1

ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Шарко Артема Олександровича
на тему «Автоматизація процесу ідентифікації стану металевих
конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень»
на здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології
з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування

1.

Обґрунтування вибору теми дослідження та її зв’язок із

планами наукових робіт університету.
Інтенсивність

використання

устаткування,

порушення

правил

експлуатації, циклічні знакозмінні, теплові та інші впливи, враховувати які
неможливо, приводять до невизначеності характеру і величини навантажень.
Комбінація випадкових і регуляторних впливів на структуру матеріалу
знижує його міцністни властивості. Недоліками існуючих комплексів
діагностики

є

необхідність

діагностичних

робіт,

зупинки

необхідність

обладнання
врахування

для

проведення

великої

кількості

різноманітних показників, низька якість прогнозних оцінок і продуктивності
діагностики. Виходячи з цього важливим питанням є створення моделей,
методів і засобів діагностики металевих конструкцій на основі автоматизації
вимірювань,

ідентифікації

та

прогнозування

поведінки

об'єктів

діагностування.
При цьому важливе значення набувають наукові дослідження у
напрямку створення автоматизованих систем ідентифікації з метою технічної
діагностики і визначення стану придатності обладнання в реальному
масштабі

часу,

що

дозволяє

підвищити

надійність

і

довговічність

устаткування.
У роботі особлива увага приділяється побудові системи автоматизації
процесу ідентифікації стану металевих конструкцій із включенням в її склад
акустико-емісійних вимірювань, що в комплексі дозволяє визначити у
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реальному часі стан і ресурс обладнання в умовах невизначеності
навантажень.
Проведений аналіз дозволяє зробить висновок, що для ефективної
експлуатації металевих конструкцій в складних умовах їх функціонування
необхідне застосування заходів забезпечення надійності, безвідмовності і
безаварійності

при

зниженні

експлуатаційних

затрат

на

технічне

обслуговування для проведення діагностики з виключенням необхідності
зупинки обладнання для проведення діагностичних робіт.
Тому тема дисертаційної роботи «Автоматизація процесу ідентифікації
стану

металевих

конструкцій

в

умовах

невизначеності

характеру

навантажень» є актуальною.
Метою роботи є створення моделей, методів та засобів технологічного,
інформаційного та математичного забезпечення та критеріїв оцінювання
стану металевих конструкцій в реальному часі.
Завдання дослідження
Для досягнення поставленої мети було визначеної вирішено такі
завдання:
1. Аналіз основних принципів, моделей і методів автоматизації
процесів визначення стану металевих конструкцій.
2. Дослідження фізичних властивості структурних моделей діагностики
при динамічному навантаженні твердих тіл.
3. Виконання

експериментальних

досліджень

для

встановлення

взаємозв'язку виникнення акустичних сигналів з параметрами силового поля
при різних режимах навантаження.
4. Розробка процедури знаходження структури оператора динамічного
процесу відновлення інформації в джерелі збурень при спостережені за
вихідними сигналами діагностичної системи.
5. Створення

моделі

контролю

характеристик

передвісників

ініціювання руйнування за допомогою дослідження їх енергетичних спектрів
в простих і складних середовищах.
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6. Розроблення технології визначення залишкового ресурсу металевих
конструкцій в умовах комбінованого навантаження в реальному часі.
Об'єкт дослідження – процеси діагностики і визначення стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру і величини
навантажень.
Предмет дослідження – структурні моделі і методи автоматизації
процесів ідентифікації стану металевих конструкцій з використанням даних
акустичної емісії, які підвищують ефективність контролю міцністних
властивостей металу в процесі експлуатації.
Методи дослідження. Теоретичні і експериментальні дослідження,
базуються

на

методах

автоматизації

процесів

ідентифікації

стану

організаційно-технічних об’єктів в умовах їх експлуатації, матеріалознавства,
неруйнівного контролю. Дослідження, пов’язані з вирішенням задач
ідентифікації стану металевих конструкцій, виконувались з використанням,
математичного моделювання, структурного аналізу, методів теорії обробки
результатів експерименту, методів регресійного аналізу, матричного і
тензорного

аналізу.

розповсюдженням

При

вивчені

коливань

в

взаємозв’язків
деформованих

навантажень

з

середовищах

використовувались методи теорії пружності и механіки руйнувань. Для
вирішення задач моделювання, прогнозування і обробки експериментальних
даних використані спеціальні програмні пакети математичного і імітаційного
моделювання.

2.

Формулювання

наукової

задачі,

новий

розв’язок

якої

отримано в дисертації.
Дисертацію Шарко Артема Олександровича присвячено розв’язанню
актуальної науково-технічної задачі – створення методів, моделей і засобів
автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах
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невизначеності характеру навантажень для визначення остаточного ресурсу
устаткування при складних умовах експлуатації.
Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх

3.
новизна.

Наукова новизна результатів дослідження, одержаних особисто
дисертантом, полягає у наступному:
вперше:
– розроблено технологію автоматизації процесу ідентифікації стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень, яка
відрізняється побудовою граничної поверхні руйнування за допомогою
акустико-емісійних

вимірювань,

що

дозволяє

відокремити

область

працездатності від областей відмов та визначати залишковий ресурс
обладнання у реальному часі.
отримали подальший розвиток:
– модель формування спектру акустичних сигналів, яка відрізняється
тим,

що

математичний

формалізм

спектру

акустичних

коливань

відображається через Фурье-образ, зосереджений на відрізку, який визначає
геометричні розміри мікроструктури, що дозволяє розділити трансляційну і
ротаційну частку енергії, відфільтрувати низькочастотні, високочастотні
сигнали та автоматизувати процес ідентифікації стану матеріалів;
– ефекти і механізми генерації та поширення сигналів АЕ з
параметрами силового поля при різних стадіях навантаження матеріалів, на
основі

яких

визначені

інформаційні

параметри

АЕ,

які

необхідно

враховувати для підвищення якості діагностики.
удосконалено:
– метод ідентифікації стану міцністних властивостей матеріалів
металевих

конструкцій

при

багатопараметричному навантажені,

якій

відрізняється вимірюванням параметрів акустичних сигналів і їх комплексної
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взаємодії при різних видах деформації матеріалів, в якому дискретні
відображення
апроксимацією,

акустичних
що

сигналів

дозволяє

представлені

визначити

їх

міцністни

поліноміальною
і

деформаційні

характеристики матеріалів не залежно від форми металевих конструкцій і
виду навантажень і автоматизувати процес контролю під час експлуатації.
– структуру оператора динамічного процесу змін властивостей
матеріалів при навантажені якій відрізняється підновленням інформації по
спектру вихідного сигнала з датчиків акустичної емісії через потенційну
функцію що описує зв'язок механічних осциляторів з спектром вихідних
сигналів і дозволяє автоматизувати процес контролю металевих конструкцій.

4.

Обґрунтованість

і

достовірність

наукових

положень,

висновків і рекомендацій, які захищаються.
Міра обґрунтованості та достовірності наукових положень, результатів
і висновків дисертації забезпечена коректністю та строгістю математичних
постановок задач у рамках створених моделей контролю характеристик
передвісників руйнування, за допомогою вивчення їх енергетичних спектрів
в простих і складних середовищах, застосуванням обґрунтованих числових
методів розв’язання поставлених задач, узгодженістю та збігом деяких
одержаних даних з відомими в літературі результатами. Вирішення
поставлених у дисертації наукових завдань базується на використанні
існуючих методів наукових досліджень розробки технології визначення
залишкового ресурсу металевих конструкцій в умовах комбінованого
навантаження в реальному часу.
Результати експериментальних досліджень пройшли апробацію на
науково-практичних конференціях та отримали позитивну оцінку при
впровадженні результатів дослідження, що підтверджено відповідними
довідками.
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Рівень теоретичної підготовки здобувача, його особистий

5.
внесок

у

розв’язання

конкретного

наукового

завдання.

Рівень

обізнаності здобувача з результатами наукових досліджень інших
учених.
Аналіз та систематизація теоретичних і практичних відомостей та
результатів за темою дисертації, формулювання наукового напрямку, вибір
об’єктів та постановка наукового завдання дисертаційної роботи виконано
дисертантом

особисто.

Планування

й

виконання

теоретичних

і

експериментальних досліджень виконано самостійно.
Обговорення основних положень дисертаційної роботи виконано
спільно з наукових керівником д.т.н., проф. В.В. Марасановим (Херсонський
національний технічний університет). Експерименти проведені на базі
Херсонського національного технічного університету та

Херсонської

державної морської академії.
Аналіз тексту першого розділу дисертаційної роботи доводить високий
рівень

обізнаності

здобувача

з

результатами

наукових

досліджень

вітчизняних та зарубіжних учених за темою дисертації.

6.

Наукове та практичне значення роботи.

Значення отриманих результатів для науки полягає у дослідженні і
науково-обґрунтованому синтезу математичних моделей автоматизованих
систем діагностики: моделі енергетичного спектру нанорозмірних об’єктів,
моделі складних структур, моделі сполучених суцільних середовищ, що
дозволяє розробити технології автоматизації процесу ідентифікації стану
металевих конструкцій.
Практичне значення полягає в тому, що результати дослідження, тобто
методи, моделі і алгоритми автоматизації процесу ідентифікації стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень
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можуть бути застосовані для забезпечення надійності устаткування,
спостереження за станом безперервно працюючого обладнання у реальному
часі, визначення остаточного ресурсу обладнання.

7.

Використання результатів роботи.

Результати

роботи

було

використано

на

підприємстві

ДП

«Херсонський морський порт» (акт впровадження від 22 квітня 2020 р.).
Методи і засоби процесів технічної діагностики металевих конструкцій
впровадженні при виконанні проекту «Технології та обладнання для
отримання виробів складної форми з урахуванням процесів деформації
середовища та зворотного зв’язку у виробничих системах» (довідка №1213/291 від 24 грудня 2019), та в навчальному процесі кафедри автоматизації,
робототехніки і мехатроніки Херсонського національного технічного
університету (довідка №10.14-01 від 5 червня 2020).

8.

Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях та

особистий внесок здобувача в публікації.
Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 34 наукових
публікаціях, у тому числі 16 статей (4 статті у виданнях, що цитуються
наукометричною базою SCOPUS, 2 статті у періодичних виданнях інших
держав, 10 статей у фахових наукових виданнях України), 14 тез доповідей
на наукових конференціях різного рівня, 4 патента України на корисну
модель.
Статті у наукових фахових виданнях України:
1. Марасанов, В.В., Шарко, A.О.: Наноструктурные модели инициирования
сигналов акустической эмиссии. Наукові нотатки. 57, 115-122 (2017).

Журнал

входить до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (Внесок дисертанта: вивчення причиннонаслідкових зв’язків утворення сигналів акустичної емісії при деформації матеріалів)

2. Марасанов, В.В., Шарко, А.А.: Энергетический спектр сигналов
акустической

эмиссии

наноразмерных

объектов.

Журнал

нано-

та
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електронної фізики. 9(2), 02012-1-02012-4 (2017)

(DOI: 10.21272/jnep.9(2).02012)

Журнал входить до міжнародної бази SCOPUS (Внесок дисертанта: встановлення залежностей спектру
коливань від розмірів елементарної комірки структури нанорозмірних обєктів)

3. Марасанов, В.В., Шарко, А.А.: Энергетический спектр сигналов
акустической эмиссии в сложных середах. Журнал нано- та електронної
фізики. 9(4), 04024-1 -0424-5 (2017)

(DOI: 10.21272/jnep.9(4).04024) Журнал входить до

міжнародної бази SCOPUS (Внесок дисертанта: квантово механічний розрахунок застосування моделі
складного середовища)

4. Алексенко, В.Л., Шарко, А.А., Юренин, К.Ю., Сметанкин, С.А.,
Степанчиков, Д.М.: Влияние степени деформации на параметры сигналов
акустической эмиссии стали Ст3сп. Наукові нотатки. Міжвузівський
збірник. Луцьк. 60, 8-21 (2017).

Журнал входить до міжнародної наукометричної бази

РИНЦ (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, обробка результатів)

5. Марасанов, В.В., Шарко, А.А.: Физические свойства предвестников
акустических сигналов в структурных моделях развивающихся дефектов
металлических конструкций. Науковий вісник Херсонської державної
морської академії. Херсон. 1(16), 166-176 (2017).

(Внесок дисертанта: виконані

розрахунки групової швидкості передвістників акустичних сигналів при виникнені дефектів у струкутрі
матеріалів під впливом зовнішніх навантажень і збурень).

6. Алексенко, В.Л., Шарко, А.А., Юренин, К.Ю., Сметанкин, С.А.,
Степанчиков, Д.М.: Обнаружение акустико-эмиссионных эффектов при
повторном нагружении образцов из стали Ст3сп. Техническая диагностика
и неразрушающий контроль. Международный научно-технический и
производственный журнал, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН
Украины. 4, 25-31 (2017) (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень)
7. Марасанов, В.В., Шарко, А.А.: Определение силовых констант сигналов
акустической эмиссии в уравнениях движения модели сложной структуры
сплошной среды. Журнал нано- та електронної фізики. 10(1), 01019-101019-6 (2018)

(DOI: 10.21272/jnep.10(1).01019) Журнал входить до міжнародної бази SCOPUS

(Внесок дисертанта: проведення обчислювального експерименту, розрахунок силових констант)

8. Алексенко, В.Л., Шарко, А.В., Шарко, А.А., Степанчиков, Д.М.,
Юренин, К.Ю.: Идентификация структурных особенностей механизмов

9

деформирования при изгибе методом акустической эмиссии. Техническая
диагностика

и

неразрушающий

контроль.

Международный

научно-

технический и производственный журнал, Национальная академия наук
Украины, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. 1, 32-39
(2019) (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень)
9. Алексенко, В.Л., Шарко, А.А., Сметанкин, С.А., Степанчиков, Д.М.,
Юренин, К.Ю.: Применение акустико-эмиссионных и тензометрических
измерений

к

процессам

диагностики

деформационного

упрочнения

композиционных материалов на основе эпоксидной матрицы. Техническая
диагностика

и

неразрушающий

контроль.

Международный

научно-

технический и производственный журнал, Институт электросварки им.
Е.О. Патона НАН Украины. 3, 46-54 (2019)

(Внесок

дисертанта:

проведення

експериментальних досліджень).

10.Шарко, А.О.: Моделі і схемотехнічні рішення автоматизації процесів
керування в системах технічної діагностики металевих конструкцій методом
акустичної емісії. Моделі та прилади контролю якості. 1(44) 24-34 (2020)
Журнал входить до переліку наукових фахових видань категорії «5»

Статтi у наукових виданнях iнших держав:
11.

Marasanov, V., Sharko, A.: Classification of the Functionality and the

Schemes of the Acoustic Emission Sources Localization. Informatyka,
Automatika, Pomiary. Politechnika Lubelska, Lublin Polska IAPGOS 7(3), 5-7
(2017);

(DOI: 10.5604/01.3001.0010.5204) Журнал входит у Міжнародну базу Index Copernicus.

(Внесок диссертанта классификация функциональных схем и локализация джерел акустичної емісії)

12.

Sharko, A.: Models and methods of processing of information of loads of

acoustic signals in technical diagnostic systems. Informatyka, Automatika,
Pomiary. Politechnika Lubelska, Lublin Polska IAPGOS 3, 15-18 (2018).

Журнал

входит у Міжнародну базу Index Copernicus

Видання що цитуються наукометричною базою SCOPUS
13.Марасанов, В.В., Шарко, А.В., Шарко, А.А.: Граничные задачи
определения энергетического спектра сигналов акустической эмиссии в
сопряженных сплошных средах. Кибернетика и системный анализ.

10

Міжнародний науково- теоретичний журнал інституту кібернетики ім.
В.М. Глушкова НАН України. 55(5), 170-179 (2019).

(Внесок дисертанта: побудова

схеми сигналів акустичної емісії в пов’язаних суцільних середовищах)

14.Marasanov, V., Sharko, A., Stepanchikov, D.: Model of the Operator Dynamic
Process of Acoustic Emission Occurrence While of Materials Deforming /
Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making Advances in
Intelligent Systems of Computing. 1020, 48-64 (2019)

(Внесок дисертанта: виконання

розрахунків ідентифікації структурних змін матеріалів).

15.Marasanov, V.V., Stepanchikov, D.M., Sharko, A.V., Sharko, A.A.: Technique
of System Operator Determination Based on Acoustic Emission Method. Lecture
Notes in Computational

Intelligence and Decision Making Advances in

Intelligent Systems of Computing Advances in Intelligent Systems and
Computing. 1246, 3-22 (2020)

(https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3) (Scopus) (Внесок

дисертанта: запропонований алгоритм многофаторной моделі інформаційної діагностики)

16.Marasanov, V.V., Sharko, A.V., Sharko, A.A.: Energy Spectrum of acoustic
Emission Signal in Coupled Continuous Media / Journal of Nano- and Electronic
Physics 11(3), 030281(7pp) (2019)

Журнал входить до міжнародної наукометричної бази

Scopus (Внесок дисертанта: визначення умов існування оператора пружної енергії)

Патенти
17.

Марасанов, В.В., Шарко, А.О.: Датчик акустичної емісії – патент на

корисну модель №116757 від 12.06.2017 р. Бюл. №11

(Внесок дисертанта:

розміщення перепідсилювача і блока фільтрів у корпусі датчика)

18.

Коберський, В.В., Марасанов, В.В., Шарко, А.О., Шарко, О.В.:

Апаратурне забезпечення обробки сигналів акустичної емісії - патент на
корисну модель №116405 від 25.05.2017 р. Бюл. №10

(Внесок дисертанта: введення

пристрою інформаційного каналу)

19.

Марасанов В.В., Погребняк І.Ф., Шарко А.О. Акустичний датчик

контролю фізико-механічних властивостей матеріалів – патент на корисну
модель №122797 від 25.01.2018 р. Бюл. №2 (Внесок дисертанта: розтушування противаги
в піраміді хвилеводу)

20.

Шарко А.О., Юренін К.Ю., Степанчиков Д.М. Автоматизований

пристрій

для

визначення

механічних

характеристик

металів

при
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чотириточновому згині – потент на корисну модель №140422 від
25.02.2020р. Бюл. №4 (Внесок дисертанта розміщення датчиків акустичної емісії)
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
21.

Шарко А.А. Использование структурных моделей и предвестников

акустических сигналов от развивающихся дефектов при эксплуатации
металлических конструкций. Матеріали Міжнародної науково-технічної
конференції

«Транспорт:

механічна

інженерія,

експлуатація,

матеріалознавство (ТМІЕМ-2017). Херсон, ХДМА, 103-104, 21-22 вересня
(2017).
22.

Шарко А.О. Удосконалена конструкція акустичного датчика в

системах оцінки технічного стану об’єктів. Матеріали VІІІ Міжнародної
науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми.
Миколаїв НУК 159-161, 8-10 листопада, (2017).
23.

Marasanov, V., Sharko, A.: Discrete models characteristics of the

forerunners of origin of the acoustic emission signals. IEEE First Ukraine
Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) Track 4:
Nanoelectronics and Photonics, Electron Devices & Embedded Systems. 29 May2 June (2017)

Видання SCOPUS (Внесок дисертанта: анализ моделей, выполнение расчетов

дисперсионных кривых). Видання Scopus

24.

Marasanov, V., Sharko, A.: Information-structural modeling of the the

Forerunners of Origin of Acoustic Emission Signals in Nanoscale Objects. 2018
IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology
(ELNANO). Kyiv. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 24-26.04.(2018).
Видання SCOPUS (Внесок дисертанта: ідентифікація структурних особливостей акустичного спектру)

25.

Марасанов, В.В., Шарко, А.А.: Моделирование стохастических

процессов развития дефектов и их обнаружение методами акустической
эмиссии. Материалы VI Міжнародної конференції «Математическое
моделирование, оптимизация и информационные технологии» Кишинёв 1216 ноября 384-387 (2018)
26.

Шарко А.А.: Моделі ініціювання сигналів акустичної емісії в складніх

середовищах. Матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
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«Сучасні технології промислового комплексу» Херсон 304-305, 12-16
вересня (2018)
27.

Шарко,

А.А.:

моделировании

Информационная

диагностика

акустико-эмиссионного

Всеукраїнської

науково-практичної

в

контроля.

структурном
Матеріали

інтернет-конференції

I

студентів

аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи
та мережі в управлінні» Херсон 229-232, 30 листопада (2018)
28.

Marasanov, V., Sharko, A.: Modeling of the the Forerunners of Origin of

Acoustic Emission Signals in Nanoscale Objects. Матеріали VІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за
автоматичного управління, присвяченої Дню космонавтики. Херсон, 11-13
квітня, 36-37 (2018) (Внесок дисертанта: побудова рівнянь розповсюдження акустичних сигналів у
суцільному середовищі)

29.

Marasanov, V., Sharko, A., Sharko, A., Stepanchikov, D.: Modeling of

energy spectrum of acoustic-emission signals in dynamic deformation process of
medium with microstructure. IEEE 39th International Conference on Electronics
and nanotechnology (ELNANO) Kyiv, 718-723 April 16-18, (2019) Видання Scopus
(Внесок дисертанта: Встановлено закони, що регулюють зміни коливальних властивостей сигналів
акустичної емісії при руйнуванні структури матеріалів під навантаженням).

30.

Шарко,

А.А.:

Информационное

обеспечение

диагностики

механических свойств с использованием явления акустической эмиссии
Збірник наукових прціь міжнародної наукової конференції. Інтелектуальні
системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI
2019 Херсон, 206-208 (2019)
31.

Marasanov, V., Stepanchikov, D., Sharko, A., Sharko, A.: Dynamic Process

of the Appearance of Acoustic Emission Signals During the Structure of
Materials.

IEEE 40th

International

Conference

of

Electronics

Nanotechnology (ELNANO) Kyiv. p.646-650, 22-24 April (2020)

and

Видання SCOPUS

(Внесок дисертанта встановлення залежностей осциляторної властивостей акустичних сигналів).

32.

Шарко А.А., Марасанов В.В.: Інформаційна діагностика механічних

властивостей складних технічних об’єктів. Матеріали VII Всеукраїнської
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науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з
автоматичного управління присвяченої Дню космонавтики, Херсон, 101-102,
10-12 квітня (2019).

(Внесок дисертанта: складання функціональної схеми інформаційної

діагностики)

33.

Марасанов, В.В., Шарко, А.А., Степанчиков Д.М.: Разработка и

реализация модели идентификации и прогнозирования состояния материала
при нагружении Збірник наукових прціь міжнародної наукової конференції.
“Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального
інтелекту ISDMCI” 21-25 травня 2019 102-104 Херсон (2019)
34.

Шарко А.О. Автоматизація процесу визначення стану металевих

конструкцій в умовах невизначеності характеру та величини навантажень.
Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні
напрямки розвитку технологічних комплексів» Луцьк 2-4 червня 190-192
(2020)
Матеріали дисертації повністю відображено в публікаціях.
На підставі вивчення тексту дисертації здобувача, його наукових праць
та довідки про наявність запозичень з інших документів (перевірку наявності
текстових

запозичень

Unicheck.com)

здійснено

встановлено,

що

в

антиплагіатній

дисертаційне

інтернет-системі

дослідження

виконано

самостійно, текст роботи не містить плагіату, а дисертація відповідає
вимогам академічної доброчесності.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертації були
представлені на Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи
прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI 2017)»
(м. Херсон 2017р.),

Всеукраїнської

науково-практичної

конференції

«Обладнання і технології сучасного машинобудування» (м. Тернопіль
2017р.), First Ukraine Conference in Electrical and Computer Engineering
(UKRCON). Trach 4 Nanoelectronics and Photonics, Electron Devices and
Embedoled Systems 2017 IEEE (м. Київ 2017р.), Міжнародної науково-
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технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми» (м. Миколаїв
2019р.),

Всеукраїнських

науково-практичні

конференціях

студентів,

аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління, присвячених Дню
космонавтики

(м. Херсон

2016-2020р.),

VI

Міжнародної

конференції

«Математичне моделювання, оптимізація і інформаційній технології (м.
Кишинів 2018), IV Міжнародної науково-практичної конференції, «Сучасні
технології промислового комплексу (м.Херсон 2019), 38th International
Conference of Electronics and Nanotechnology (ELNANO) 2018 IEEE (м. Кив
2018), 39th International Conference of Electronics and Nanotechnology
(ELNANO) 2019 IEEE (м. Київ 2019), 40th International Conference of
Electronics and Nanotechnology (ELNANO) 2020 IEEE (м. Київ 2020), IV
Міжнародної

науково-технічний

конференції

«Прогресивні

напрямки

розвитку технічних комплексів» (м. Луцк 2020).

9.

Оцінка мови та стилю дисертації.

Дисертація написана державною мовою, її структура відповідає
алгоритму здійсненого автором дослідження. Матеріал роботи викладено в
суворій логічній послідовності та доступний для сприйняття. Зміст,
структура, оформлення дисертації та кількість публікацій відповідають
вимогам «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії» (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167),
Наказу МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до
оформлення дисертації». Стиль викладення матеріалу відповідає прийнятому
в науковій літературі.

10.

Відповідність змісту дисертації спеціальності з відповідної

галузі знань, з якої вона подається до захисту.
За змістом дисертаційна робота Шарко А.О. «Автоматизація процесу
ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності
характеру

навантажень»

повністю

відповідає

напрямам

дослідження

