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ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ

АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА АЛПАТОВА

26 серпня виповнилося 80 років з дня народження видатного вченого в
галузі механіки ракетно-космічних систем, члена-кореспондента НАН Украї-
ни, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки
України Анатолія Петровича Алпатова.

Анатолій Петрович після закінчення у 1965 році Казанського авіаційного
інституту працював у КБ "Південне", був рекомендований до вступу в аспі-
рантуру Дніпропетровського відділення Інституту механіки АН УССР, зараз
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Націона-
льного космічного агентства України (ІТМ НАНУ і НКАУ) за фахом "Дина-
міка, балістика та керування рухом літальних апаратів". Після закінчення у
1972 році аспірантури працював в інституті на посадах молодшого науково-
го співробітника, старшого наукового співробітника, заст. директора СКТБ
ІТМ НАНУ і ДКАУ, завідувача лабораторії. А з 1988 р. по теперішній час –
завідувач відділу системного аналізу та проблем керування. Кандидатську
дисертацію захистив у 1973 році, у 1987 році – докторську, у 2018 році був
обраний членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності "Механіка".

Алпатов А. П. – відомий вчений в галузі керованих механічних систем.
Ним виконано ряд актуальних фундаментальних досліджень з розробки тео-
рії, методів моделювання та аналізу керованого руху багатоелементних ме-
ханічних систем. Розроблено теорію рухомого керування зосереджених ме-
ханічних систем. Розроблено та досліджено значне коло питань з нелінійних
коливань складних механічних систем, в яких застосовано рухоме керування.
Результати цих досліджень викладено у монографії "Динамика простран-
ственно развитых механических систем изменяемой конфигурации" ("Науко-
ва думка", 1990). Результати досліджень  питань динаміки таких систем у пе-
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рехідних режимах та режимах стабілізованого руху відображені у монографії
"Динамика космических аппаратов с магнитными системами управления"
("Машиностроение", 1978).

Значний внесок зроблено професором Алпатовим А. П. в теорію руху
твердих тіл, з'єднаних односторонніми зв'язками. Результати дослідження
динаміки таких механічних систем дали можливість розробити методики ви-
бору основних технічних характеристик перспективних космічних апаратів.
Результати цих досліджень викладені в монографіях: "Ротационное движение
космических тросовых систем" (Ин-т технической механики НАН Украины и
НКА Украины, 2001), "Динамика космических систем с тросовыми и шар-
нирными соединениями (НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2007),
"Dynamics of Tethered Space Systems" (CRC Press Taylor & Francis Group,
2010). Особливе місце в дослідженнях займають питання динаміки механіч-
них систем, що мають обмеження відносного руху окремих елементів. Ним
досліджено велике коло питань динаміки складних великогабаритних меха-
нічних систем. Ці дослідження пов'язані з математичним моделюванням ди-
наміки керованого руху просторово розвинених космічних систем різномані-
тного призначення, в тому числі сонячних електростанцій космічного базу-
вання.

Професор Алпатов А. П. зробив значний внесок в розробку теорії мані-
пуляційних механічних систем. Розроблено ряд математичних моделей руху
таких систем, досліджено питання їх керованості та стабілізації. Досліджен-
ня, результати яких опубліковані в монографії "Прикладные методы иссле-
дования управляемых механических систем" ("Наукова думка", 1980), дозво-
лили вирішити ряд важливих практичних питань, пов'язаних із розробкою
великого космічного маніпулятора для космічного літака "Буран". Ним здій-
снено повне систематичне дослідження динаміки рухомого керування космі-
чними апаратами. Розглянуто питання їхнього руху в перехідних режимах та
в режимах стабілізації з огляду на тип та структуру космічного апарата як
механічної системи. Розроблено практичні методики вибору головних пара-
метрів систем рухомого керування всіх існуючих типів космічних апаратів.
Результати досліджень динаміки космічних систем викладено в монографії
"Динаміка космічних літальних апаратів" ("Наукова думка", 2016).

Алпатов А. П. є членом Міжнародного комітету з космічного сміття. Він
є одним із засновників в Україні наукового напрямку щодо дослідження про-
блеми засмічення навколоземного простору. Під його керівництвом команда
інституту прийняла участь у виконанні науково-дослідного проєкту
LEOSWEEP в межах науково-технічної програми ЄС "7 Рамкова програма",
де досліджувались можливості перспективної технології з видалення косміч-
ного сміття з робочих орбіт космічних апаратів. Результати досліджень ви-
кладено у монографії "Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam.
Dynamics and control" (Akademperiodyka, 2019). Ним досліджуються питання
динаміки та балістики, пов'язані з розробкою концепції створення орбіталь-
ної індустріальної платформи з переробки космічного сміття.

Перелік наукових праць Анатолія Петровича налічує понад 300 наймену-
вань. Основні результати досліджень надруковані в 18 монографіях, 22 пра-
цях учбово-методичного характеру, а також у статтях в журналах "Прикладна
механіка", "Acta Astronautica", "Космічні дослідження", "Технічна механіка",
та доповідались на міжнародних конгресах, з'їздах з теоретичної і прикладної
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механіки, на різного рівня симпозіумах, конференціях, семінарах та нарадах
як вітчизняних, так і міжнародних. А. П. Алпатов є автором 37 авторських
свідоцтв, патентів на винаходи та корисні моделі.

Анатолій Петрович проводить велику роботу з підготовки наукових та
інженерних кадрів. Займається підготовкою наукових кадрів через аспіран-
туру ІТМ НАНУ і ДКАУ, де він є гарантом освітнього процесу зі спеціально-
сті "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Чотирнадцять
його учнів захистили докторську та кандидатські дисертації. Алпатов А. П.
був засновником та завідувачем кафедри медичної кібернетики в Дніпропет-
ровській медичній академії (1991 р.) та кафедри Спеціалізованих комп'ютер-
них систем у ДВНЗ "УДХТУ" (2008 р.) Він член двох спеціалізованих вчених
рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандида-
та наук, був головою державної екзаменаційної комісії Дніпропетровського
національного університету, член координаційної Ради НАН України з пи-
тань інформатизації, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики,
почесний професор Харбінського технологічного університету (Китайська
Народна Республіка).

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та техніки йо-
го нагороджено медалями  ім. академіка М. К. Янгеля (1989 р.), "80 річчя На-
ціональної академії наук України"(1998 р.), "Ветеран труда" (1985 р.) та По-
чесною грамотою Верховної Ради України (2008 р.). Він лауреат премії НАН
України ім. М. К. Янгеля (1996 р.).

Співробітники Інституту технічної механіки Національної академії наук
України і Державного космічного агентства України щиро вітають Анатолія
Петровича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я і подальших творчих
успіхів у всіх напрямках діяльності.
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