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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Притули Назара Мирославовича 

«Математичне моделювання нестаціонарного масоперенесення в 

газотранспортних мережах та підземних сховищах газу», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи 

 

У дисертаційній роботі Н.М. Притули розглянуто комплекс математичних 

проблем, пов’язаних зі створенням засобів моделювання, оптимального 

керування технологічними процесами газотранспортних систем з урахуванням 

їхнього мішаного опису (сукупність математичних об’єктів різної структури), 

великого обсягу складових систем і підсистем, ієрархічної природи структури 

і зв’язків між складовими компонентами, постійною зміною певних фізичних 

параметрів газу (сезонні, добові зміни, зміни густини й термодинамічних 

параметрів газу і складу домішок тощо), зміною режиму надходження й 

попиту споживання газу, проблема оптимального використання запасів газу в 

сховищах, проблема взаємодії з даними вимірювань і несанкціонованих 

втручань (неузгоджене керування в окремих підсистемах, розгерметизація 

елементів, аварії різних рівнів складності й масштабів). 

Відмінною характерною рисою роботи є її висока практична націленість, 

яка передбачає: 

1) відмову від «академічних» виборів параметрів системи, властивостей її 

окремих складових і перехід до складних, найчастіше нелінійних 

фізичних характеристик середовища; 

2) нехтування багатьма спрощуючими гіпотезами щодо моделювання 

руху газу, взаємодії між системами й підсистемами; 

3) створення глобальної, а не локальної моделі газотранспортної системи, 

що враховує змінність її складу, ієрархічність і нелінійність окремих її 

ланок, що в підсумку зумовлює нелінійну поведінку всієї системи 

загалом; 
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4) націленість на аналіз перехідних процесів роботи системи з вибором 

оптимальних параметрів впровадження різних технологічних процесів 

з урахуванням енергозбереження, а значить, і собівартості реалізації 

функціонування системи в усталених і перехідних режимах; 

5) націленість на створення прогнозних сценаріїв функціонування 

системи для можливостей вибору з декількох сценаріїв залежно від 

додаткових обставин; 

6) використання даних сценаріїв, порівнюючи із заміряними даними для 

діагностики всієї системи (наприклад, для виявлення зон втрати 

герметизації, виходу з ладу окремих керівних елементів, невчасне 

проведення окремих дій, тощо); 

7) націленість на створення програмної реалізації розробленої моделі 

газотранспортної системи для роботи в реальному часі з оперуванням 

наявними даними про склад газотранспортної системи і її діяльність у 

повному обсязі. 

Ці елементи спрямування роботи зумовили формулювання нових задач 

для створення різних елементів і підсистем моделі, методів розв’язування 

таких задач і створення комплексної системи для вироблення оптимальних 

рішень для реалізації оптимальних режимів експлуатації газотранспортної 

системи (зокрема, проведення експертизи різних технологічних рішень), яка 

включає в себе певні елементи варіативності, діагностики поточного стану 

системи і вибір оптимального підходу до споживання газу із газосховищ. 

Саме ці риси роботи визначають її новизну і високу практичну цінність 

підтверджену впровадженням у роботі газотранспортної системи і її 

диспетчерської служби. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується аналізом формулювань 

задач, практичною збіжністю запропонованих методів і алгоритмів, 

багаторічною апробацією в процесі проведення чисельних експериментів і 

підтримки функціонування диспетчерських служб газотранспортної системи. 
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Переважна частина роботи присвячена побудові математичних моделей 

окремих складових системи й технологічних процесів її діяльності. Наведені 

математичні формулювання задач є більш повними і враховують більш якісно 

реальні властивості складових елементів. Для окремих методів, що 

використовуються, проведено порівняння можливостей із подальшим вибором 

найбільш придатного й аналіз впливу кроків інтегрування за часом і в просторі. 

Дисертаційна робота Н. М. Притули за своїм спрямуванням і 

отриманими результатами повністю відповідає спеціальності 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи. Робота оформлена 

добре, містить багато ілюстративного матеріалу, а її результати достатньо 

повною мірою пройшли апробацію на наукових семінарах, конференціях і 

були надруковані в провідних виданнях України й за кордоном. Автореферат 

дисертаційної роботи повністю відповідає її змісту. 

До дисертаційної роботи є такі зауваження. 

1. Недостатньо повною мірою представлені дані про похибки обчислень, 

їхню еволюцію в часі й допустимі похибки, які висуваються 

нормативними документами з експлуатації газотранспортних систем, 

немає даних про швидкодію алгоритмів. Проте підсумковий висновок 

щодо похибок на якісному рівні в роботі наведено. 

2. Не надано інформації про комп’ютерні ресурси, які потрібні для 

ефективного супроводження функціонування газотранспортних систем 

(ПК, мережа, суперкомп’ютер тощо). 

3. Стисло надано інформацію про використання методу скінченних 

елементів – про вибір розмірності сітки, не наведено даних про вплив 

базисних функцій апроксимації (так званих материнських функцій) на 

стійкість і збіжність процесу. 

4. Через наявність у системі одночасно компонент, які описуються 

різнотипними математичними структурами (ланки з усталеними  




