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Актуальність теми дисертації. Разом з енергетикою та 

машинобудуванням основу економіки України складає гірничодобувний 

комплекс. Для забезпечення надійності та безпеки у гірничодобувному 

комплексі ні аби яку роль відводять багатоканатним шахтним підйомним 

машинам (ШПМ). Їх за призначенням відносять до категорії критичних 

об’єктів. Вимоги до рівня безпечної роботи ШПМ аналогічні тим, що 

висуваються до безпеки бортового обладнання літальних апаратів. Так, для 

зберігання даних, отриманих на всіх технологічних циклах функціонування 

автоматизованої системи керування (АСК) ШПМ, використовується “чорна 

скринька”. Але розшифровка даних “чорної скриньки” відбувається, як 

правило, під час планових профілактичних робіт або аналізу наслідків аварії.  

Безпечна експлуатація шахтних підйомних установок залежить від стану 

багатьох складових, зокрема, застосовуваних у них сталевих канатів. Їх безпечна 

експлуатація забезпечується систематичним контролем розподілу навантаження 

і вирівнювання зусиль у канатах. Тому необхідно контролювати і регулювати 

розподілення навантаження між канатами. Відомі зрівнювальні балансирні та 

гідравлічні підвісні пристрої з автоматичним підтриманням рівності зусиль у 

головних канатах вимагають значних витрат часу на їх обслуговування і ремонт. 

Істотне збільшення кількості елементів зрівнювальних підвісних пристроїв 

зумовлює зниження їх надійності і зростання вартості у порівнянні з 

незрівнювальними пристроями. Для вирішення проблеми комплексного 

функціонального діагностування вузлів і пристроїв багатоканатної ШПМ без 

застосування зрівнювальних пристроїв перспективним шляхом вважається 

встановлення допусків відхилень зусиль в канатах і контролю за їх дотриманням 

у процесі роботи підйомної установки.  

З цією метою пропонується створення системи функціонального 

діагностування (СФД), інтегрованої в АСК. Система функціонального 

діагностування дозволяє оцінювати поточний технічний стан вузлів і пристроїв 

складного електромеханічного обладнання, виявляти на ранній стадії дефекти та 
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прогнозувати їх розвиток. Отже, прогностична функція АСК пов’язана з 

оцінкою поточного ресурсу технологічного обладнання і прогнозуванням 

виходу діагностичних ознак за межі нормованих допусків. Тому основним 

шляхом підвищення функціональної ефективності СФД фахівці вважають 

надання їй властивості адаптивності до умов експлуатації на основі машинного 

навчання та розпізнавання образів. 

Діагностування технічного стану ШПМ передбачає комплексний 

функціональний контроль; прогнозування ресурсів вузлів і пристроїв ШПМ та 

оптимізацію виробничих і ремонтних процесів. 

Для адаптивного короткострокового прогнозування процесу деградації 

технічного стану досліджуваного об'єкта найчастіше використовуються 

експериментальні дані останніх вимірювань. Але такі короткострокові 

прогностичні моделі мають вузьку область застосування і потребують розробки 

єдиного діагностичного критерію. Необхідність скорочення кількості операцій, 

обсягів і складності засобів технічного діагностування, часу виявлення, пошуку 

та усунення несправностей вимагають розробки формальних методів побудови 

алгоритмів діагностування технічного стану об'єктів.  

Зовнішні і вбудовані апаратурні засоби, що надійно працюють і 

забезпечують високу точність вимірювань, автоматичну обробку і 

документування даних, не гарантують створення універсальної прогнозної 

математичної моделі, яка описує деградаційні процеси зміни технічного стану 

складних електромеханічних систем, експлуатованих у гірничодобувній галузі.  

Методи прогнозування технічного стану обладнання та механізмів 

поділяються на аналітичні, імовірнісні і розпізнавання образів. Запропоновано 

для вирішення даного класу завдань застосовувати метод розпізнавання образів 

(статистичної класифікації). За результатами прогнозу контрольований об'єкт 

відносять до певного, заздалегідь визначеного за критерієм працездатності або 

довговічності і прийнятого за еталон, класу технічного стану. Закономірності 

зміни параметрів даного класу дозволяють розрахувати зміни даного параметра 

при експлуатації обладнання. 

На підприємствах вугільної та гірничорудної промисловості у теперішній 

час діє система планово-попереджувальних ремонтів. Але найбільш ефективним 

вважається адаптивне короткострокове прогнозування процесу деградації 

технічного стану досліджуваного об'єкта, яке отримало назву класифікаційне 

прогнозування або прогностична класифікація.  

Необхідною умовою розв’язання наведеної у дисертаційному дослідженні 

формалізованої постановки задачі інформаційного синтезу прогностичної СФД 

є наявність великого обсягу архівних даних, накопичених СФД у процесі 

тривалої експлуатації. При цьому виникає актуальне наукове завдання розробки 

моделей та методів інформаційної технології аналізу і синтезу здатної 

самонавчатися СФД багатоканатної ШПМ, розв’язання якого дозволить 

забезпечити високу достовірність та оперативність прийняття діагностичних 

рішень за умови невизначеності вхідних даних. 

Все вище наведене свідчить про актуальність дисертаційної роботи, 

виконаної Зимовець В.І. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження, представлені у дисертаційній роботі, проводилися на кафедрі 

комп’ютерних наук Сумського державного університету відповідно до плану 

науково-дослідних робіт за держбюджетними темами: “Методи та математичні 

моделі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій” 

(ДР № 0112U006083), “Методи, математичні моделі та інформаційні технології 

аналізу і синтезу інфокомунікаційних систем” (ДР № 0118U006971), в яких 

здобувачка була виконавцем окремих етапів. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота 

Зимовець В.І. являє собою закінчене наукове дослідження. 

Обґрунтованість одержаних наукових результатів, висновків і 

рекомендацій підтверджується  

– коректним визначенням мети та завдань дослідження, які ґрунтуються 

на поглибленому аналізі наукових джерел за темою роботи; 

– використанням адекватних методів дослідження, заснованих на 

сучасному математичному апараті та відомих засобах комп'ютерного 

моделювання, що довели свою працездатність та ефективність; 

– позитивними результатами застосування запропонованих моделей і 

методів системного аналізу та інформаційно-екстремальної інтелектуальної 

технології аналізу даних, теорії ймовірностей та математичної статистики; 

теорії інформації; об’єктно-орієнтованій методології проектування складних 

систем;  

– збігом теоретичних розрахунків та результатів експериментів щодо 

оцінки впливу розроблених методів на ефективність розпізнавання класів 

технічного стану; 

– несуперечливістю відомим положенням та результатам досліджень. 

 

Достовірність і новизна отриманих результатів, наукових положень, 

висновків та рекомендацій. Результати дисертаційної роботи викладені 

послідовно, систематично, взаємопов’язано. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується коректною постановкою наукового завдання дослідження та 

використанням відомих методів системного аналізу та інформаційно-

екстремальної інтелектуальної технології аналізу даних для побудови у процесі 

машинного навчання високодостовірних й оперативних вирішальних правил; 

методів теорії ймовірностей та математичної статистики для оцінки випадкових 

величин і перевірки статистичних гіпотез; методів та характеристик теорії 

інформації для оцінки функціональної ефективності машинного навчання СФД; 

об’єктно-орієнтованій методології проектування складних систем для розробки 

інформаційного та програмного забезпечення СФД, що навчається. 
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Новизна наукових результати, отриманих у роботі, полягає у такому: 

– вперше розроблено категорійні моделі і на їх основі створено метод 

інформаційно-екстремального машинного навчання за ієрархічною структурою 

даних, який функціонує в режимах кластер-аналізу, що дає можливість 

автоматично формувати вхідну навчальну матрицю факторного кластер-аналізу 

та перенавчати СФД при розширенні алфавіту класів розпізнавання; 

– удосконалено модель та метод інформаційно-екстремального 

машинного навчання з оптимізацією багатоінтервальної системи контрольних 

допусків на діагностичні ознаки, яка на відміну від одноінтервальних 

двобічних та однобічних допусків дозволяє збільшити мінімальну кодову 

відстань Хеммінга для структурованих двійкових векторів діагностичних 

ознак, що дозволяє підвищити точність розпізнавання;  

– отримав подальшого розвитку метод оцінювання функціональної 

ефективності машинного навчання СФД з ієрархічною структурою даних на 

основі запропонованої модифікації інформаційного критерію оптимізації 

параметрів навчання, що дозволяє підвищити достовірність вирішальних 

правил. 

 

Практична цінність роботи. На основі запропонованих моделей, методів 

та алгоритмів створено комплекс інструментальних засобів проектування СФД 

багатоканатної ШПМ, який включає модулі формування вхідного 

математичного опису, бази даних і знань, алгоритми інформаційно-

екстремального машинного навчання і побудовані вирішальні правила, які 

дозволяють при функціонуванні системи у робочому режимі приймати 

оперативні діагностичні рішення з підвищеною точністю. Оскільки отримані за 

результатами інформаційно-екстремального машинного навчання вирішальні 

правила побудовані у рамках функціонального підходу до моделювання 

природного інтелекту, то вони характеризуються властивостями адаптивності до 

довільних початкових умов робочого циклу і гнучкості при перенавчанні СФД. 

Результати роботи можуть бути використані при інформаційному синтезі СФД 

широкого класу електромеханічного обладнання різного призначення. 

Результати дослідження впроваджено в ТОВ “ULYS Systems” (м. Київ) 

при модернізації автоматизованої системи керування багатоканатною шахтною 

підйомною машиною на шахті “Героїв космосу” ПрАТ “ДТЕК 

Павлоградвугілля” (акт впровадження від 15.01.2020 р.) і в навчальний процес 

Сумського державного університету (акт впровадження від 18.02.2020 р.). 

 

Повнота викладу основних результатів та висновків в опублікованих 

працях. Результати дисертаційної роботи достатньо повно опубліковані у 14 

наукових працях, з них: 6 статей у наукових фахових виданнях України, 

індексованих у міжнародних наукометричних базах даних; 1 стаття в 

закордонному журналі, який входить в базу даних Web of Science, 7 праць – 

тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 
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Відповідність дисертаційної роботи спеціальності. Дисертаційна 

робота відповідає паспорту спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. 

 

Зауваження до роботи. Аналіз дисертації й автореферату свідчать, що 

автору не вдалося позбутися деяких недоліків в роботі. 

1. В роботі відмічено, що основні дані для прийняття рішення про клас 

технічного стану об'єктів поступають від зрівнювальних і незрівнювальних 

підвісних пристроїв. Але не підкреслено, що цих даних недостатньо в умовах 

невизначеності, коли не повністю враховуються реальні умови експлуатації та 

перетин класів розпізнавання у просторі діагностичних ознак, коли у контурі 

управління рішення приймає людина. Не визначено також, які дані від 

експлуатантів необхідно враховувати у процесі прийняття рішення, і як 

здійснюватиметься комплексування цих даних у режимі реального часу. 

2. Не доведено, що введена кількість класів розпізнавання відображає 

існуючій стан справ. Крім того, не зрозуміло, чи не виникне колізій при 

додаванні до сталої кількості класів розпізнавання нових. 

3. У другому розділі роботи при описі двобічного симетричного та 

однобічного поля контрольних допусків через параметр   введено 

припущення, що кількість градацій контрольного поля допусків для всіх 

діагностичних ознак є однаковою. Але ж практика стверджує, що введена 

гіпотеза не завжди є коректною. Тому результати розрахунків можуть не 

відповідати реаліям. 

4. Крім того, при описі двобічного симетричного та однобічного поля 

контрольних допусків не розглядалася можливість застосування основних 

положень інтервальної математики, які добре зарекомендували себе у різних 

прикладних галузях.  

5. Не вистачає прикладів для наочної ілюстрації наведених у роботі 

методів формалізації структур даних і розпізнавання технічного стану об'єктів. 

6. У роботі не визначений мінімально необхідний репрезентативний обсяг 

вхідної класифікованої нечіткої бінарної матриці *X для формування значення 

інформаційного критерію (не менше допустимого) в робочій області 

визначення його функції. 

7. У роботі підкреслюється перспективність використання саме 

категорійних моделей через суттєве спрощення формалізації задачі 

інформаційного синтезу інтелектуальних систем за рахунок використання 

уніфікованих операторів і множин, задіяних у процесі машинного навчання. 

Але не доведено, яким чином автор обійшла проблему “інформаційного 

вибуху” при реалізації запропонованих методів. 

8. Не доведена повнота та непротирічність розробленої формалізованої 

теорії для розпізнавання технічного стану об'єктів контролю. 

9. Автор претендує, що завдання функціонального діагностування із 

застосуванням вирішальних правил у рамках геометричного підходу 

дозволяють приймати діагностичні рішення у режимі реального часу. Але у  
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