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моменту контролю технічного стану до переходу в граничний стан.
Включення методу акустичної емісії в систему автоматизації процесу
ідентифікації стану металевих конструкцій дозволяє здійснювати
спостереження за зміною механічних властивостей матеріалів при
накопичувані пошкоджень.
Наукова спрямованість досліджень, виконаних Шарко А.О.,
підтверджується потребами експлуатації металевих конструкцій, які знайшли
своє відображення в рамках пріоритетних наукових робіт Херсонського
національного технічного університету, а саме комплексної науководослідної теми кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки
«Прогнозування структури динамічних систем» у якої дисертант брав пряму
участь. Із урахуванням викладеного можна зробити висновок щодо
актуальності теми, мети роботи і задач що вирішувались для її досягнення.
2.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендації сформульованих у дисертації.
Ступінь обґрунтованості наукових положень сформульованих у
дисертації, висновків і рекомендацій забезпечуються використанням
сучасних методик наукових досліджень, розробкою методів і моделей
ідентифікації стану матеріалів конструкцій при навантаженні, статистичною
обробкою і інтерпретацією даних вимірювань, узгоджуваному з існуючими
теоріями автоматизації управління, матеріалознавства, фізичної акустики,
технічної діагностики. В роботі в повному обсязі використані
стандартизовані і спеціальні модифіковані методики визначення механічних,
металографічних
і
фізичних
властивостей,
акустико-емісійних,
тензометричних вимірювань під навантаженням в реальному часі.
Достовірність наукових положень отриманих в дисертації, і нових
результатів підтверджується також порівняльними характеристиками з
результатами досліджень других авторів.
3.
Наукова новизна отриманих результатів
Вперше автором розроблено технологію автоматизації процесу
ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності
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.
Отримала подальший розвиток модель формування спектру
акустичних сигналів, яка відрізняється тим, що математичний формалізм
спектру акустичних коливань виражається через Фурье-образ, зосереджений
на відрізку якій визначає геометричні розміри мікроструктури, що дозволяє
розділити трансляційну і ротаційну частку енергії, відфільтрувати
низькочастотну і високочастотні сигналі та автоматизувати процес
ідентифікації стану конструкції.
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 врахувати для підвищення
якості діагностики.
Удосконалено структуру оператора динамічного процесу змін
властивостей матеріалів металевих конструкцій при навантаженні яка
відрізняється відновленням інформації о спектру вхідного сингала з датчиків
акустичної емісії через потенційну функцію, що описує зв'язок механічних
осцилятори з спектром вихідних сигналів і дозволяє автоматизувати процес
контролю металевих конструкцій.
Удосконалено метод ідентифікаціях стану міцністних характеристик
міцності матеріалів металевих конструкцій при багатопараметричному
навантаженні якій відрізається вимірюванням параметрів акустичних
сигналів їх комплексної взаємодії при різних видах деформації матеріалів в
якому дискретні відображення акустичних сигналів представлені їх
поліноміальною апроксимацією, що дозволяє визначити міцністни
характеристики матеріалів незалежно від форми металевих конструкцій і
виду навантажень і автоматизувати процес контролю підчас експлуатації.
4.
Практичне значення результатів дисертації
Розроблені у дисертаційної роботі моделі, методі і засобі
технологічного, інформаційного і математичного забезпечення автоматизації
вимірювань і оцінок стану металевих конструкцій впроваджені при виконані
проекту «Технології та обладнання для отримання виробів складної форми з
урахуванням процесів деформації середовища та зворотнього зв’язку у
виробничих системах (№ДР 0119U100159)», а також при ідентифікації стану
матеріалів металевих конструкцій суднового устаткування і силових
комплексів енергетичних установок: валопроводів, дейдвудних пристроїв,
поверхонь нагріву суднових допоміжних котлів, підшипників ковзання при
динамічних навантаженнях Державного Підприємства «Херсонський
морський торговельний порт».
Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальному процесі у
Херсонському національному технічному університеті.
5.
Повнота викладу в наукових публікаціях, що відповідають
теми дисертації
За результатами досліджень за темою дисертації опубліковано 34
наукових публікації у тому числі 16 статей, з них: 4 статті у періодичних
визначеннях закордонних держав, 12 статей у наукових фахових виданнях
України ( з яких 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 обраної теми, мета і
завдання дисертаційної роботи, викладено наукову новизну, практичну
цінність і апробацію результатів.
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У першому розділі здійснено огляд сучасних засобів ідентифікації
стану металевих конструкцій при їх навантажені. Доведено, що
впровадження сучасних методів ідентифікації металевих конструкцій
базується на вимірюваннях величин, характеризуючих стан об’єктів і їх
відхилений від нормативних значень. Визначені класифікаційні ознаки,
функціональні призначення і складові інформаційної підтримки діагностики.
Встановлені характеристики, недоліки і проблеми ідентифікації стану
металевих конструкцій. Розглянуто передумови автоматизації визначення
стану металевих конструкцій з використанням метода акустичної емісії.
Виконаний у роботі аналіз апаратного і програмного забезпечення засобів
діагностики стану устаткування під навантаженням дозволяє сформувати
вимоги до реєструючої апаратури.
У другому розділі на підставі синтезу моделей енергетичного спектру
акустико-емісійних
сигналів
запропонована
математична
модель
автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкцій при
навантажені. Запропонована одномірна дискретно-континуальна модель
енергетичного спектру нанорозмірних об’єктів простої структури, яка
дозволяє відфільтрувати осцилюючі сигнали акустичної емісії і вибрати
середи них найбільш інформативні. Запропонована модель енергетичного
спектру сигналів акустичної емісії в складних середовищах, в який виділені
трансляційна і ротаційна частка енергії, що дозволяє відфільтрувати,
низькочастотну і високочастотну складові. Запропонована модель
енергетичного спектра сигналів акустичної емісії в сполучених суцільних
середовищах з одиночним дефектом, в якій в якості основних змінних обрані
сила, яка визначає виникнення акустичної емісії та зміщення частинок
середовища. На підставі ідентифікації параметрів моделі стану матеріалу при
навантажені встановлено, що рівняння руху системи і її енергія повністю
визначаються завданням силових констант.
У третьому розділі представлені експериментальні дослідження по
встановленню взаємозв’язку акустичних сигналів з параметрами силового
поля при різних стадіях навантаження:
одновісному розтягуванню,
розривних випробувань, повторному деформаційному зміцненню, стиску з
згином.
Доведено, що при одновісному навантаженні фіксація зон
макроупругой деформації методами акустичної емісії настає раніше ніж це
відбуватися з розривних випробувань. Встановлено, що при повторному
навантажені в відмінності від одновісного розтягування, виявляється
безперервний характер акустичної емісії. Виявлено, та кількісно
підтверджено новий ефект істотного зменшення щільності сигналів
акустичної емісії при зростанні навантаження на різних стадіях
деформаційного зміщення матеріалів. Встановлено, що метод акустичної
емісії дозволяє зафіксувати наступ характерних точок деформаційного
процесу зміцнення раніше, ніж це випливає з механічних випробувань. Це
може бути використано при діагностиці та прогнозуванні експлуатаційних
властивостей металів.
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Отримані результат є необхідним етапом створення математичного та
програмного забезпечення обробки інформації в динамічної системі
ідентифікації стану матеріалів в металевих конструкціях.
В четвертому розділі надається опис моделі системи автоматичного
визначення стану металевих конструкцій в процесі їх експлуатації на базі
рішення зворотної задачі відновлення інформації про джерела змін структури
матеріалу при навантажені по спектру вихідного сигналу. Визначенні
інформативні параметрі сигналів акустичної емісії і особливості їх
статистичної обробки.
На основі численного моделювання результатів експериментальних
досліджень встановлені закономірності змін осциляторних властивостей
акустико-емісійних сигналів з параметрами силового поля. Запропоновано
алгоритм структури оператора динамічного процесу виникнення сигналів
акустичної емісії. Дається змістова інтерпретація структури оператора
динамічних процесів змін механічних властивостей металевих конструкцій
при навантажені. Алгоритм знаходження оператора динамічного процесу
визначення змін механічних властивостей матеріалу при навантаженні за
допомогою методу акустичної емісії реалізується через підбор моделі, яка
адекватно описує експериментально отриманій сигнал. Виконані розрахунки
дозволили автору отримати значення верхній межи потенціальної енергії
ансамблю ангармонічних осциляторів і через потенціал взаємодії атомів в
кристалічної решітці металу, визначити силові константи та міцністни
властивості металу в зоні розташування джерел зміну структури матеріалу.
Розроблено алгоритм знаходження координат дефектів, якій ґрунтується на
визначеності різниці прийому сигналів на датчиках пьезоантени.
Розроблено
перехресний
алгоритм
багатофакторної
моделі
автоматичного визначення стану металевих конструкцій в процесі
експлуатації. Перехресна структура алгоритма складаються з алгоритмів
структури оператора динамічного процесу зміні властивості матеріалів при
навантаженні і керуючого алгоритму, що являє собою правила і процедури
автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкції в умовах
невизначеності характеру навантажені. При цьому відбувається комбінація
алгоритмів і навантаження окремих моделей на одних і тих же вхідних даних
після чого об’єднуються результати обох алгоритмів.
У п’ятому розділі представлені практичні рекомендації по впроваджено
автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах
невизначеності характеру навантажень. Відмічено, що сучасне апаратне і
програмне забезпечення технічних засобів діагностики не призначене для
контролю і діагностики змін механічних властивостей матеріалів
конструкцій внаслідок відсутності розробок і практичних рекомендацій в
умовах комбінованого навантаження. Дається опис патентів авторів по
удосконаленню апаратних і схемотехнічних рішень діагностики з
використанням методу акустичної емісії. Запропонована технологія
автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкцій, яка
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відрізняється побудовою граничної поверхні руйнування за допомогою
акустичних вимірювань і дозволяє визначити залишковий ресурс обладнання.
Запропоновано методика визначення запасу міцності матеріалів
конструкцій в умовах складних деформаційних впливів, з включенням в
якості індикаторів стану матеріалів, параметрів акустико-емісійних сигналів
в реальному часі.
Зауваження по дисертації і анотації
1. Назву розділу IV (стор.101). "Розробка моделі системи автоматичного
визначення стану металевих конструкцій в процесі експлуатації" навряд чи
слід вважати вдалою. Цій розділ включає розгляд інформаційних ознак
сигналів акустичної емісії при навантаженні організаційно-технічних
об’єктів (стор.101-104), алгоритм структури оператора відновлення
інформації про міцністни характеристики матеріалів за допомогою
акустичної емісії (рис.4.10 стор.122), алгоритм знаходження координат і
ступеню дефектів (рис.4.13 стор.129), перехресний алгоритм багатофакторної
моделі автоматичного визначення стану металевих конструкцій в процесі
експлуатації (рис.4.14 стор.132), правила і процедури діагностики.
Пропонується наступна редакція назви розділу IV: «Створення і
удосконалення засобів технологічного, інформаційного та математичного
забезпечення визначення стану металевих конструкцій в процесі
експлуатації». Нова редакція найбільш повно відображує напрями
проведених досліджень і відповідає паспорту спеціальності.
2. В розділі V у параграфі 5.2 при обґрунтуванні технології визначення
залишкового ресурсу металевих конструкції під час експлуатації, автор
акцентує підвищений інтерес сучасної наукової спільноти к розглядуванню
позначеної задачі і приводить надмірно завищений огляд публікації. Такий
огляд доцільно було б розмістити на початку дисертації.
3. Не зовсім зрозуміло, які експериментальні результати Ви
використовували при апроксимації залежності щільності акустичного
сигналу від механічної напруги (рис. 5.1). Чи вони є використовуванням
результатів власних досліджень, чи запозичені у других авторів?
4. У параграфі 5.2: відсутня формулювання терміну запасу міцності. Слід
більш читко визначити сенс використання цього поняття.
5. В роботі не показано особливості апаратної і програмної реалізації
процедур ідентифікації.
6. В тексті дисертації присутні деякі граматичні помилки.
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»
8.
Заключна оцінка дисертаційної роботи
В цілому зазначені зауваження не зменшують наукового рівня роботи
та її практичного значення.

