
ДОВІДКА 

про творчий внесок Антипова Євгена Олексійовича – претендента на 

здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за цикл 

наукових праць «Комбіновані акумулятори енергії на основі 

фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною 

структурою» у 2019 році 

 

Антипов Євген Олексійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

теплоенергетики Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, є провідним науковцем у галузі енергетики, 

зокрема, малої теплоенергетики, побудови та дослідженні роботи систем 

комплексного енергозабезпечення споживачів, зокрема із використанням 

поновлюваних джерел та акумуляторів енергії різних типів. 

Наукова діяльність Антипова Є.О. пов'язана з: експериментальним 

дослідженням і числовим моделюванням процесів перетворення й накопичення 

енергії, розробкою нових конструкцій акумуляторів енергії на їх основі та 

пошуком шляхів підвищення енергоефективності систем комплексного 

енергозабезпечення споживачів, у тому числі з накопичувачами енергії. За 

цими напрямами ним опубліковано 67 наукових праць, у тому числі 2 

монографії, 34 статті, з них: 4 у наукових виданнях, що входять до науково-

метричних баз Scopus та Web of Sciences, 26 – у наукових фахових виданнях 

України, 4 – у наукових виданнях інших держав, 30 тез наукових доповідей. За 

темою роботи захищена одна кандидатська дисертація. Сумарна кількість 

наукових праць претендента – 118. Згідно науково-метричної бази даних Scopus 

загальна кількість посилань – 3, h-індекс (за роботою) = 1, бази даних Google 

Shcolar загальна кількість посилань – 74, h-індекс (за роботою) = 6. Основний 

творчий внесок Антипова Є.О. у представленій науковій роботі є наступним: 

1. Фундаментальні результати 

На основі проведених автором низки експериментальних досліджень у 

сфері накопичення енергії створено діючі зразки акумулятора енергії нової 

конструкції, розроблено й апробовано новий, комплексний підхід для 

дослідження процесів тепло- й масопереносу при фазових перетвореннях 

акумулюючого матеріалу, який у світовій та вітчизняній науці був вперше 

застосований для вивчення процесів плавлення/кристалізації навколо декількох 

циліндричних джерел теплоти, які розміщені в об’ємі акумулюючого матеріалу 

органічного походження, що дало змогу вперше: дослідити закономірності як 

взаємовпливу теплових і електричних джерел енергії на процеси перетворення 

й накопичення енергії, що уможливило технічну реалізацію її комбінованого 

акумулювання в одному апараті, так і вільноконвективного теплообміну під час 

фазових перетворень акумулюючого матеріалу навколо декількох 

циліндричних джерел теплоти з гладкою поверхнею, що сприяло визначенню 

граничного радіусу поширення теплоти для більш ефективного розміщення 

циліндричних джерел електричної й теплової енергії в корпусі комбінованого 

акумулятора енергії та зниження його масогабаритних показників з одночасним 

підвищенням енергетичної ефективності робочих характеристик апарату; 

отримати залежність між граничним радіусом радіального поширення теплоти 




