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от 22.04.2020). Технічний ефект впровадження дозволяє підвищити
надійність і довговічність обладнання в 2-3 рази та збільшити міжремонтний
ресурс на 25-30%. Методи і засоби автоматизації процесів ідентифікації
стану металевих конструкцій при невизначеності характеру навантажень
знайшли своє відображення при виконанні проекту «Технології та
обладнання для отримання виробів складної форми з урахуванням процесів
деформації середовища та зворотнього зв’язку у виробничих системах»
№ДР0119U100159, а також в навчальному процесі кафедри автоматизації
робототехніки, мехатроніки Херсонського національного технічного
університету.
Із урахуванням викладеного можна зробити висновок щодо
актуальності теми, мети роботи і задач дисертаційного дослідження.
2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендації, сформульованих у дисертації
Обґрунтованість та достовірність одержаних у дисертації результатів
та зроблених висновків і рекомендації, обумовлюється використанням
сучасних методик досліджень, статистичною обробкою даних вимірювань та
їх інтерпретацією, які узгоджуються з існуючими теоріями пружності і
механіки руйнування матеріалів, методами ідентифікації і прогнозування
властивостей матеріалів, а також з існуючими теоріями матеріалознавства. В
роботі у повному обсязі використано стандартизовані та спеціальні методики
автоматичних систем керування, діагностики, ідентифікації організаційнотехнічних об’єктів в умовах невизначеності, неруйнівного контролю.
Дослідження, які пов’язані з вирішенням задач ідентифікації динамічних
систем, проводилися методами теоретичної фізики, математичного
моделювання, структурного, матричного і тензорного аналізу. Достовірність
наукових положень дисертації підтверджена також порівняльною
характеристикою отриманих результатів з результатами інших авторів.
3. Наукова новизна отриманих результатів
Вперше розроблена технологія 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 області відмов і визначити залишковий ресурс
обладнання у реальному часі.
Отримало 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 і високочастотні сигнали та
автоматизувати процес ідентифікації стану матеріалів.
Отримали подальший розвиток ефекти і механізми генерації та
поширення сигналів акустичної емісії з параметрами силового поля при
різних стадіях навантаження матеріалів, на основі яких визначені
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інформаційні параметри сигналів, 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 взаємодії при різних видах деформації матеріалів, в якому
дискретні відображення акустичних сигналів представлені їх поліноміальною
апроксимацією, що дозволяє визначити міцністни і деформаційні
характеристики матеріалів не залежно від форми металевих конструкцій і
виду навантажень і автоматизувати процес контролю під час експлуатації.
Удосконалено структуру оператора динамічного процесу змін
властивостей матеріалів при навантажені, яка відрізняється відновленням
інформації о спектру вхідного 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.
Одержані у роботи теоретичні і експериментальні результати є
суттєвим внеском у розвиток процесу ідентифікації динамічних процесів з
використанням автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій.
4. Практичне значення результатів в дисертації
Розроблені у дисертаційної роботі моделі методики та технології
впроваджені на підприємстві ДП «Херсонський морський торговельний
порт» для оцінок стану сталевих конструкцій силових комплексів
енергетичних
установок та при виконані проекту №ДР0119U100159
«Технології та обладнання для отримання виробів складної форми з
урахуванням процесів деформації середовища та зворотнього зв’язку у
виробничих системах» при обґрунтуванні механізмів змін механічних
властивостей матеріалів при навантаженнях.
5. Повнота викладу в наукових публікації, зо відповідають теми
дисертації
За результатами досліджень за темою дисертації опубліковано 34
наукових публікації у тому числі 16 статей, з яких: 4 статті у періодичних
визначеннях закордонних держав, 12 статей у наукових фахових виданнях
України (з них 6 у наукових виданнях, що цитуються наукометричною базою
Scopus); 14 тез доповідей наукових конференціях різного рівня та 4 патенти
України на корисну модель.
Конкретний внесок здобувача в роботах, які написані в співавторстві,
відображений як у дисертації, так і зазначено в списку наукових публікації
здобувача. Зміст анотації та основних положень дисертації ідентичний.
6. Оцінка змісту дисертації
У вступі дисертації обґрунтовано актуальність вибраної теми
досліджень, наведено мету і завдання роботи, викладено наукову новизну,
практичну цінність і свідомості про апробацію отриманих результатів.
У першому розділі проведено аналіз сучасного стану автоматизації
ідентифікації визначення стану металевих конструкцій в умовах
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невизначеності характеру навантажень. Зроблено огляд основних напрямків і
методів ідентифікації. Визначені характеристики і недоліки існуючих
комплексів діагностики. Виконана класифікація засобів технічної
діагностики по функціональному призначенню. Показано особливості та
можливості застосування метода акустичної емісії в системах технічної
діагностики для підвищення експлуатаційної надійності обладнання,
працюючого в складних умовах навантаження. Показано, що існуючи
методики і алгоритми призначенні для вирішення лише часткових питань
автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкції і мають ряд
обмежень, так як не враховують різноманіття процесів експлуатації.
Більшість з них присвячено впливу на матеріал одного виду деформацій, в
тот час як при експлуатації конструкції матеріал піддасться комплексному
впливу складних навантажень. Виконаний аналіз апаратного забезпечення
технічних систем контролю і діагностики стану металевих конструкцій
методами акустичної емісії дозволив авторові сформулювати вимоги до
реєструючої апаратури і типів п’єзоперетворювачів. На основі проведеного
огляду сформульовано мету і основі завдання роботі.
У другому розділі представлена математична модель автоматизації
контроля дефектів на основі акустичної емісії. Виконано синтез моделей
енергетичного спектру акустико-емісійних сигналів на базі розроблених
моделей. Встановлено, що розв’язане задач діагностики міцністних
властивостей матеріалів під навантаженням неможливо без детального
вивчення їх мікроструктури. Запропоновано одномірна, дискретноконтинуальна модель нанорозмірних об’єктів у вигляді лінійного ланцюжка
точкових мас, в якої з’єднуються дискретна структура матеріалу і сили
дальнодії. Спектр акустичних коливань виражається через Фур'є-образ,
зосередженій на відрізку, відповідному геометричним розмірам
мікроструктури. Запропоновано модель енергетичного спектру в вигляді
двохатомної комірки, в якої відокремлені низькочастотна і високочастотна
складові. Показано, що стиснення акустичного сигналу в часі призводить до
розширення його спектру, зміщення сигналу в часі, викликає фазовий зсув
спектра пропорційний частоті Запропоновано модель енергетичного спектра
в сполучених суцільних середовищах з одиночним дефектом. Виконано
рішення рівняння руху системи сполучених середовищ при розвитку
внутрішніх дефектів структури матеріалу, яке дозволяє здійснити
спектральний аналіз диференціальних операторів пружної енергії і їх
розкладання по власним частотам. Обґрунтовані умови існування оператора
пружної енергії для ініціювання акустичних сигналів. Тісний зв'язок між
процесами руйнування і наявністю ефекту акустичної емісії дозволяє за
допомогою реєстрації акустичних сигналів визначити ступінь наближення
стану матеріалу до руйнування. Знаходження енергетичного спектра сигналів
акустичній емісії в суцільних середовищах є засобом передбачення
руйнування матеріалів.
У третьому розділі наведено результати дослідження впливу ступеню
деформації на параметри сигналів акустичної емісії. Доведено, що
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ефективним методом досліджень динамічних процесів змін структури
матеріалів в процесі експлуатації металевих конструкцій та ідентифікації їх
параметрів є метод активного експерименту. Представлені результати
активного експерименту по встановленню взаємозв’язку акустичних сигналів
з параметрами силового поля при різних видах навантаження: одновісному
розтягуванню, повторному деформаційному зміцненню, стисканню, стиску зі
згином.
Моделі взаємозв’язку змін механічних властивостей при деформації
металів і генерації виникнення акустичних сигналів покладені в основу
вимірювання спектральних характеристик акустичних сигналів. Розроблено
методики спектральної обробки сигналів за допомогою Фур’є-перетворень
одночасно в амплітудно-часовому і амплітудно-частотному просторах.
Встановлено найбільш інформативні ознаки. Отримані результати необхідні
при створенні математичного і програмного забезпечення обробки
інформації в динамічний системи ідентифікації стану металевих конструкцій.
Експериментально встановлено, що в процесі зростаючого силового
впливу з підвищенням внутрішньої напрузі відбувається локальна динамічна
перебудова структури матеріалу. Крім того доказано, що метод акустичної
емісії дозволяє зафіксувати наступ характерних точок деформаційного
процесу раніше, ніж це слід з механічних випробувань.
У четвертому розділі наведено результати розробці моделі
автоматичного визначення стану металевих конструкцій при навантажені на
основі численного моделювання закономірностей змін осциляторних
властивостей акустично-емісійних сигналів з параметрами силового поля.
Надається змістова інтерпретація структури оператора динамічних процесів і
методів відновлення інформації про міцністни характеристики матеріалів.
Для відновлення початкового аналогового сигналу використана теорема
Котельникова. Результати розрахунків представлені у вигляді рівняння
огинаючої інтеграла по області існування акустичного сигналу, по котрим
можна встановити верхню межу потенційної енергії ансамбля гармонічних
осциляторів, константи взаємодії, та властивості металу в зоні розташування
джерела руйнування. За результатами дослідження розроблено алгоритм
структури оператора динамічного процесу виникнення джерел руйнування, а
також алгоритм обчислення координат і ступеню дефектів.
У п’ятому розділі наведено результати удосконалення апаратних
засобів та схемотехнічних рішень автоматизації процесів ідентифікації стану
металевих конструкцій при навантажені у вигляді розробок автора та
патентів. Запропоновано технологія автоматизації процесу ідентифікації
металевих конструкцій шляхом побудові граничної поверхні руйнування за
допомогою акустико-емісійних вимірювань, а також метод ідентифікації
стану матеріали конструкцій при багатопараметричному навантажені, якій
дозволяє отримати міцністни характеристик матеріалів незалежно від форми
металевих конструкцій та виду навантажень. Підтверджено, що оцінка
залишкового ресурсу з використанням методу акустичної емісії дозволяє
обходитися одним типом датчиків, що суттєво спрощує процедуру
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ідентифікації стану металоконструкції і дозволяє визначити придатність
конструкцій до подальшої експлуатації. Розглянуто критерії оцінки стану
металевих конструкцій при взаємодії різних методів неруйнівного контролю
з методом акустичної емісії при автоматизації процесу ідентифікації стану
металевих констуркцій.
Зміст анотації повністю відповідає змісту дисертаційної роботи
Зауваження по дисертації та анотації
На стор. 5 анотації при описані основних напрямків використання
процесів ідентифікації і автоматизації визначення стану матеріалів
металічних конструкцій не вказані недоліки існуючих комплексів
діагностики.
На рис 3.4…3.7 при розробці процесів ідентифікації стану металевих
конструкцій представлені результати вимірювань структурних особливостей
деформування стали при повторному навантаженні, знятих при використанні
двох різних датчиків акустичної емісії, однак не вказано їх частотний
діапазон. Хоча ця інформація міститься далі на рис. 3.9. і 3.10, де
представлені
результати
вимірювань
структурних
особливостей
деформування при згині, знятих на тих же датчиках необхідно відобразити її
саме тут при обговоренні чисельних значень амплітуд, чутливості обох
датчиків, рівнів дискримінації, пріоритетності використання інформації.
Не зовсім зрозуміло чому в параграфі 5.2 при побудові граничної
поверхні руйнування для оцінки ідентифікації стану та визначення
залишкового ресурсу металевих конструкцій, в якості використаної
акустико-емісійної характеристики вибрана щільність акустичного сигналу.
Адже існують і інші характеристики акустико-емісійних сигналів. Чому
пріоритет використання відданий цій характеристиці?
В розділі ІІІ табл 3.2 і 3.4. не наведені критерії вибору інформаційних
параметрів при різних видах навантаження.
7. Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності
На підставі вивчення тексту дисертації здобувача та його наукових
праць встановлено, що дисертаційне дослідження виконано самостійно, текст
роботи не містить плагіату а дисертація відповідає вимогам академічної
доброчесності відповідно до статті 42 закону України «Про освіту».
Заключна оцінка дисертаційної роботи
В цілому зазначені зауваження не зменшують наукового рівня роботи
та її практичного значення.
Дисертаційна робота Шарко Артема Олександровича з урахуванням
актуальності вирішених у роботі задач, наукової новизни отриманих
результатів і можливостей їх широкого практичного використання є
закінченим науковим дослідженням, що характеризується внутрішнього
цілісністю та містить наукові положення і практичні результати, реалізація
яких дозволяє підвищити надійності металевих конструкції в умовах
комбінованого навантаження і визначити їх придатність к подальшої
експлуатації. Підвищення експлуатаційних якостей металевих конструкцій і
їх конкурентоспроможності на світових ринках досягається за рахунок

