
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «STONE», представлену на  II тур Всеукраїнського конкурсу 
 студентських наукових робіт зі спеціальності «Електроніка» 

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 
№ 
з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10 10 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 10 
3 Використані методи дослідження 15 10 
4 Теоретичні наукові результати 10 5 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
20 20 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 
інформації 

5 5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9): 
10.1 Окремо радіочастотні ідентифікатори (RFID), методи їх взаємодії та побудови відомі досить давно. Математичний апарат 

фракталів та схемотехніка  генерації послідовностей з високим ступенем крипостійкості на їх основі також добре 
опрацьована. Алей й на сьогоднішній день ці сфери наукових та інженерних досліджень розвиваються, а їх поєднання є новим 
рішенням.   

10.2 Використані типові та загальновідомі блоки та вузли, стандартний інструментарій та математичний апарат для отримання 
оптимізованого схемотехнічного рішення для транспондера та передавача. Для генерації фронтальної послідовності 
використані типові рішення генераторів, причому, не зовсім ясно, якими засобами програмування вони втілені в МК.  

10.3 Робота охоплює всі методи дослідження, які присутні в інженерних роботах. Тут є і аналітичний огляд джерел, і порівняння 
можливостей існуючих рішень, і оптимізація за критерієм собівартості. Недоліком можна вважати відсутність висвітлення 
експериментальних результатів та фотографій зібраних зразків, а також відсутність розрахунку просторових індукторів. 

10.4 Отримані результати є не інноваційними, але для даного типу електронних пристроїв у конкретній топології з’єднання є 
значущими. Деякі результати очевидні, для деяких необхідний був експеримент.  

10.5 Робота має яскраву практичну спрямованість (вирішення задачі підвищення криптостійкості, розробка схемотехнічних та ін.), 
результати наведені на часових діаграмах, схемах та у висновках. В той же час,  актів про впровадження не додано. Але 
фахівці висловили б такі зауваження, адже в роботі вони є:  1) Рішення використовувати в якості випрямлячів внутрішні 
захисні діоди портів загального призначення мікроконтролера з метою зменшення кількості елементів видається не 
такою хорошою, якщо знати параметри цих діодів, а в особливості, максимальну розсіювано потужність на них та 
максимальну зворотну напругу до електричного пробою; 2) Стверджувати, що 8-бітний МК підходить для розрахунку 
фракталів можна тільки після того, як буде виведено обчислювальну складність алгоритму в кількості умовних 
арифметичних операцій в залежності від розрядності ключа; 3) Практичний досвід показує, що надійніше працюють 
клавіатури зі стробуючим опитуванням, в яких в якості сингалу опитування запускається «біжучий нуль», та 
виконана підтяжка до напруги живлення, а не до землі.  

10.6 В роботі міститься вичерпний список на авторитетні публікації в періодичних виданнях, на фундаментальні підручники та 
монографії, а також на технічну документацію на компоненти створюваної електронної системи. Посилання виконані 
коректно. 

10.7 Виходячи зі ступеню висвітлення етапів створення, відсутності схожих рішень у відкритому доступі,  можна стверджувати, 
що робота виконана самостійно (комплексно та системно).  

10.8 Робота відмінно структурована. Присутні і достойні графічні матеріали, і формули з легко засвоюваною та зрозумілою 
нотацією. Посилання на більшість джерел зі списку літератури є у тексті звіту. Висновки покривають усі аспекти дослідження 
та фокусуються на головних досягненнях саме авторів роботи.  Зауваження до змісту з точки зору розкриття: 1)  
“транспондер” та “трансмітер” – «відповідач» та «передавач», Рис. 1 – не «блок-схема», а структурна або 
функціональна електрична схема; 2) не показана внутрішня структура двополюсників, що входять до складу 
генератор фрактальних кодів; 3) у формулі (1) не вказано, які допустимі межі в «регульованих параметрів «а» та «в»»; 
4) Коли розкриваєте суть роботи алгоритму, необхідно бачити схему алгоритму програми відповідно до стандартів 
UML  або ж  ДСТУ 19.701, а не послідовність дій, задану через маркований список.  

10.9 В роботі та супроводжувальному матеріалі відсутні дані про наявні публікації авторів роботи, зіставлення аналогічних 
публікацій неможливе через те, що робота зашифрована  конкурсною комісією і особисті дані конкурсанта приховані. Втім, 
дана робота заслуговує буди висвітлена в періодичному виданні, Включеному до категорії А, Б.  

Сума балів 75 
Загальний висновок 
_____рекомендується до захисту на науково-практичній конференції (очний тур)_______ 

(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 
Рецензент _________   
«13» березня 2020 року. 


