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Акryальнiсть теми роботи

озоновий шар зазнав серйозних змiн у бiк зменшення у 1980-1990-х роках,

особливО значне виснаженIUI стратосферного озону вiдбулося у пiвденнiй

полярнiй областi, яке позначилось i на глобапьних рiвнях озону. Така динамiка

IIесе в собi загрозу нормальному розвитку житrя i людськоi цивiлiзацii на

планетi Земля. Саме тому дослiдження озону перестали бути лише

фундаментаЛьною задачею геофiзики, а стали проблемою свiтового рiвня.

неперервнi щоденнi вимiрювання озону наземними та суrrутниковими

приладами мають велике значення для оцiнок як динамiчних змiн в озоновому

шарi, так i вивчення причин цих змiн. ,Щинамiка стратосфери, що змiнюсться

пiд впливом планетарних хвиль - це один з вагомих чинникiв впливу на стан

озоносфери. Розробка динамiчних та статистичних методiв прогнозування

розмiру i глибини озоновоi дiри, пошук передвiсникiв та irrдикаторiв ii стану е

важливими задачами HayкoBoi спiльноти. Все викладене вище безперечно

дозволя€ вважати тему дисертацii "динамiка озонового шару пiд впливом

планетарних хвиль та тропiчних аномалiй" сучасною i актуальноrо.

Обrрунтованiсть паукових положень, висновкiв i рекомендачiй

Експериментальнi данi, що використано в роботi, було отримано

традицiйними загальноприйнятими методами. В роботi використано результати

як власниХ вимiрювань автора на спектрофотометрi Щобсона, так i супутниковi

данi, Результати роботи базуються на надiйних експериментzLпьних даних та

загыIьно прийнятих методиках аналiзу. Слiд вiдзначити особистий внесок

автора в аналiз якостi методiв, що наразi використовуються для вимiрювань

озону наземними та супутниковими засобами. Якiснi, рiзнобiчнi j вагомi

результати забезпечили формулювання обrрунтованих наукових положень,

висновкiв та рекомендацiй. Результати дисертацiТ пройшли апробацiю на

кращих вiтчизняних i мiжнародних наукових конференчiях, i1 опублiковано у

фахових реферованих закордонних та вiтчизняних виданнях.



Щостовiрпiсть отриманих результатiв

,ЩостовiрнiсТь експеримеЕтальних даних базуеться Еа вiдпрацьованих i

надiйниХ методикаХ калiбрування вимiрювальних приладiв, що запровадженi у

мiжнародних системах контролю озонометричних iHcTpyMeHTiB: наземних

спектрофотометрiВ Щобсона та супутниковИх спектрометрiв. Оцiнки

статистичноi значущостi розбiжностi мiж наземними та супутниковими даними

виконано в дисертачiйнiй роботi iз застосуванням загаJIьноприйнятих критерiiЪ

статистичного аналiзу. Кiлькiснi спiввiдношення, якi пов'язують параметри

планетарних хвиль у зимовий сезон та озоновоi дiри у веснянi мiсяцi,

вiдбиралисЯ за умовИ високоТ статистичноi значущостi коефiчiентiв кореляцii.

статистично достовiрнi iндекси змiнностi атмосферних [apaMeTpiB забезпечили

справджуванiсть прогнозування озоновоi дiри на сезонних часових маспlтабах,

Наукова новизна результатiв дослiдження

Наукова новизна результатiВ дисертацiйноi роботи в,о, Кравченка

засвiдчуеться серiею публiкацiй в авторитетних фахових видаЕнях. iT визначено

в дисертацii у шести пунктах:

- ВиявленО вплив активНостi планетарних хвиль в кiнцi антарктичноТ зими

на змiни характеристик озоновоi дiри у веснянi мiсяцi.

- Вперше визначено прогнозний iндекс стану озоновоi дiри у BepecHi-

листопадi, за амплiтудОю квазiстацiОнарниХ планетарних хвиль у температурi

антарктичноi стратосфери у серпнi, з випередженням 1-З мiсяцi,

- Вперше визначено вплив аномшIiй поверхневоi температури в тропiчнiй

частинi ТихогО океанУ на веснянi piBHi ЗВО над Днтарктидою iз затримкоtо З-

5 мiсяцiв.

- Введено прогнозний iндекс для озоновоi дiри у вереснi-листоладi за

piBHeM аномалiй поверхневоi температури у тропiчнiй частинi Тихого океану у
червнi.

- Розроблено методику оцiнки та визначено розбiжнiсть мiж наземними та

супутниковиМи вимiрюваннями BMicTy озоt{у в залежностi вiд сезону, рiвня

xMapHocTi, рiвня ЗВО та структури планетарних хвиль в розподiлi ЗВО,

- Визначено меридiона.,,rьну структуру планетарних хвиль, пов'язаних iз

тропiчнимИ аномалiями у червнi i вiдповiдальних за iнтенсифiкацiю тропiчного

впливу на тропосферу та стратосферу антарктичного регiону у жовтнi,



повнота викладення р зультатiв дослiджень в опублiкованих працях

матерiали дисертацii опублiковано в 14 статтях у фахових наукових

журналах та в 17 матерiалах i тезах конференцiй; 4 cTaTTi надруковано в

iноземних журналах, якi входять до наукометричноi бази Scopus, OcHoBHi

HayKoBi положення дисертацii В.О. Кравченка викладено в роздiлах 24, ix
опублiковано в авторитетних журналах з дистанцiйного зондування

(Intemational Joumal of Remote Sensing, 200s, 2009), атмосферних дослiджень

(Дtmоsрhеriс Chemistry and Physics, 20|2) та змiн клiмату (Climate Dynamics.

2015). Результати роботи представлено також у двох статтях у вiтчизняному

журналi "Космiчна наука i технологiя" (200s i 2012 рр,), вклIоченому у базу

даних web ofscience. {одатково матерiали дослiджень викладено у статтях, що

опублiковано в авторитетних вiтчизняних виданнях (украiнський журнал

дистанцiйного зондування Землi, HayKoBi прачi УкрН.ЩГМI, Украiнський

антарктичний журнаJI, Вiсник Киiвського унiверситету - Астрономiя),

Перелiк опублiкованих робiт здобувача повнiстtо охоплlое представленi

результати дисертацiйноi роботи, а повнота викладення основних iT положень

засвiдчуетьсЯ змiстоМ публiкаuiй за тематикою дослiджень, За наведеними

показниками матерiали дисертацiйноТ роботи не тiльки вiдповiдають, а й значно

перевищують чиннi вимоги до кандидатських дисертацiй,

Практичне значеIIIIя i впроваджеrIня результатiв дослiджень

в умовах iснування озоновоi дiри, яка спостерiгасться вже майже

пiвсторiччя, важливими с надiйнi оцiнки багаторiчних трендiв у BMicTi озону в

атмосферi. Виявлена i докладно проаналiзована в дисертацii залежнiсть рiзницi

мiЖ наземними та супутниковими озоновими даними вiд низки умов

спостережень мае I1рактичне значення для визначення джерел похибок

вимiрювань та зменшення ix впливу на розбiжнiсть даних, Методика

зiставлення експериментаJIьних рядiв з урахуванням сезону, рiвня BMicTy озону,

наявностi або вiдсутностi xMapHocTi, впливу планетарних хвиль може бути

використана для поточного та ретроспективного контролю якостi вимiрювань, а

такоЖ при розробчi та вдосконаленнi алгоритмiв обробки вимiрtовань

супутниковими iнструментами. Розробленi та апробованi прогнознi iндекси для

оцiнкИ площинИ озоновоi дiри HaBecHi, що базуються на критерiях для зимових

умов, мають практичнс значення для попередження про розмiри втрат озону

над АнтаркТичним регiоном та piBHi ультрафiолетового опромiнення на

поверхнi з випередженням на i-5 мiсяцiв, В роботi визначено роль планетарних

хвиль У зв'язкаХ мiж тропiчним та антарктичним регiонами, I-{e дозволило



визначити регiони зi статистично значущим вiдгуком на тропiчнi впливи. Bci цi
виявленi в дисертацii факти i зв'язки с важливими для прогнозуванrrя еволюцii
озоновоi дiри а також регiональних змiн клiмату,

Струкryра дисертацiйноi роботи, оцiнка iT завершеностi в цiлому

Структура дисертацii, ir обсяг та оформленвя вiдповiдають вимогам МОН
Украiни до кандидатських дисертацiй. .Щисертацiя складаеться з анотацiй

украiнською та англiйською мовами, списку публiкачiй здобувача, перелiку

скорочень, змiсту, вступу, чотирьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних

джерел iз 174 назв, та додатку. Загальний обсяг дисертацii складае 207 cTopiHoK.

Результати дисертацii опублiковано у 14 статтях у фахових наукових

журналах та в |J матерiалах i тезах конференцiй. За цими показниками

дисертацiя не тiльки вiдповiдае, а й значно перевищуе вимоги до робiт на

здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук.

У вступi викладено актуальнiсть лисертачii, наведено iнформаuiю про

апробацiю результатiв, зв'язок роботи iз науковими програмами та темами, про

публiкацii за темою дисертачii, наукову новизну роботи. Також коротко

ви кладено змiст чотирьох розлiл iB.

У першому роздiлi наведено огляд iнструментаJIьних назеN{них та

супутникових дослiджень озонового шару, описано ocHoBHi прилади дпя
сучасних вимiрювань озону. З огляду лiтературних джерел, де розглянуто
проблеми, близькi до теми дисертацii, зроблено висновки про iснуючi
прогалини у вивченнi динамiчних факторiв впливу на озоновий шар. Вказано,

якi з актуа,,rьних проблем вирiшено у роздiлах 2-4.
У роздiлi 2 викладено результати аналiзу неузгодженостi мiж наземними та

супутниковими вимiрюваннями озону у полярних регiонах та над Украiною.
Визначено кiлькiснi характеристики рiзниrri мiж рядами даних, та

систематизовано виявленi залежностi розбiжностi вимiрювань вiд умов
спостережень, в тому числi вiд динамiчного впливу планетарних хвиль на

розподiл озону, Автором показано, що впровадження 8-i Bepcii супутникових

даних TOMS не привело до зменшення залежностi результатiв вимiрювань вiд

умов спостережень. Вiдзначу також сильний висновок роздiлу щодо бiльшоi
придатностi супутникових даних для оцiнки змiн озонового шару над

Антарктикою.
У третьому роздiлi проведено ана.чiз передумов для формування озоновоi

дiри. якi складаlоться в кiнцi зимового сезону. Показано. шо амплiтуда

квазiстацiонарних планетарних хвиль у розподiлi температури антарктичноi

стратосфери в кiнцi зими (у серпнi) е iндикатором стану озоновоi дiри



наступноi весни. Запропоновано не тiльки статистично, а й фiзично
обгрунтований iндикатор (серпневий iндекс для амплiтуди квазiстацiонарних

планетарних хвиль) для визначення стану озоновоi дiри упродовж всього

сезону ii iснування. Застосування прогнозного iндексу для серпня 20|1 р.

дозволило передбачити аномаJIьне зменшення площi озоновоi дiри у наступнi

веснянi мiсяцi.
У розлiлi 4 розглянуто маловивченi особливостi вiлгуку антарктичноТ

стратосфери на aHoMa_ltii температури поверхнi Тихого океану у тропiках.

Виявлено статистично значущi зв'язки мiж вiддаленими регiонами. Виявлено

дiлянку в тропiках, де варiачii температури у червнi впливають iз часовою

затримку на стратосферну температуру над Антарктикою HaBecHi (жовтень).

Визначено горизонтальну й вертикальну структуру шляху поширення сигн€rлу

iз тропiкiв у полярнi широти пiвденноi пiвкулi. Введено новий iндекс змiнностi

температури в тропiках, що може слугувати прогнозним показником для

варiацiй температури антарктичноi стратосфери та площi озоновоi дiри,
У висновках узагальнено ocHoBHi результати дисертацiйного дослiдження

та пiдкреслено вперше виявленi взаемозв'язки мiж активнiстю планетарних

хвиль та станом антарктичноi стратосфери й озоновоi дiри. Висновки

показують, що мету роботи досягнуто, i Bci завдання роботи виконано.

Вiдповiднiсть змiсry автореферату основним положенням дисертачii

В авторефератi дисертацii В.О. Кравченка докладно висвiтлено

актуальнiсть, наукову новизну i практичну значущiсть роботи. ocHoBHi

результати, положення та висновки. Наведено списки робiт здобувача та

вiдомостi про апробацiю результатiв. Змiст автореферату повнiстю вiдповiдае

основним положенням i змiсту дисертачii. .Щисертацiйна робота та автореферат

оформленi у вiдповiдностi з сучасними вимогами, що ставляться до

кандидатських дисертацiй.
Зауважеtlня по роботi

При загалом дуже високому piBHi отриманих результатiв i оформлення

дисертацii, треба вiдзначити й oKpeMi ir недолiки, а саме:

1. ,Щеякi пiдроздiли починаються майже повноцiнними вступами. Ще, з одного

боку, дозволяе отримати бiльше iнформачii читачевi при розглядi окремого

пiдроздiлу роботи, аJIе, з iншого боку, призводить до повторень i

збiльшення об'ему дисертацii в цiлому.



2. Робота дещо перевантажена скороченнями, якi при першому читаннi вкрай

важко запам'ятати. I{e призводить до частих звернень до iх перелiку на

стор. 18, що дещо ускладнюе сприйняття матерiалiв дисертацii.
3. На сторiнцi 78 е твердження: <<Сезонна змiна сmану хмарноео покрuву (йоео

вuсоmч mа опmuчноi' mовu|uнч хмар) залежumь Bid поверхневоi'

mемпералпурu.>> що далi використовусться для станцii <Академiк

Вернадський>. В дисертацii ця залежнiсть не аналiзуеться. Якщо цей факт
встановлено для регiону Антарктичного пiвострова, мас бути посилання на

джерело.
4. У висновках до роздiлу 2 вказано, що << , .. Зiсmавленлlя наземнlш mа

cyпymHuKoBLLx BtluiptoBaHb dало HoBi кiлькiснi показнuкu, якi
харакmерuзуюmь розбiжнiсmь daHux mа 1l' залеаснiсmь Bid 1) верс ii'

сulеорuлrLлlrу TOMS, 2) сезоннuх зл,tiн сmану хмарно2о покрuву Had наземною

сmанцiею...>>. Я не заперечую залежнiсть розбiжностi даних вiд xMapHocTi.

яку в роботi переконливо доведено. Але звертаю увагу на те, що ана.,lliз

сезонних змiн xMapHocTi над наземними станцiями в дисертачiТ не

проводився. Iз власних вражень можу зазначити, що сезоннi змiни
xMapHocTi над YKpaiHcbKoro антарктичною станцiю <Академiк

Вернадський> значно меншi, нiж над УкраТною.

5. На сторiнчi |3З <Тому, прu аналiзi culHaJly з mропiкiв у вuсокоuluроmнuх

diлянках анmаркmuчноi сmраmосферu, BidcymHi або не повнi daHi dля ЗВО
компенсувалuся сmраmосфернLL|чlu mемпераmурамu на piBHi muску 50 zПа,

Т50. Ite забезпеччло повлtе просmорове покрummя пiвdенноi' полярноi'

u.lапкll.>>. Забезпечити просторове покриття, звичайно, в такий спосiб можна.

Але MeHi здаеться, що якiсних первинних даних щодо вертик€lJIьного

профiлю стратосферноi температури над пiвденною полярною шапкою

вкраЙ мало. Тому i точнiсть даних реаналiзу не може бути високою, Це ж

зауваження стосу€ться i пiвденноi субполярноi частини Тихого океану.

Треба бути обережними при використаннi даних для цих регiонiв. оскiльки

вони пов'язанi, великою Miporo, з модельними iнтерполяцiями.

6. В роботi е друкарськi помилки, яких порiвняно небагато, i вони, в цiлому, не

заважають сприймати iнформацiю.

Висновок про дисерта ilo в цiлому i вiдповiднiсть ii чинним вимогам

Зауваження, безумовно не впливають на високу оцiнку дисертацii.

Здобувач виконав велику роботу, кожен з пiдроздiлiв закiнчуеться

узагаJIьненнями i серйозними обrрунтованими висновками, якi мають

враховуватись фахiвцями в майбутнiх дослiдженнях.,Щисертацiя, безумовно,
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того, в роботi отримано вагомi геофiзичнi результати, зокрема, в га:lузi фiзики
середньоi атмосфери.

Вважаю, що дисертацiйна робота Кравченка Володимира Олексiйовича с

ретельним, самостiйним, квалiфiкованим i завершеним дослiдженням, яке

свiдчить про те, що здобувач здатен вести фаховий науковий аналiз на

високому piBHi, надавати фiзично обгрунтовану iнтерпретацiю результатiв i

формулювати висновки з проведених дослiджень,
Роботу написано якiсною yKpaiHcbKoro мовою iз застосуванням коректноТ

науковоi термiнологii. Iлюстрацii, таблицi та бiблiографiчний опис

вiдповiдають вимогам до оформлення дисертацiй. Рукопис дисертачii
оформлено на дуже високому piBHi.

Отриманi в роботi результати, ii наукова новизна та практичне значення, а

також перелiк публiкацiй автора, повнiстlо задовольняють сучасним вимогам

до кандидатських дисертацiй, а автор дисертацii, Кравченко Володимир

Олексiйович, заслуговус на присудження наукового ступеня кандидата фiзико-
математичних наук за спецiальнiстю 05.07.12 - дистанцiйнi аерокосмiчнi

дослiдженrrя.

Офiцiйний опонент,

доктор фiзико-математичних наук, с.н.с.,

лауреат.Щержавноi премii в галузi науки i технiки
Завiдувач вiддiлу Радiофiзики геокосмосу
Радiоастрономiчного iнституту FИН Украiни А.В. Залiзовський

Пiдпис офiцiйного опоЕента засвiдчую:
Вчений секретар
Радiоастрономiчного iнституry НАН УкраiЪи,
каЕдидат фiзико-математичних наук Ю.В. Антоненко
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