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офщшного опонента професора кафедри пов1тряно1 нав1гацп та 
бойового управлшня ав1ащею Харювського национального 
ушверситету Пов1тряних Сил iMeHi 1вана Кожедуба доктора техшчних 
наук професора Тимочка Олександра 1вановича на дисертащю 
Заволодько Ганни Едвард1вш "Методи та модел1 шдвищення якосп 
обробки даних у систем! контролю повггряного простору", подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата техшчних наук за 
спещальшстю 05.13.06 -  шформацшш технолопУ

Актуальнють теми дисертапп.
Усшшне виконання Украерорухом i Пов1тряними Силами Збройних Сил 

УкраУни завдань повсякденно1 д1яльност1 i бойових залежить вщ надшного 
шформацшного забезпечення систем контролю пов1тряного простору. Створена 
Об’еднана цившьно-вшськова система оргашзацп повггряного руху та icHyioni 
в1йськов1 системи спещального призначення мають у достатньому ступеш 
розвинуте шформацшного забезпечення для одержання вЫма защкавленими 
споживачами координатноТ шформацп про спостережуваш пов1тряш об’екти, 
його стан, параметри руху i державну належнють, додаткову польотну 
шформащю i т. iH.

Досить повна картина того, що вщбуваеться у пов1тряному npocTopi 
держави та и окремих райошв, спостер1гаеться за допомогою системи контролю 
використання повггряного простору. Основними джерелами постачання 
шформацп для не1 е первинш й вторинш системи спостереження. Вони, як 
правило, здшснюють синхронний огляд простору, що може бути використано 
для шдвищення якост1 шформацшного забезпечення. Використання 
автоматичного залежного спостереження в окремних випадках також дозволяе
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значно шдвищити яюсть шформацшного забезпечення систем контролю 
пов1тряного простору.

Первинш системы спостереження сумюно з системою щентифжаци е 
основою шформацшного забезпечення систем контролю пов1тряного простору. 
На шформацшному piBHi щ дв! системи спостереження створюють локальну 
шформацшну мережу спостереження з поеднанням шформацп на 
координатному piBHi.

1нформащя, отримана вщ л1такових вщповщач1в, у вториннш систем! 
спостереження е бшып повною й достов1рною в пор1внянш з шформащею, 
отриманою з вщбитого сигналу при робот1 первинних систем спостереження. 
Однак юнуюч! запитальш системи спостереження не являються 
завадостшкими, i, як наслщок, мають низьку яюсть шформацшного 
забезпечення. Вщсутнють часових i просторових розходжень м1ж корисними й 
1м1тованими сигналами запиту на лггаковому вщповщач1 змушуе обслуговувати 
обидва. Тобто вторинш системи спостереження завжди працюють в умовах 
внутр1шньосистемних i навмисних корельованих завад. Навмисш корельоваш 
завади у Пов1тряних Силах Збройних Сил Украши дозволяють протиборчш 
сторон! впливати на цей вид шформацшного забезпечення. Вщповщно, 
вторинн! системи спостереження не можуть бути вщнесеш до систем, що 
надають oco6i, що приймае ршення, яюсну та достов!рну шформащю.

Постшний розвиток Teopi'i i практики автоматизащ'Г nponecie системи 
контролю пов1тряного простору, розробки та експлуатаци систем 
спостереження й аеронавшацшного забезпечення, зроблений вггчизняними та 
заруб1жними вченими, до юнця не вир1шили задачу досягнення необхщноУ 
якост1 обробки даних у систем! контролю пов1тряного простору.

Тому тема дисертацшно'1 робота, присвячена розробщ й дослщженню 
метсдав шдвищення якост! обробки даних у систем! контролю тштряного 
простору, е актуальною.

Вир1шенню наведеного наукового завдання i присвячена дисертацшна 
робота Заволодько Г.Е.

QcHOBHi результата дослщжень та ix наукова новизна. Анал1з результате 
дисертацшного дослщження показуе, що автором особисто отримаш TaKi hobi 
науков1 результати:

-  отримала подальший розвиток шформацшна модель спостереження 
пов!тряного простору, яка враховуе зб!р, передачу, обробку та розповсюдження 
шформацп, що дае можливють задовольнити сукупнють основних вимог щодо 
детал1защ1 спостереження;

-  вперше синтезовано структуру шформацшного забезпечення в систем! 
контролю пов!тряного простору на 6a3i сум1сних шформацшних систем 
спостереження, яка, на вщмшу вщ вщомих, формуе шформащю споживачам на 
основ1 вагового об’еднання результат1в канального виявлення, що дозволяе 
шдвищити яюсть обробки даних;
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-  вперше запропоновано структуру удосконалення даних, яка, на вщ мш у 
вщ вщомих, реал1зуе централ1зовану обробку шформацп систем 
спостереження, що дозволяе провести сумюну оптим1защю та шдвищити яюсть 
обробки даних;

-  вперше запропоновано модель обробки даних на основ! 
багатооглядового накопичення шформацп систем спостереження, що дозволяе 
виконувати етапи обробки даних у р1знш послщовноеп автоматизовано у 
реальному 4aci;

-  вперше запропоновано метод мережево'1 обробки шформацп, оснований 
на включенш до складу координат пов!тряних об’ект1в часу i'x BHMipy, що 
дозволило здшснити поеднання даних р1зних систем спостереження за 
однойменними повггряними об’ектами на eTani вторинно!' обробки;

-  отримав подальший розвиток метод обробки даних вторинних систем 
спостереження, який, на вщмшу вщ вщомих, враховуе р1зну послщовшсть 
еташв обробки, що дозволяе шдвищити яюсть шформацшного забезпечення.

Кожний з отриманих наукових результате обговорювався на наукових 
конференщях та пщкршлюеться деюлькома науковими публшащями.

Ступ1нь обгрунтованост1 наукових положены висновюв i рекомендацш, 
сформульованих в дисертацп.

Обгрунтованють i достов1рнють результат1в пщтверджуеться коректною 
постановкою наукового завдання дослщження, використанням основних 
положень аналгзу, метод!в Teopii систем масового обслуговування, теорп 
виявлення, метод максимально’1 правдопод1бност1 та адекватшстю 
застосовуваних математичних моделей тим процесам i явищам, яю реально 
протшають у систем!.

Адекватшсть розробленого шформацшного забезпечення пщтверджуеться 
практичним впровадженням моделей, метод1в i засоб1в прийому, оброблення й 
надання шформацп для виршення завдань контролю повпряного простору у 
Харювському репональному структурному шдроздш Державного 
пщприемства обслуговування повпряного простору Украши.

Достов1ршсть одержаних теоретичних результате пщтверджуеться 
зб!жшстю результате, отриманих анал1тичним шляхом, з результатами 
моделювання.

OcHOBHi результата дисертащйно1 робота доповщались та отримали 
позитивну оцшку на нащональних та м1жнародних науково-практичних 
конференщях.

Значимють для науки i практики результат1в дисертацп. Значимють 
результате дисертацп для науки складаеться у розробщ комплексного пщходу 
до побудови шформацшного забезпечення користувач!в в Об’еднанш цившьно- 
вшськовш систем! оргашзацп пов!тряного руху, що сприяе одержанию 
особами, що приймають ршення, достов1рно\‘ та оперативно! шформацп про
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пов1тряну обстановку, особливо при наявносп внутршньосистемних та 
навмисних корельованих завад.

Значимкть результат дисертацй' для практики складаеться у можливост1 
використання запропонованих метод1в, моделей та шформацшних технологш 
як елеменпв шформацшного забезпечення кнуючих та перспективних 
автоматизованих системи контролю повггряного простору, як! забезпечують 
36ip даних про пов1тряш об’екти, передачу шформацй" пов1тряним об’ектам, 
обробку шформацп вщ них, розповсюдження та оргашзащю запил в на 
обслуговування на р1зних р1внях загальноел, що дозволяе в1зуал!зувати 
результата моделювання в реальному naci, вести спостереження за динамкою 
процесу формування обстановки у noBiTpi, оперативно виявляти загрозу 
виникнення несприятливих умов i реагувати на них при штатнш робот1 та за 
умов надзвичайно!' ситуаци, своечасно передавати достов!рну шформащю для и 
подальшого використання в системах прийняття pinieHb.

Отримаш в po6oTi результата знайшли застосування в деяких практичних
сферах, що шдтверджено актами про впровадження результате дослщжень.

Так, запропоноваш в робот1 методи, модел1 та шформацшна технология 
знайшли практичне застосування у Харювському регюнальному структурному 
шдроздш Державного шдприемства обслуговування пов1тряного руху Укра'ши, 
про що е акт впровадження наукових результате в якост1 рекомендацш при 
плануванш заход1в щодо модершзаци шформацшних систем з метою 
шдвищення якост1 шформацшного забезпечення, та у навчальному nponeci, 
зокрема, у Нащональному техшчному ушверситет1 «Харювський полггехшчний 
1нститут» (акт впровадження вщ 10.06.2016).

Повнота викладу основних результайв дисертапп. Отримаш основш 
результата дисертацй' з достатньою повнотою опублшоваш в 1 монографп, 17 
наукових статтях у виданнях, що занесен! до перелшу наукових фахових видань 
УкраТни в галуз1 техшчних наук (з них 8 -  у виданнях, що входять до 
м1жнародних наукометричних баз, 1 -  у закордонному перюдичному фаховому 
виданш), 4 патента Укра'ши та пройшли апробащю на 9 науково-техшчних, 
науково-практичних i науково-методичних конференц1ях. Зм}ст автореферату 
вщповщае дисертацп.

Оп1нка змюту дисерташ!’. вщповщшсть встановленим вимогам щодо 
оформления.

Дисертащя Заволодько Г.Е. являе собою одноос1бно написану 
квал1фжацшну наукову працю, яка мютить сукупнють результат1в та наукових 
положень, виставлених автором для публ1чного захисту, мае внутр1шню еднють 
i св1дчить про особистий внесок автора у науку.

Дисертащя та автореферат написан! грамотною техшчною мовою, ясно та 
зрозумшо. Матер1али дослщжень викладеш лопчно та послщовно. Використаш 
в робот1 термши, визначення та поняття вщповщають д1ючим Державним 
стандартам Укра'ши.
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Вщповщшсть змюту автореферату основным положениям дисертацп.
Змют автореферату повшстю вщображае основш результата дослщжень, 

поданих у дисертащУ.

QcHOBHi н едолж и  та зауваження до  робота.
1. Вщсутнш роздш, в якому в явному вигляд1 наведено обгрунтування 

вибору методу дослщжень i постановка задач! дослщження. Не показана 
загальна методика проведения дослщжень.

2. За штегральний показник якост1 обробки даних у po6oTi розглядаеться 
iMOBipHicTb обробки даних. Вона визначаеться iMOBipHicTK) показниюв, що 
входять до формуляра пов1тряного об’екта. Але в дисертацп не розглянут1 
одночасний вплив на яюсть обробки даних у р1зних комбшащях ймов1рност! 
втрат правильноУ польотноУ шформащУ; iMOBipHOCTi спотворення польотноУ 
шформащУ; iMOBipHicTb об’еднання координатноУ i польотноУ шформащУ 
вторинноУ системи спостереження; iMOBipHicTb пор!вняння координатноУ шформащУ 
первинноУ та щентифжацшноУ систем спостереження; iMOBipHicTb об’еднання 
координатноУ i польотноУ шформащУ у сушснш систем! спостереження.

3. Вщсутш вщомост1 щодо похибок, яю дае наведена шформацшна 
технолопя, у пор1внянш з реальними результатами обробки даних про 
повпряну обстановку в будь-яких районах польотноУ шформащУ.

4. В окремих випадках анал1з отриманих результат!в проводиться яюсно. 
Наприклад, на стор. 70 дисертащУ при aH anisi впливу коефщ1етпв готовност1 
лггакових вщповщач!в на сумюне виявлення сигнал1в наголошуеться про 
ютотний вплив та значне шдвищення якост1 обробки даних на шдстав1 
запропонованоУ структури в пор1внянш з використовуваною у тепершнш час.

5. Окрем! припущення, зроблеш у робот1, майже щеальш. Так, на стор. 73 
дисертащУ введена гшотеза про однакову iMOBipHicTb спостереження в межах

•  • • •  •yciei ширини дтграми спрямованост1 антен сумюно1 системи спостереження 
(пачка прийнятих сигнал1в мае прямокутну форму). Тод1, дшсно, алгоритм 
виявлення пов1тряного об’екта зводиться до шдрахунку одиниць, у межах 
ширини пачки, i пор1вняння кшькосп накопичених 1мпульс1в i3 граничним 
числом. Але ця модель не являеться ушверсальною. Вона адекватно описуе 
процеси лише для дуже вузького класу ситуацш. Яким чином досягаеться 
прямокутна форма прийнятих сигнал1в в умовах цшеспрямованого впливу 
завад автор не розглядае.

6. При оцшщ ефективност1 розроблених метод!в i технолопУ в явному 
вигщщ вщсутня шформащя про те, насюльки пщвищиться яюсть обробки 
даних, а саме збшьшиться юльюсть BapiaHTiB Ух обробки, як проводитиметься 
сумкна оптим1защя обробки даних та здшснюватиметься поеднання даних 
pi3HHX систем спостереження за однойменними пов1тряними об’ектами на еташ 
вторинноУ обробки даних.

Зазначеш недолжи, безумовно, знижують яюсть робота, але не е
• •принциповими 1 тому не зменшують загально1 bhcokoi оцшки проведено1 

робота, науковоУ та практично! щнност1 дисертащУ.
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Висновок.
Дисертащйна робота Заволодько Г.Е. е закшченою науковою працею, яка 

мютить нове виршення актуального науково-практичного завдання, що полягае 
в шдвищенш якост1шформацшного забезпечення oci6 , що приймають ршення 
в систем! керування пов1тряним рухом, шляхом мережноГ побудови 
центрагйзовано'1 структури обробки та багатооглядового накопичення даних 
систем спостереження. Дисертащйна робота мае зазначену наукову новизну та 
практичну значимють i вщповщае вимогам п.п. 9, 11, 12 «Порядку присудження 
наукових ступешв», що затверджено постановою Кабшету MmicTpiB Укра'ши 
№ 567 вщ 24.07.2013 р., а п автор Заволодько Ганна Едвард1вна заслуговуе на 
присудження наукового ступеня кандидата техн1чних наук за спещальнютю 
05.13.06 -  1нформащйш технологи.
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