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В І Д Г У К 

офіційного опонента д.т.н., професора Васілевського Олександра 

Миколайовича на дисертаційну роботу Тріща Андрія Романовича 

«Оцінювання взаємозамінності глибоких координованих отворів у 

машинобудуванні з застосуванням інформаційних систем», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.01.02 -  стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. 

 

Актуальність теми дисертації 

Як відомо, вимоги до якості виробів закладаються на етапі 

конструювання, на етапі технологічної підготовки виробництва 

розробляється технологічній процес, для забезпечення необхідної якості, але 

можливість виготовлення деталей заданої якості оцінюється на етапі 

проектування, або на етапі прийняття рішення про можливість виготовлення 

таких деталей з заданими показниками якості. Тобто, важливим фактором 

для правильного прийняття рішення щодо можливості виготовлення деталі з 

заданими якісними характеристиками це наявність інформації про величини 

полів розсіювання одиничних показників якості глибоких координованих 

розмірів при наявному технологічному забезпеченні (матеріал, верстат, 

інструмент, пристосування). 

Сьогодні відсутні нормативні документи, які регламентують методики 

оцінювання показників взаємозамінності глибоких координованих отворів, 

тому вважаю проведення таких наукових досліджень актуальною задачею, 

виконання якої допоможе інженерам-конструкторам та інженерам-технологам 

приймати адекватні управлінські рішення на етапі технологічної підготовки 

виробництва для забезпечення необхідної якості продукції. 

Об’єднання технологічної системи в єдину інформаційну систему є 

актуальним завданням, а його вирішення сприятиме створенню комплексу 

засобів, необхідних для автоматизованого опрацювання необхідної інформації з 

метою ефективного вирішення задачі оцінювання взаємозамінності глибоких 



2 

 

координованих отворів в машинобудуванні на етапі технологічної підготовки 

виробництва. 

Зв’язок дисертаційної роботи з  науковим програмами, планами, 

темами, пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. 

Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Української 

інженерно-педагогічної академії за темами, які мають державну реєстрацію і 

також за темами, які виконувались для підприємств та організацій за 

договірними угодами, а саме: «Розробка нормативного забезпечення 

взаємозамінності виготовлення деталей з глибокими координованими отворами 

у машинобудуванні на етапі проектування»; «Аналіз достовірності валідації 

проведених робіт в сфері технічного регулювання»; «Методика здійснення 

діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів»; 

«Опанування та використання методики здійснення діяльності щодо оцінки 

відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення 

діяльності щодо стандартів». 

Найвагоміші наукові результати: 

1. Визначені технологічні чинники, які впливають на точність 

вимірювання координованих отворів при двох схемах механічної обробки: з 

направленням різального інструменту кондукторними втулками та без їх 

направлення. Це дозволило розглядати їх як змінні фактори при отриманні 

математичних моделей для оцінювання точності. 

2. Отримані математичні моделі оцінювання точності глибоких 

координованих отворів за розміром від бази до отворів та за позиційним 

відхиленням між отворами в схемі з направленням різального інструменту 

кондукторними втулками. 

3. Вперше отримані математичні залежності полів розсіяння точності 

координованих отворів при багатоопераційній обробці (центрування – 

свердління - розвірчування) в схемах без направлення різального інструменту. 

Практична цінність роботи полягає в отриманих результатах, які 

можуть застосовуватись на промислових підприємствах як у вигляді числових 
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значень полів розсіювання розмірів координованих отворів, так і компютеної 

програми, як елемента інформаційної системи оцінювання якості. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджено 

на ТОВ «СІНКО», м. Суми (акт впровадження від 11.04.2021 р.). Методики 

розрахунків при плануванні експериментів та теоретичні положення, що 

розглядаються в дисертаційній роботі, використовуються в навчальному 

процесі Української інженерно-педагогічної академії (акт впровадження від 

18.05.2021 р.).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Теоретичні дослідження базуються на фундаментальних 

положеннях теорії обробки металів в машинобудуванні, технології 

машинобудування та теорії різання металів, що забезпечує вибір оптимальних 

режимів різання при виготовленні експериментальних зразків. Крім того 

виконуються принципи взаємозамінності, стандартизації та технічних 

вимірювань при побудові системи полів розсіювання, виборі вимірювального 

мікроскопа та фундаментальних положеннях теорії математичної статистики 

при опрацюванні результатів вимірювань. 

Експериментальні дослідження базуються на використанні спеціального 

лабораторного металорізального обладнання, оснастки, різального інструменту 

та високоточної контрольно-вимірювальної апаратури. 

Достовірність висновків та рекомендацій підтверджується коректним 

застосуванням теорії планування експерименту, правильністю вибору режимів 

різання при механічній обробці, так як застосовуються стандартні числові 

значення, установлені у відповідних нормативних документах. В роботі є 

тісний зв'язок між теоретичними та експериментальними дослідженнями. Крім 

того усі експериментальні дослідження проводились у лабораторних умовах на 

спеціально виготовленому експериментальному обладнанні. Важливими 

являються акти впроваджень наукових досліджень на виробництві. Усе це 

забезпечує достовірність висновків та рекомендацій. 
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Структура дисертації складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, поставлена мета і задачі 

досліджень, показано зв’язок роботи з науковими програмами, темами, 

відзначено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, 

наведені дані про особистий внесок здобувача, апробацію результатів 

досліджень та публікації, що розкривають суть роботи. 

У першому розділі розглядаються технологічні можливості системи 

верстат – пристосування – інструмент – заготівка для забезпечення точності 

механічної обробки, як комплексного показника взаємозамінності. З аналізу 

існуючих наукових досліджень зрозуміло, що виготовлення координованих 

отворів – це складний технологічний процес, особливо це стосується глибоких 

отворів, який потребує застосування багато інструментальних методів обробки 

із застосуванням агрегатних верстатів, спеціального різального інструменту, 

спеціального пристосування та прогресивних режимів механічної обробки. У 

результаті проведеного аналізу та вивчення вимог виявлено, що виникає 

необхідність розроблення інформаційних систем, які будуть складатися з 

комплексу наукових, інформаційних, технічних, програмних та організаційних 

засобів, для опрацювання науково-технічної інформації задля оцінювання 

взаємозамінності глибоких координованих отворів у машинобудуванні на етапі 

проектування. 

У другому розділі Проаналізовано характеристики деталей, які 

виготовляються на агрегатних верстатах, визначено основні характеристики 

глибоких координованих отворів та розглянуто технологічні схеми їх 

виготовлення. Розглянуто типове обладнання, матеріали, різальний інструмент 

та методи контролю якості. У процесі статистичного аналізу показників якості 

деталей, які виготовляються на агрегатних верстатах, встановлені кількісні дані 

за основними характеристиками деталей. За результатами аналізу було 

встановлено, що межі зміни застосовності номінальних розмірів складають від 

30 до 260 мм. Статистичний аналіз застосовності діаметральних розмірів 
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показав, що питома вага деталей, виконаних по 12 – 14 квалітету становить 

близько 70%, а по 7-11 квалітету - 30%. Результати статистичного аналізу 

становить корисну апріорну інформацію для проектування технологічних 

процесів виготовлення глибоких координованих отворів на агрегатних 

верстатах. 

У третьому розділі на основі теорії планування експерименту, 

регресійного аналізу та особливостей механічної обробки глибоких 

координованих отворів були визначені технологічні чинники, що  впливають на 

точність координованих отворів при двох схемах механічної обробки: з 

направленням різального інструменту кондукторними втулками та без 

направлення, що дозволило включати їх для отримання математичних моделей 

точності. 

Використовуючи найбільш впливові чинники та застосовуючи методику 

проведення експериментальних досліджень були отримані математичні моделі 

оцінювання точності глибоких координованих отворів за розміром від бази до 

отворів та за позиційним відхиленням між отворами в схемі з направленням 

різального інструменту, що стало частиною інформаційної системи оцінювання 

їх взаємозамінності. 

За результатами планування експериментів вперше отримані математичні 

залежності полів розсіяння точності координованих отворів при 

багатоопераційній обробці в схемах без направлення різального інструменту та 

отримані їх стандартизовані нормативні числові значення. 

У четвертому розділі пропонується інформаційна система оцінювання 

взаємозамінності глибоких координованих отворів в машинобудуванні. Для 

оцінювання взаємозамінності координованих отворів невизначеності 

стосуються ряду чинників, а саме невизначеності, пов’язані з: верстатом та 

оснащенням; пристосуванням; різальним інструментом; оброблюваним 

матеріалом; жорсткістю технологічної системи, вимірювальним приладом. Усі 

чинники характеризуються невизначеностями в заданих межах, але в процесі 

експлуатації вони змінюються і тому для об’єктивного оцінювання точності 
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виготовлення координованих отворів необхідно вводити корективи в режимі 

реального часу. Тобто необхідно приймати рішення про можливості 

виготовлення деталей з заданими характеристиками точності на етапі 

технологічної підготовки виробництва. Тобто особа, яка приймає рішення 

повинна молодіти необхідною інформацією та математичним апаратом, щоб з 

достатньою ефективністю визначити величину полів розсіювання в результаті 

виготовлення деталей на існуючому технологічному обладнанні. Для 

вирішення цього завдання пропонується автоматизувати процес розрахунку за 

допомогою розробленого Web-додатку. 

У висновках сформульовані результати дисертаційної роботи. 

Додатки містять акти впровадження результатів роботи та список 

опублікованих праць. 

 Відповідність автореферату змісту дисертації. Автореферат написаний 

відповідно до вимог МОН України. Він містить всі необхідні складові 

структурної побудови і в ньому викладена основна суть виконаних наукових 

досліджень, а також наведені висновки та список основних публікацій. В 

цілому зміст автореферату дисертації адекватно відображає основну суть 

виконаної дисертації. 

Публікації по роботі. Результати наукових досліджень, які отримані 

автором дисертації відображені у фахових виданнях України (7 статей), одна 

стаття у закордонному періодичному та наукометричному виданні, одна стаття 

у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази (Web of Science). 

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на 3 міжнародних і 

всеукраїнських науково-технічних конференціях і семінарах. Публікація і 

апробація дисертаційної роботи є достатніми. 

 

Зауваження до дисертаційної роботи 

1. У першому розділі дисертації не достатньо проведено аналіз 

нормативних документів, як національних, так і міжнародних щодо оцінювання 

якості та взаємозамінності. Не показано схожі та відмінні риси у методиках з 
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оцінювання якості для різних об’єктів кваліметрії. 

2. Немає чітко-визначеного об’єкту взаємозамінності, мається на увазі 

відсутні жорсткі обмеження щодо вимог до технологічної системи, яка 

розглядається для дослідження показників взаємозамінності.  

3. Відсутні експериментальні дослідження величин полів розсіювання 

розмірів координованих отворів на реальних машинобудівних підприємствах та 

натурних деталях при застосуванні реального технологічного процесу. Такі 

дослідження могли підвищити достовірність результатів. 

4. У розділі 3 дисертації при представленні виразів та результатів 

розрахунку точності автором не зазначаються розмірності величин, що 

характеризують середньоквадратичне відхилення, тому виникає запитання – це 

безрозмірні  величини, чи все ж таки СКВ описується якимись одиницями 

вимірювання?  

5. При плануванні експерименту приймається гіпотеза про нормальний 

закон розподілу випадкових величин, але відсутні докази такої гіпотези на 

великій кількості статистичних даних. 

6. Мало уваги приділено визначенню похибки вимірювання на 

універсальному мікроскопі. Не взята до уваги складова похибки, яка б 

враховувала похибку контрольного пристосування. 

7. Автором отримано математичні моделі оцінювання точності, однак 

оцінки їх адекватності не здійснено. Окрім застосування критеріїв Фішера 

доцільно було б перевірити відповідність теоретичних результатів 

експериментальним. 

8. Не зрозумілий алгоритм, який закладено в архітектуру комп’ютерної 

програми. Доцільно було б представити його у вигляді орієнтованого графа. 

9. У тексті роботи є значна кількість складних, спеціальних 

машинобудівних виразів та термінів, які важко розуміти українською мовою. 

Доцільно було б привести таблицю відповідності україномовних термінів - 

англомовним. 
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