однорідної в'язкої нестисливої рідини і 
впливу дисперсії рідини на якість перемішування. Автор провів короткий аналіз 
загальних підходів до аналізу процесу адвекції рідини внутрішніми течіями на 
основі результатів, опублікованих у світовій науковій літературі. Показано, що 
один з можливих шляхів інтенсифікації процесу перенесення скалярних полів у 
внутрішніх течіях пов'язаний із застосуванням періодичних течій, які пов'язані зі 
зміною послідовності стаціонарних режимів течії по заданому протоколу. 

Другий розділ дисертації присвячений математичній постановці задачі 
перемішування однорідної в'язкої нестисливої рідини в циліндричній порожнині в 
наближенні Стокса для різних випадків руху обмежуючих поверхонь: 
односпрямований і зустрічний рух торцевих поверхонь, рух однієї торцевої 
поверхні і випадок руху бічної поверхні по гвинтовій лінії. Сформована 
математична задача зводиться до розв'язання системи диференціальних рівнянь з 
частковими похідними щодо трьох компонент поля швидкості і поля тиску. 

У кожній із задач розв’язок представлено у вигляді нескінченних рядів з 
невідомими коефіцієнтами, які визначаються при розв’язанні нескінченної системи 
лінійних алгебраїчних рівнянь. Встановлено, що невідомі коефіцієнти мають 
погану збіжність, що в кінцевому підсумку призводить до погіршення точності 
отриманого розв’язку при проведенні редукції нескінченних рядів. Для подолання 
цієї проблеми автор роботи пропонує виділяти в коефіцієнтах постійну складову, 
значення якої визначають при прагненні індексів рядів до нескінченності. 
Застосування такої методики дозволило істотно поліпшити збіжність нескінченних 
рядів і підвищити точність виконання граничних умов, особливо в областях, 
прилеглих до кутів циліндричної порожнини, в яких поле швидкості течії зазнає 
розриву. 

У третьому розділі дисертації розглядаються особливості руху окремих 
рідких частинок усередині циліндричної порожнини для різних випадків руху 
обмежуючих поверхонь. Зокрема встановлено, що в розглянутих задачах поле 
швидкості течії має певний набір симетрій, наявність яких дозволяє виявити 
основні властивості і закономірності руху рідких частинок в площині, що 
збігається з поздовжньою віссю кругового циліндра. 

Зокрема, показано, що поле швидкості течії в'язкої рідини всередині 
циліндричної порожнини має певний набір еліптичних і гіперболічних точок 
стагнації. Така система точок формує замкнуті області, всередині яких частинки 
рідини рухаються по замкнутих траєкторіях. Показано, що просторове положення 
точок стагнації залежить від відношення висоти циліндра до його радіусу. 
Встановлено, що положення цих точок асимптотично прагне до координат, які 
визначаються при прагненні до нескінченності відношення висоти циліндра до 
його радіусу. Помічено, що в цьому випадку поле швидкості в серединній частині 
порожнини асимптотично прагне до нуля, що в кінцевому підсумку істотно знижує 
ефективність перемішування рідини всередині циліндричної порожнини з круговим 
поперечним перерізом. 
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Друга частину досліджень в цьому розділі дисертації присвячено аналізу 

перехідних процесів при перемиканні стаціонарних режимів течії по заданому 
протоколу і впливу періодичних течій на особливості процесу адвекції рідини 
всередині циліндричної порожнини. Отримано якісну оцінку тривалості перехідних 
процесів при перемиканні стаціонарних режимів течії, яка залежить від розмірів 
порожнини і кінематичного коефіцієнта в'язкості рідини. Ця оцінка дозволила 
автору отримати мінімальне значення періоду перемикання, при якому розглянуту 
течію рідини можна аналізувати в наближенні Стокса. 

Встановлено, що значення періоду при зміні стаціонарних режимів течії в'язкої 
рідини істотно впливає на інтенсивність перемішування. Цей результат отримано 
при аналізі структури послідовності перетинів Пуанкаре для системи рідких 
частинок. 

У четвертому розділі розглядається класифікація періодичних точок в 
тривимірних періодичних течіях однорідної, в'язкої, нестисливої рідини всередині 
циліндричної порожнини з рухомими границями та особливості процесу 
перемішування пасивної рідини в областях, прилеглих до особливих точок. 

Показано, що в тривимірних течіях можна виділити дев'ять видів періодичних 
точок. Для однієї частини видів рух рідких частинок може бути стійким, а для 
іншої частини – нестійким. Однак в тривимірному випадку можуть бути особливі 
точки, біля яких рідина в одній площині рухається по стійких траєкторіях, в той час 
як в іншій площині рух рідкої частинки може виявитися нестійким. 

Для підтвердження цих результатів в роботі розглянуті окремі випадки 
процесу перемішування пасивної рідини для трьох характерних протоколів руху 
обмежуючих поверхонь. Висновки, отримані при теоретичному дослідженні 
властивостей руху рідини близько періодичних точок підтверджуються 
відповідним аналізом структури різних проекцій тривимірного перетину Пуанкаре. 

Встановлено, що для протоколів руху, які мають періодичні лінії, процес 
перемішування буде квазідвомірним, а для протоколів, які мають тільки ізольовані 
точки, процес перемішування буде пов'язаний з інтенсивним перемішуванням 
рідини у всьому об'ємі порожнини. 

У висновках відображені основні результати дисертаційної роботи. 
У додатку автор наводить деякі деталі математичних перетворень, які 

дозволили йому отримати аналітичний розв’язок поставленої гідродинамічної 
задачі в наближенні малих чисел Рейнольдса. 

 
Текст дисертації написаний акуратно, цілком логічно і чітко. Автореферат 

написаний досить докладно, добре проілюстрований і повністю відображає зміст 
дисертації. Всі основні положення і висновки дисертаційної роботи викладені в 
авторефераті. 

 
В якості зауважень по роботі необхідно зазначити наступне: 
1. Мені здається, що назва дисертації не зовсім коректно відображає змістовну 

частину роботи. Основну увагу в дисертації приділено вивченню особливостей 
процесу перемішування пасивної рідини (а не механізмам перемішування) 
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всередині кругової циліндричної порожнини кінцевої висоти з рухомими 
границями. 

2. На стор.28 автор наводить “зразки систем, важливою складвою яких є рух 
рідини”. Як приклад наводить “газообмін в альвеолах легенів”. Зауважу, що в газах 
дифузійні процеси протікають дуже інтенсивно, і в багатьох випадках є 
переважаючими над конвективним переносом виділеного об’єму суцільного 
середовища. 

3. У другому розділі дисертації (стор.59) автор проводить нормування рівнянь 
Нав'є-Стокса. При цьому в якості нормуючих параметрів він вводить характерну 
швидкість руху рідини Vхар, характерний час tхар, радіус циліндра Rp, характерний 
тиск Pхар і характерну масову силу fхар. В результаті нормоване рівняння Нав'є-
Стокса містить послідовність чисел подібності (число Рецнольдса Re, число 
Струхаля Sh, число Ейлера Eu, число Фруда Fr). На мій погляд, нормування 
необхідно проводити на послідовності незалежних характерних величин 
(наприклад Vхар і Rp), за допомогою яких можна виразити всі фізичні розмірні 
величини в початковому рівнянні. 

4. У другому розділі (формули (2.8-2.13)) дисертації автор наводить граничні 
умови для швидкості течії стосовно до різних випадків руху обмежуючих 
поверхонь, які докладно досліджуються в подальшому. Які граничні умови 
використовуються при цьому для поля тиску? 

5. При великих значеннях висот циліндра та русі його торцевих поверхонь 
основний рух в'язкої рідини формується близько рухомих обмежуючих поверхонь. 
При цьому автор зауважує, що в середній частині циліндра рух рідини відбувається 
з малими швидкостями (≈10-3 по відношенню до швидкості руху границь). Яка при 
цьому формується топологія течії в середній частині циліндра? Мають місце там 
вихори Моффата? Як при цьому змінюється загальна кількість еліптичних і 
гіперболічних періодичних точок? 

6. Основні рівняння (2.17), розв’язок яких автор наводить в дисертації, мають 
параметр μ – безрозмірний коефіцієнт динамічної в'язкості рідини. Який діапазон 
значень може приймати цей параметр, щоб течія рідини відповідала наближенню 
Стокса? 

7. Розділ 4.5 дисертації присвячений вивченню руху цитоплазми всередині 
клітин харових водоростей. За яких умов і припущень модель руху однорідної 
в'язкої нестисливої рідини всередині кругового циліндра кінцевої висоти з 
рухомими поверхнями відповідає фізичним процесам, що відбуваються всередині 
клітин? 

8. В дисертаційній роботі список умовних позначень та скорочень не 
заповнений. На стор.63 використовується посилання на рівняння руху (2.9) і (2.10). 
Насправді ці рівняння є граничними умовами для випадків В1 і В2. 

9. У більшості рисунків в третьому розділі, на яких наводяться різні проекції 
на площині тривимірної течії, не підписані осі. У цьому випадку надзвичайно 
важко зрозуміти тривимірне уявлення різних течій, що істотно ускладнює загальне 
розуміння результатів дисертаційної роботи. 

 
Вважаю за необхідне сказати, що висловлені зауваження істотно не впливають 

на загальне позитивне враження від дисертаційної роботи і не зменшують цінності 
отриманих в ній результатів. 
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