


виявлення малорозмірних об'єктів радіолокаційного моніторингу, розпізнавання 

групових і зосереджених об'єктів. 

Значний внесок у вирішення проблеми підвищення роздільної здатності 

радіотехнічних систем шляхом реалізації багатопозиційного режиму та цифрової 

обробки РЛІ зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: Варюхін В.О., Барабаш Ю.Л., 

Богданович В.Ю., Рудаков В.І., Слюсар В.І., Кузьмін С.З., Антіпов В.М.,  

Бойко Б.В., Буренін Н.І., Горяїнов В.Т., Караваєв В.В., Кондратенков Г.С.,  

Кулін А.Н., Мельник Ю.А., Митник Л.М., Михайлов Б.А., Потєхін В.А.,  

Реутов А.П., Саблін В.М., Сазонов В.В., Толстов Є.Ф., Феоктистов Ю.А.,  

Wiley C.A. та ін. 

Виходячи з зазначеного актуальним питанням залишається розробка 

методичного апарату покращення якісних характеристик зображень 

радіолокаційних об’єктів при визначеному часі моніторингу, який би дозволив 

отримувати радіозображення із покращеними якісними характеристиками для 

отримання достовірної інформації при плануванні систем радіозв’язку. 

Загальна характеристика дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 157 сторінок друкарського 

тексту, із них 8 сторінок анотації, 149 сторінок основного тексту у тому числі 

містить 57 рисунків та 2 таблиці, список використаних джерел із 100 найменувань 

на 9 сторінках та 4 сторінки додатків. 

Метою дисертаційної роботи є покращення якісних характеристик зображень 

радіолокаційних об'єктів за рахунок збільшення приймальних позицій просторово-

часового сигналу на визначених інтервалах моніторингу в напівактивному режимі 

локації. 

Об’єкт дослідження – процес формування зображень радіолокаційних об'єктів 

в умовах напівактивного режиму спостереження.  

Предмет дослідження – методи та засоби покращення якісних характеристик 

зображень  радіолокаційних об'єктів. 

Наукова новизна та практична цінність отриманих в дисертаційній роботі 

результатів. 

Наукова новизна результатів, отриманих у дисертаційній роботі: 

- виконано аналіз існуючого науково-методичного апарату отримання та 

обробки інформації в існуючих напівактивних системах радіобачення, результати 

якого дозволили виявити його недоліки та визначити шляхи подальшого 

удосконалення в існуючих та перспективних системах радіолокаційного 

спостереження; 

- удосконалено структурну побудову напівактивних систем радіобачення, 

використання якої дозволяє забезпечити покращення якісних характеристик 

зображень радіолокаційних об’єктів при заданому часі моніторингу; 

- удосконалено алгоритми радіокерування рухомими радіолокаційними 

вимірювачами напівактивних систем радіобачення, використання яких дозволяє 

збільшити кількість приймальних позицій просторово-часового сигналу на 

визначених інтервалах часу та реалізувати необхідну конфігурацію системи 

моніторингу в залежності від геометричних характеристик об'єктів спостереження; 



- удосконалені алгоритми частотної, фазової та просторово-часової 

синхронізації функціонування НА СРБ із запропонованою архітектурою; 

- отримав подальший розвиток алгоритмічний апарат обробки радіолокаційної 

інформації в НА СРБ із запропонованою архітектурою, застосування якого дозволяє 

розширити зображення радіолокаційних об'єктів на більшу кілікість розмірностей; 

- отримала подальший розвиток методика підвищення імовірності 

розпізнавання об’єктів моніторингу за рахунок підвищення деталізації 

радіозображень; 

- вперше отримана методика покращення якісних характеристик зображень 

радіолокаційних об'єктів на базі синтезованих апертур. 

Практична цінність отриманих результатів. Тема дисертаційної роботи 

безпосередньо пов'язана з реалізацією сучасних напрямів розвитку телеметричних 

систем (комплексів) в Україні та провідних країнах світу. 

Теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи були використані та 

реалізовані в науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах  на 

замовлення Національного космічного агентства України шифри «Впровадження-

КС», «Обґрунтування-КС», «Перспектива-КА», головним виконавцем якої є 

Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління а також у 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, що 

підтверджується актами впровадження. 

Методи досліджень, які використані в дисертаційній роботі. Для вирішення 

поставлених наукових завдань використовується сучасний математичний апарат 

теорії синтезованих апертур, теорії оптимальної фільтрації і статистичного 

оцінювання; теорії оптимальної класифікації, ідентифікації та розпізнавання; теорії 

оптимального управління; лінійної алгебри; теорії імовірності й математичної 

статистики; теорії матриць та теорії нечітких множин. 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в Державному університеті телекомунікацій 

(ДУТ) у межах виконання науково-дослідних робіт (НДР), а саме: «Розробка 

теоретичних основ й методів побудови перспективних вимірювальних радіосистем 

ракетно-космічних комплексів з використанням шумоподібних просторово-часових 

сигналів» № 0116U006099 від «03» січня 2017 р. та «Аналіз методів 

радіолокаційного виявлення людей під завалами при надзвичайних ситуаціях» № 

0115U004192 від «19» травня 2017 р. 

Також теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи були 

використані та реалізовані в науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

роботах на замовлення Національного космічного агентства України шифри 

«Впровадження-КС», «Обґрунтування-КС», «Перспектива-КА», головним 

виконавцем якої є Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління. 

Результати дисертаційної роботи пропонуються для використання профільним 

науково-дослідними установам та галузевим підприємствам України при створенні 

перспективних, а також при удосконаленні існуючих напівактивних систем 

радіобачення. 

 



Повнота викладу наукових положень, висновків, рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні положення та зміст дисертації відображено в 12 

наукових публікаціях: 1 монографії, 5 наукових статтях (1 з яких одноосібна) в 

фахових журналах ДАК України та в 6 тезах і матеріалах доповідей на 

конференціях. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам ДАК України. 

Дисертаційна робота Цьопи Наталії Володимирівни, яка виконана на тему: 

„Методика покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об'єктів 

на базі синтезованих апертур” за оформленням відповідає вимогам ДАК України, 

що пред’являються до дисертаційних робіт. Дисертація написана сучасною науково-

технічною мовою, послідовно, логічно. Автореферат дисертації достатньо повно 

розкриває її зміст. Стиль викладу матеріалів дисертаційної роботи забезпечує без 

утруднень доступність їх сприйняття. 

Зауваження до дисертаційної роботи 

1. У дисертаційній роботі автор розглядає в якості носіїв радіолокаційного 

вимірювання літальні апарати, які виконанні за літаковою або галікоптерною  

схемою (стор. 57), однак автор не наводить приклади моделей розглядуваних 

апаратів. 

2. З дисертаційної роботи не зовсім зрозуміло які саме величини 

використовуються для розрахунку нормованого граничного значення розділення 

площі першого об’єкта від другого для визначення ймовірності їх розпізнавання 

вирази 3.44. та 3.45 на стор. 122 дисертації. 

3. В роботі, було б доцільно, реалізувати порівняння ефективності 

використання запропонованої системи із активними системами локації (рис. 4.1., 

рис. 4.3 та рис. 4.4. на стор. 133, 135 та 136 дисертації відповідно). 

4. В роботі, доцільно було б провести оцінку завадостійкості радіолокаційного 

каналу при застосуванні активних завад (загороджувальних та прицільних) (розділ 

2.1 дисертаційної роботи стор. 60). 

5. З дисертаційної роботи та автореферату не зовсім зрозуміло, за якою 

траєкторією здійснюється рух носіїв радіолокаційних вимірювачів (рис. 3.17 на стор. 

113 дисертаційної роботи та рис. 14 автореферату). 

 

 

Відзначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку та цінність 

дисертаційної роботи, так як робота має завершеність, положення, висновки і 

рекомендації науково обґрунтовані. 

 

Висновки 

1. Дисертаційна робота Цьопи Наталії Володимирівни, яка виконана на тему: 

„Методика покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об'єктів 

на базі синтезованих апертур” за змістом є закінченим науковим дослідженням, у 

якому отримані нові наукові результати, важливі на сучасному стані для подальшого 

розвитку напівактивних систем радіобачення цілком відповідає вимогам „Паспорту” 

спеціальності 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 




