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ДО 60-РІЧЧЯ з ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ

ОЛЕГА ВІКТОРОВИЧА ПИЛИПЕНКА

14 липня виповнилося 60 років з дня народження відомого ученого в га-
лузі механіки ракетно-космічних систем, академіка НАН України, доктора
технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олега
Вікторовича Пилипенка.

Олег Вікторович народився в 1961 році в Дніпропетровську (нині Дніп-
ро), Україна. У 1983 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факу-
льтет Дніпропетровського державного університету (ДДУ), нині Дніпровсь-
кий національний університет ім. О. Гончара. З 1983 по 1985 роки навчався в
аспірантурі ДДУ. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук і був направлений на роботу в Інститут
технічної механіки НАН України і ДКА України, де пройшов шлях від моло-
дшого наукового співробітника до директора інституту (з 2003 р.).

Наукові інтереси Пилипенка О. В. лежать в галузі динаміки рідинних ра-
кетних двигунних установок (РРДУ), складних гідромеханічних систем, сис-
тем віброзахисту об’єктів ракетно-космічної, автомобільної і військової тех-
ніки. Основні напрямки його наукової діяльності пов'язані з дослідженнями
процесів динаміки елементів конструкцій ракетно-космічної техніки, енерге-
тичного і транспортного машинобудування, розробкою та створенням ефек-
тивних засобів забезпечення динамічної сумісності РРДУ з корпусом ракети і
систем віброзахисту з квазінульовою жорсткістю.

Список наукових праць Пилипенка О. В. налічує 185 найменувань. Ос-
новні результати досліджень опубліковані у 5 монографіях, 125 статтях в
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провідних фахових  журналах України і за кордоном, а також неодноразово
доповідались на міжнародних симпозіумах, конференціях і конгресах. Пили-
пенко О. В. має 55 патентів на винаходи і корисні моделі. Отримано міжна-
родний патент на винахід згідно з процедурою РСТ.

Короткий перелік основних наукових результатів, отриманих академіком
НАН України Пилипенком О. В., може бути зведений до наступного.

Розроблено методологію створення нових ефективних демпфуючих при-
строїв для забезпечення повздовжньої стійкості рідинних ракет-носіїв.

Розроблено теорію гідродинамічних суперкавітаційних демпферів, яка дозво-
ляє визначати їх статичні і динамічні характеристики з урахуванням зони зворотно-
циркуляційної течії рідини і встановити універсальну залежність граничного числа
кавітації від параметра закручення потоку в демпфері.

Розроблено теорію термодинамічних демпфуючих пристроїв з урахуван-
ням рівноважного і нерівноважного робочих процесів у парорідинному об'ємі.

Вперше отримано рівняння кінетики фазових перетворень у багатофазо-
вому середовищі при різних часах релаксації температурних полів рідини,
тонкої рідкої плівки, тонких металевих елементів і пари. Результати проведе-
них експериментальних досліджень показали, що це рівняння з достатньою
точністю описує процеси фазових перетворень у складних багатофазових си-
стемах.

Розроблено теорію термогідродинамічного демпфера з урахуванням про-
цесів пароутворення і віднесення парової фази з порожнини демпфера. Тео-
рія дозволяє виявити механізм самозбудження коливань у системі живлення
рідинного ракетного двигуна із підключеним термогідродинамічним демп-
фером, визначити частоти коливань та границі області стійкості системи у
площині параметрів «температура рідини на вході в демпфер – тиск на вході
в двигун» у широкому діапазоні зміни витрати через демпфер, температури
рідини на вході в демпфер і тиску на вході в ракетний двигун.

Розроблені теорії, математичні моделі і створене на їх основі програмне забез-
печення використовувалися при виборі основних конструктивних параметрів і
експериментальному відпрацьовуванні гідродинамічного суперкавітаційного
демпфера для забезпечення поздовжньої стійкості ракети-носія «Зеніт», включаючи
автономні випробування демпфера на модельній рідині, випробування демпфера в
складі двигунної установки, вогневі стендові випробування першого ступеня раке-
ти і льотно-конструкторські випробування ракети-носія «Зеніт». Це дозволило
істотно скоротити терміни створення працездатної конструкції демпфера, ма-
теріальні витрати на його відпрацювання і вчасно почати льотно-конструкторські
випробування ракети, при яких демпфер повністю забезпечив повздовжню
стійкість ракети-носія «Зеніт».

В рамках спільного українсько-бразильського проєкту було зроблено
теоретичні прогнози поздовжньої стійкості ракети космічного призначення
«Циклон-4» і динамічних навантажень на конструкції ракети та космічного
апарата на активній частині польоту. Отримані результати показали мож-
ливість проведення пуску без застосування демпфуючих пристроїв.

За допомогою розробленого особисто Пилипенком О. В. методичного, ал-
горитмічного та програмного забезпечення отримано низку нових результатів,
що знайшли практичне застосування при розрахунках повздовжньої стійкості
ракет-носіїв «Зеніт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес», аналізі частотних ви-
пробувань двигуна першого ступеня РН «Зеніт», виборі параметрів, розробці й
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експериментальному відпрацьовуванні на криогенній рідині термогідроди-
намічного демпфера для забезпечення поздовжньої стійкості ракети «Енергія»,
забезпеченні стійкої роботи системи живлення маршового двигуна «Вулкан»
європейської ракети-носія «Аріан-5».

На етапі ескізного проєктування ракети космічного призначення «Анта-
рес» було проведено математичне моделювання поздовжніх коливань корпу-
су ракети-носія. Показано, що тільки установка газорідинного демпфера в
живильній магістралі окислювача поблизу входу в бустерний насос окислю-
вача кожного маршового двигуна першого ступеня дозволяє забезпечити по-
здовжню стійкість ракети-носія «Антарес». Отримані результати розрахунків
дозволили дати практичні рекомендації щодо забезпечення поздовжньої
стійкості ракети-носія «Антарес», які були реалізовані компанією Orbital
Sciences Corporation (США).

Теоретично визначено динамічні навантаження на космічні апарати під
час старту і польоту ракети-носія «Дніпро» у випадку установки на ній за-
пропонованої пневматичної системи віброзахисту космічних апаратів. Пока-
зано, що використання пневматичної системи віброзахисту на ракеті-носії
«Дніпро» забезпечує суттєве (в 4÷5 разів) зниження рівня поздовжніх вібро-
прискорень космічних апаратів різних мас на активній дільниці траєкторії
польоту ракети під час роботи рідинної ракетної двигунної установки першо-
го ступеня.

Розроблено спосіб і пристрій забезпечення стійкості роботи двигуна ракети-
носія на рідких газонасичених компонентах палива за рахунок створення в пали-
вних баках умов, що запобігають можливості формування і подальшого надхо-
дження до забірних пристроїв вільних газових включень з розчиненого в компо-
нентах палива газу.

На основі сучасних уявлень про динамічні процеси в рідинних ракетних дви-
гунах виконано математичне моделювання процесу запуску нового перспектив-
ного маршового ракетного двигуна (РД-815) з допалюванням генераторного газу.
Розроблено комплекс математичних моделей динамічних процесів в елементах
двигунної установки при запуску, в тому числі динамічних процесів у насосах
окислювача й пального із урахуванням кавітації у насосах. Показано, що кавіта-
ційні явища в насосах окислювача і пального здійснюють істотний вплив на пе-
рехідні процеси запуску двигуна, особливо при мінімальних тисках і максималь-
них температурах компонентів палива на вході в двигун.

Розроблено науково-методичне забезпечення для аналізу поздовжньої
стійкості нової двоступеневої ракети космічного призначення «Циклон-4М»,
яка створюється в даний час в ДП «КБ «Південне». Показана можливість
втрати поздовжньої стійкості ракети в польоті. Розроблено та видано в
ДП «КБ «Південне» практичні рекомендації щодо забезпечення поздовжньої
стійкості ракети шляхом встановлення демпфера поздовжніх коливань на
вході в кожен двигун маршової багатодвигунної рідинної ракетної установки
першого ступеня ракети.

Розроблено нелінійну математичну модель запуску потужної рідинної
двигунної установки I ступеня перспективної ракети-носія «Циклон-4М», що
містить чотири рідинних ракетних двигуна (РРД) з демпферами поздовжніх
коливань в системі живлення окислювачем. Проведено дослідження ди-
намічної взаємодії зазначених РРД в процесі запуску, а також впливу неод-
ночасності запуску окремих двигунів. Показано, що установка демпфуючих
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пристроїв дозволяє суттєво поліпшити якість перехідних процесів у системі
живлення ракетного двигуна.

Запропоновано нову систему захисту космічного апарату «Січ-2М» від
поздовжніх вібраційних навантажень при його виведенні на робочі орбіти.
Виконано математичне моделювання низькочастотної динаміки системи
віброзахисту з космічним апаратом при дії зовнішньої поздовжньої збурюю-
чої сили. Показано, що установка такої віброзахисної системи між верхнім
ступенем ракети-носія і космічним апаратом забезпечує зниження рівня поз-
довжніх вібраційних навантажень на космічний апарат «Січ-2М» більш ніж в
два рази. Установка запропонованої системи віброзахисту космічного апара-
та на ракетах-носіях дозволить помітно розширити можливості по виведенню
на робочі орбіти космічних апаратів різного призначення.

Розроблено методологію і створено принципово нові пасивні віброза-
хисні системи для підресорювання автомобілів і захисту від вібраційних і
ударних навантажень водіїв транспортних засобів різного призначення, які
забезпечують наднизьку власну частоту захищаємого об’єкту та динамічні
характеристики, які повністю відповідають європейським стандартам, та не
поступаються характеристикам кращих світових аналогів пасивних, напівак-
тивних і активних віброзахисних систем.

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень розроблено
та створено принципово нову пневматичну підвіску автомобіля з квазіну-
льовою жорсткістю та роздільним гасінням низькочастотних коливань підре-
сореної та високочастотних коливань непідресореної мас автомобіля. Після
проведення автономних статичних і динамічних випробувань нової підвіски
нею було оснащено серійні автомобілі. Результати динамічних випробувань
підвіски у складі автомобіля і ходові випробування автомобілів з новими
пневматичними підвісками підтвердили високу ефективність їх застосування
на автомобілях різних класів. Забезпечення квазінульової жорсткості і, як
наслідок, суттєве зниження власної частоти коливань підресореної маси при-
вело до значного поліпшення плавності руху і керованості автомобіля.

Під керівництвом О. В. Пилипенка і при його безпосередній участі вико-
нано цикл робіт, направлених на використання явища кавітації для отриман-
ня високочастотних високоамплітудних коливань рідини, обумовлених
періодичним відривом, віднесенням і схлопуванням кавітаційних каверн. Ре-
зультати досліджень були використані при створенні кавітаційних генера-
торів коливань тиску і кавітаційно-імпульсних установок для диспергування
суспензій, зокрема з послідовно інтегрованими диспергаторами.

Запропоновано нову кавітаційно-імпульсну технологію отримання тон-
кодисперсного водовугільного палива. Розроблено нові пальникові пристрої
для ефективного спалювання водовугільного палива в теплоенергетичних
установках, проведено їх випробування та отримано стійке факельне горіння
водовугільного палива.

Розроблено прилади зниження рівня звуку пострілу нового типу – прила-
ди з наствольною розширювальною камерою, в яких враховано перспективні
напрямки удосконалення внутрішньої будови. Їх конструкція технологічна у
виготовленні та зручна у використанні. Випробування створених зразків
підтвердили високу ефективність заглушення звуку пострілу. На основі про-
ведених досліджень розроблено базові моделі, що враховують особливості ви-
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користання пристроїв для снайперської зброї, автоматів та іншої стрілецької
зброї.

Як директор інституту Пилипенко О. В. активно займається науково-ор-
ганізаційною роботою по спрямуванню тематики наукових відділів на
вирішення науково-технічних проблем сучасного розвитку таких галузей
господарчого комплексу України як ракетно-космічна, автомобільний і заліз-
ничний транспорт, паливно-енергетичний комплекс, машинобудування. Він
член Бюро Відділення механіки НАН України, заступник Голови Ради, член
Ради з космічних досліджень НАН України, член секції математичних наук
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член науково-
технічної ради Державного космічного агентства України,  член спеціалізо-
ваної вченої ради при Дніпровському національному університеті ім. О. Гон-
чара із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук, головний редактор наукового журналу «Технічна механіка», член ред-
колегії наукового журналу «Космічна наука і технологія», член Кордина-
ційної ради – керівник робочих груп «Балістика, аеродинаміка і теплообмін»
та «Рідинні рушийні установки» спільних наукових досліджень інститутів
НАН України і ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Вагомість отриманих Пилипенком О. В. результатів підтверджується
присудженням йому почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки
України», Державної премії України в галузі науки і техніки і премії НАН
України ім. М. К. Янгеля за цикли робіт з ракетно-космічної техніки; обран-
ням почесним доктором Дніпровського національного університету
ім. О. Гончара; нагородженням Відзнакою ДКА України, Грамотою Верхов-
ної Ради України, Подякою Прем’єр-міністра України за значний внесок у
забезпечення розвитку вітчизняної науки, сумлінну працю та високий про-
фесіоналізм.

Співробітники Інституту технічної механіки Національної академії наук
України і Державного космічного агентства України вітають Олега Вікторо-
вича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я, нових успіхів і звершень у
всіх напрямках діяльності.
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