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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Удосконалення дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем на основі планування експерименту

Тема (англ.)
Improving the study of technological processes, devices and systems based on experimental planning

Реферат (укр.)
У дисертаційній роботі було розв’язано актуальну науково-прикладну задачу, яка полягає у зменшенні вартісних (часових)
витрат на проведення багатофакторних експериментів при дослідженні технологічних процесів, пристроїв і систем за
рахунок розробки та впровадження методів та програмних засобів для оптимізації планів багатофакторних
експериментів. В дисертаційній роботі вперше було отримано нові наукові результати: методи методи синтезу
оптимальних або близьких до оптимальних за вартісними (часовими) витратами планів багатофакторних експериментів,
які відрізняються від існуючих тим, що ґрунтуються на застосуванні пошуку косяком риб, мавпячого пошуку, пошуку
стрибаючими жабами, що дозволяють будувати такі плани експериментів без повного перебору варіантів перестановки
дослідів та зменшують вартісні (часові) витрати на їх реалізацію у порівнянні з існуючими методами; математичні моделі,
які характеризують вплив фракційного складу робочої суміші порошків, вмісту рідко-в’язких компонентів та енергетичних
компонентів на властивості твердого сумішевого ракетного палива та дозволяють знаходити оптимальні співвідношення
цих компонентів при його виготовленні. Показано, що виграші у порівнянні з початковими планами за вартістю реалізації
отриманих планів експериментів для дослідження перерахованих об’єктів знаходяться в межах від 1,46 до 5,9 разів, а в
часі реалізації від 3,33 до 13,69 раза. Практичне значення розроблених комп’ютерних програм полягає в можливості
застосування їх на практиці для моделювання різних технологічних процесів, пристроїв і систем. Результати
теоретичних, а також експериментальних досліджень дисертації використано в практиці промислових підприємств і
організацій, про що свідчать відповідні акти впровадження. Запропоновані методи синтезу оптимальних за вартісними
(часовими) витратами планів багатофакторних експериментів реалізовані у вигляді апаратних і програмних засобів, на які
отримано патенти України на корисну модель та свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми.
Результати теоретичних та експериментальних досліджень дисертаційної роботи впроваджені в практику наступних
підприємств і організацій: Приватне акціонерне товариство «ХАРТРОН» (м. Харків), Державне підприємство «Наукововиробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (м. Павлоград), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Реферат (англ.)
The dissertation solved an urgent scientific and applied problem, which is to reduce the cost (time) of multifactor experiments
in the study of technological processes, devices and systems through the development and implementation of methods and
software to optimize the plans of multifactor experiments. In the dissertation work for the first time new scientific results were
obtained: methods of synthesis of optimal or close to optimal cost (time) plans of multifactorial experiments, which differ from
the existing ones in that they are based on the application of shoal fish, monkey search, jumping frogs allow to build such
experimental plans without a complete search of options for permutation of experiments and reduce the cost (time) of their
implementation in comparison with existing methods; mathematical models that characterize the influence of the fractional
composition of the working mixture of powders, the content of liquid-viscous components and energy components on the
properties of solid mixed rocket fuel and allow to find the optimal ratios of these components in its manufacture. It is shown
that the gains in comparison with the initial plans for the cost of implementation of the obtained experimental plans for the
study of these objects are in the range from 1.46 to 5.9 times, and in the implementation time from 3.33 to 13.69 times. The
practical significance of the developed computer programs lies in the possibility of their application in practice for modeling
various technological processes, devices and systems. The results of theoretical and experimental research of the dissertation
are used in the practice of industrial enterprises and organizations, as evidenced by the relevant acts of implementation. The
proposed methods of synthesis of cost-optimal (time) cost plans for multifactor experiments are implemented in the form of
hardware and software, which received patents of Ukraine for utility models and certificates of copyright registration for
computer programs. The results of theoretical and experimental research of the dissertation are implemented in the practice of
the following enterprises and organizations: Private Joint Stock Company "HARTRON" (Kharkov), State Enterprise "Research and
Production Association" Pavlograd Chemical Plant "(Pavlograd), National Aerospace University named by N.E. Zhukovsky
"Kharkiv Aviation Institute".
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