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oфiцiйнoГo oПotIеHTa, ЗaсTyПIIикa HaЧaIIЬъIИкa З IIaBчaльнoТ poбoти Boеннo-

ДиПЛoМaтичнoТ aкaдемii кaIIДиДaTa теxнiчниx IIayк, ДoцеIITa Mешкoвa Cеpгiя
Iвaнович a Ha ДИcepтaцirо !еpев, янниx oлексiя Свген tiтoвичa..Метoд

paдioплaнyBaннЯ бaзoвих стaнцiй y Мepr}кax мoбiльнoГo ЗB'яЗкy нoBих
пoкoлiнь'', Пoдaнy нa здoбyтTя llayкoBoГo сTyПrHя кaнДи ДaTa теxнiчниx l{ayк

зa спецiaльнiстrо 05.|2.02 _ Tелекoмyнiкaцiйнi систеМи Ta меpежi

Cеpед сyчaсIlиx зaсoбiв TеЛекoМyнiкaцiй меpеlкi мoбiльнoгo зв'язкy
спp'aведливo зaймaЮTЬ o.цIIе з чiльниx мiсць ЗaB.цяки TaкиM ПеpеBaГaМ, як

ПpoсToTa poЗгopTaIII{я Ta пiдклroнеI{FIЯ IIoBиx aбoнентiв, rшвидке poЗIIIиpеIIнЯ

зoH ПoкpИТTЯ,Iпиpoкий вибip Ta ГнyЧке pеryЛЮBaння тapифних плaнiв Toщo.
Пpи цьомy сrpеДня вapтiстЬ ПoсJIyГ мoбiльнoгo зв'язкy пoстiйнo знияtyеться i

е впoвнi ДoсTyПHoIo .цЛЯ пеpесi.rнoГo ГpoМaДЯHklтa. Hе випa.цкoBo стyпiнь

Пpoникнення мoбiЛЬI{oГo зв'язкy в Укpaiнi вlке ПеpеBищиB cTo вiДсoткiв.

oснoвнotо ПеpеBaгolo безпpoвoДoBoГo зв'язкy € сaмr мoбiльнiсть

вiдсyтнiсть пpив'яЗки Дo фiксoвaнoТ тoчки .цoсTyПy. З iнIпoгo бoкy, в бaгaтьox

BиПaДкax пoтpiбнo IIIBиДкo Ta З Bисoкolo ToЧнiстrо BиЗнaчиTи poЗTaIпyBaIIHЯ

бaзoвиx стaнцiй. I{е пpедсTaBЛяr великий iнтеpес ДJUI oПеpaтopiв мoбiльнoгo

ЗB'яЗкy, слyжб чaсToTHoГo нaГЛяДy Ta paдioкoнTpoЛIo Toщo. Пoпит IIa Taкy

ПoсЛyry r Дyжe BеЛикиМ. Темa ДисеpTaцii o.e. ,,{еpев'янrrиx ПpисBЯченa сaМr
poзpoбцi зaсoбiв Ta IIpисTpoТв визнaчеHItя мiсцезнaxoД)кrння бaзoвvlх стaнцiй

з тoчнiстIo, .цoсTaTнЬoto ДЛя BиЗнaченIIЯ y мiських yМoBaх. БезyмoBнo, ЦК)
TеМy тpебa ПpизI{aTи BеJIЬМи aкTyztJIЬHoЮ.

Hayкoвa I{oBиЗI{a prЗyЛЬTaTiв дисеpтaцiйниx .цoслi.цтtеIlЬ зaкЛIoчaсTьсЯ B

нaсTyПt{oМy:

- BПеpIIIr poзpoблений кoмбiнoвaний метoд paдioплaIIyBaHIUI меpетсi БC зa

нaслiдкaми oцiнки IlapaMетpiв pельсфy шляхoм сyмiснoГo BикopисToByBaHн,I

pезyJIЬTaтiв пoслiДoBl{oГo вимiproвaннЯ Пapaметpiв cИГlнaЛУ' щo пpийМaeTЬсЯ,

y кoнTpoЛьниx ToЧкax i Дaниx цифpoвиx кapT мiсцевoстi, oсoбливiстro ЯкoГo r

зaбезпеченI{Я неoбxiднoТ тoчнoстi BиЗI{aченнЯ oIITиМ€lJIЬI{иx пapaметpiв

poзмiщення БС для piзниx типiв pельсфy мiсцевoстi в зoнi ПoкpиTTя;

pезyльтaтiвпoслi
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- B.цocкoнaЛerIИй MеToД oцiнки poзсiянoгo ПoЛя tlpи пpийoмi paдioxвиль

кopoTкoГo .цециМеTpoBoГo дiaпaзoнy меpеx<i мoбiльнoгo зв'язкy як B зoнi

Фpayнгoф.pu, тaк i в пpoмix<нiй зoнi, який вiдpiзнясTЬся сПpoщrнняМ pirшення

зaДaчi IIpoГIIoЗy oПTиМaЛЬнoГo ПoЛo)кення БC ;

- знaйIшoB Пo.цaЛЬIший poзBиToк MеToД еBpисTичнoТ oптимiзaцiТ poзмiщення

БC, в якoМy Для oблiкy BI{ескy Дифpaкцiйниx скЛa.цoBиx Пpи poзсiяннi нa

еЛеМеHTaХ кoнстpyкцiй бy.Цiвель i спopyд ЗaПpoПotloBaнa Лoк€LПЬнa

aпoстеpiopнa oптимiзaцiя Зa aпpiopними Дa:яИNIИ' I{е c|IpИЯс, пiдвищeннro

тoчнoстi Ta зHи)кeннIo pиЗикy ЗaцикЛrIIIIя нa Лoк€tЛЬIlиx eксTpеMyмax цiльoвоi

фyнкцii.

Aвтopy ДoBеЛoсЯ BикopисTaTи МaTемaтичниiт, aПapaT З TaкиX oблaстей

МaTеМaTики' щo нe r .цocиTЬ близькими, zUIе всi мaтемaтичнi BикJIa.цки

зpoбленi кopекTl{o Ta З ПpaBoмipним BикopисTaнняМ сПpoщyloчиx ПpиПУЩень

TaМ' Де цe бyлo неoбхiДнo. Maтемaтичнi мoДепi пpoцесiв poЗПoBсIo.ц)ItенH,I

еJlrкTpoМaгнiтниx xBиЛЬ' кopисI{иx сигнaлiв Ta ЗaBa.ц у кaнaлi зв'язкy

IIpеДсTaBЛЯК)TЬсЯ TaкиMи, щo a.цекBaTHo вiдoбpaтсaloTЬ pеaльнi фiзи.rнi
Пpoцrси Ta яBищa. PезyльтaTи МoДeЛIoBaння Ta poзpaxyнкiв нa ЕoМ МaIоTЬ

пpoзopий фiзиuний сеHс. Bсе це свiдuить Пpo .цoсTaTнIo стyпiнь

oбгpyнтyBallня Ta дoстoвipнiсть нayкoвиx Пoлo>ItеIIЬ, виснoвкiв i

pекoМеI{Дaцiй.

Mox<нa Taкo)к сTBеp.ц)кyBa.ГИ) щo Ilayкoвi pезyльTыTИ' oтpимaнi y пpoцесi

.цисеpTaцiйних дoслiдltень, МaIoTь .цoсТaTIIIo ПpaкTичнy цiннiсть. Piцrення

зaДaчi синTrзy пpистpoiв BиЗIIaЧrння-вимipIoBaHI{я .цoBеДеIIo Дo

фyнкцioн€LПЬHиx сxеМ aбo ДетaлЬIIиx €LЛгopиTМiв. I-{е Дaе Mox{JIивiсть зpoбити

paцioнaльний вибip мiж aпapaTlloЮ aбo пpoгpaМнolo pеaлiзaцiеro елементiв

сисTeМи пoзицioнУBakInЯ мoбiльниx стaнцiй. Кpiм ToГo, y poбoтi .цaнi .цеякi

ПpaкTиЧI{i pекoмендaцii з метoдiв pеaлiзaцii poзpoбЛениx пpистpoiв. Цi
pекoмrll.цaцiТ, нa HaIшy Д}мкy, ДoсиTЬ глибoкo ПpoДyМaнi тa oбгpyнтoвaнi.

Пpинциповi pеЗyЛЬTaTи .цисеpTaцiйнoi poбoти o.e. [еpев'янниx
.цеTaЛЬIIo poзглянyтi Ta oпyблiкoвaнi У фaxoвиx BиДaнIUlx BAк УкpaТни,



ДoПoBiДaIIися нa нayкoBo-TrхIliчниx кoнфеpенцiяx, семiнapax У декiлькox

HayкoBиx opГaHlЗaцшx.

Cтpyктypa тa oб,еM .цисеpTaцiТ вiдпoвi.цarоть BиMoГaM BAк УкpaТни дo
кaHДиДaTсЬких дисеpтaцiй. Cписoк BикopисTaH|4X .цxrеpеЛ свiдuить Дoбpy

oбiзнaнiсть aвтopa зi сTaIIoМ ПиTaнHя, TеoprTиЧIIиМи ЗacaДavIИ зaдaui, щo
виpiшryет Ъc щ Ta MеTo.цaMи ПpaкTичI{oi pеaлiзaцiТ pезyльтaтiв.

fiисеpтaцiйнa poбoTa скЛa.цarTЬся З BсTytIy' ЧoTиpЬox poздiлiв, виснoвкiв,

сПискy BикopисTaНИX Д)ItеpеЛ Ta ДoДaTкlB.

У встyпi oбгpyнтoBaнo aктyaльнiсть тrМи .цисepTaцiйнoi poбoти,

BизIIaчеIIo МеTy' oб'lкт, ПpеДМеT' MеToДи Ta ЗaBДaIIнЯ дoслiдт<ення,

сфopмyлЬoBaнo нayкoBy IIоBиЗIIy i пpaктичIIе знaчеHHя oДеp)кal{их

pезyльтaтiв, ПoДal{o зaГaЛЬнy хapaкTrpисTикy poбoти, HaBе.цеI{o вiдoмoстi

cToсoBнo aпpобaцiТ, пyблiкaцiй i викopисTaHHя pеЗyЛЬTaтiв .цoслi.ц)кеHI{я.

У пеpIпoмy poздiлi пpoвеДrнo aнaлiтичний oгля.ц сTaнy пpoблемaTики

paдioплaнyBaння меpех< МЗ. .{aнo ЗaгaЛЬнy XapaкTеpисTикy Mеpех( }IoBих

пoкoлiнь' як BеJIикиx iнфoкoмyнiкaцiйниx сисTrМ кoмбiнoвal{oГo типy, якi

зaбезпечyloTЬ не тiльки ЗB'яЗoк мilк aбoнентaми ^Гa ПrpеДaЧy кopoTкиХ

пoвiдoмлень, aJIr Й нa.цal{ня .цo.цaTкoBиx виДiв oбслyгoвyBal{ня.

ПpoaналiзoBal{o нaйбiльrп вalкливi xapaкTеpИcTИКИ сисTеM ПЛaнyBaннЯ Ta

yпpaвлiнIUI Мrpе)кaми МЗ сToсoBIIo ЗaB.цaнЬ poзIIIиpення фyнкцiй меpеlк MЗ

tloBиx ПoкoJIltIЬ. ,.{oслiдlкенo клк)Чoвi пapaмеTpи ефективнoстi меpеlкi MЗ, якi

Hеoox1.цHoHеo0x1.цHo BpaxoBУBa.ГИ IIpи opГaнlЗaцll' poЗГopTal{I{l Ta ПoToчIIlи ексПЛyaTaцll

Mеpe)к. I-{е якiсть сеpвiсy Ta oбсяг ПoсЛyг, щo HaДaIoTЬcЯ, poбoua Зoнa'

ПpoПyскнa сПpoмolкнiсть (щo oсoбЛиBo Ba)кЛиBo ДЛя Меpе)к tIoBих пoкoлiнь),

нaдiйнiсть oблaднaння Toщo. Зa pеЗyЛЬTaTaMи aнaлiзy сyЧaснoГo сTaIIy

пpoблеми paдioплaHyBaIIIIя Мrpе)к нoBиx пoкoлiнь oбгpyнтoBal{o Ta

сфopмyлЬoBal{o ЗaГaJIЬI{y MeTy .цисеpTaцiйнoгo .цoслiДxtення Ta чaсткoвi

ЗaB.цaнHЯ, якi неoбxi.цнo poзв'язaтI4 ДrIЯ ДoсЯГIIеIII{'I ПoсTaBленoТ MеTи.

У дpyгoмy poздiлi poзpoбЛенo МaTeMaTичнi мoДелi сигнaлiв i зaвaд у
Mrprжaх МЗ. У кaнaлi зв'язкy *бaзoвa стaнцiя - мoбiльнa сTaнцiя'' пpисyтнi

внyтpirшнi тa зoвнirшнi rпyми' a Taкo>к ЗaBaДИ piзнoi ПpиpoДи. ,.{o внyтpirпнix

rшyмiв Ta зaBaД\ вi.цнoсятЬся TеПЛoвi lпyми лpиiтмaliв, пoxибки сиI{xpoнiзaцii

opГaн1Зaцll' poЗГopTal{нl ПoToчIIlи

(rшвидкi тa пoвiльнi тpемтiння фaзи). У якoстi мoДелi TеПЛoBoГo II]yMy обpaно



бiлиЙ гayсiвськиil lпryм.IШвидкi тpемтiння фaзи iз зaДoвiлЬI{olo .цЛЯ ПpaкTики

тoчнiстro oПисytoTЬсЯ ДиcкprTниМ BиПaДкoBиМ ПpoцесoМ з yсiuеним

гayсiвськиM poЗПoДiлoм.

Для ЗaПpoПoнoBaниx мoДелeй фyнкцiй BисoT i нaxилiв пoвеpхнi iз

скЛaДI{иMи IIIopсTкoсTЯМи ЗaПpoПoнoBaнo BикopисToByBaTи .цBoxМaсшIтaбну

кopеляцiйнy фyнкцiro BисoT iз piзними xapaкTrpИcTI4ЧHИNI|4 .цoB}ки}IaМи.

Зaв.цяки ДBoxмaсшIтaбнoстi фyнкцii if мoжнa BикopисToByBaTи .цЛя IIIиpoкoГo

дiaпaзoнy ПoBеpxotlЬ з дpiбними неoднopiДнocTЯМи .Гa кpyПниMи

rшojlсткoсTЯNIИ) y ToМy числi й штy.rнoгo ПoxoД)кення. .{ля меpелс MЗ нoBиx

пoкoлiнь з пopiвняЛЬнo М€UIиМи poзмipaми Чapyнoк yМoBи ДaльньoТ Зoни IIе

BикoнyЮTЬсЯ IIaBiть нa межi Чapyl{ки. Кpiм Toгo, зa yMoB щiльнoТ мiськoi

зaбyдови BI{есoк дифpaкцiйниx кoмпoнентiв сTar Bcе бiльIп пoмiтним. У

poботi ДoслiДx<енo осoбливoстi poзПoBсЮД)кеHня ЕM xвилЬ y Меpежax МЗ

HoBих пoкoлiнь. fuя ypaxyBaння зaтiненЬ B yMoBax, кoЛи кyт пaдiнI{я не

зaBжДи Mo)кHa BBa)кaTи пoстiйниМ, BикopисTaнo pеЗyЛЬTaти теopii викидiв

BиIIa.цкoBиx Пpoцесiв щoдo ЧИcIIa ПеpеTиIIaнЬ BиПa.цкoвoТ фyнкцii BисoT.

У TpeTЬoМy poздiлi pозpoбленo yдoскoн€LЛeний кoмбiнoвaниil MrТoД

paдioплal{yBal{I{я Mrpе)к IIoBих пoкoлiнь. oбгpyнтoвaнi зaгaльнi ПpинциПи

ПJIaHyBaння Mrpr)к МЗ, тaкi Як Bизнaчrнн;I ЗaгЕLПЬнoТ стpaтегiТ пoбyлoви i

експлyaтaцii меpежi; ПЛaнyBaннЯ меpеlкi Нa TpиB€LJIy ПrpсПекTиBy З

ypaxyBaнням tt мaйбyтньoГo poЗBиTкy, poЗIllиploвaнoстi i мaсштaбoвaнoстi;

кoМПлrксHе ЗaсTocyBaH}Ul сyЧaсниx меpея<них i кoМП'IoTlpниx технoлoгiй,

зaбезпечrIIH,I взaсмoдiТ з меpеxсaми iнtпиx oПepaTopiв; oблiк спецiaльниx yMoB

i вимoг ЗaМoBникa (кopистyвa.riв) меpеlкi B нaiт6ли>кчiЙ i вiддaленiй

пеpспективi; зaбезпечеIIн,I неoбxiднoгo piвня експлyaтaцiТ i кoнтpoлro

нaдiйнoстi плaнoвaнoТ меpеlкi.

oснoвними виxiдниМи ДaъIИNIИ для виpilшенIlЯ зaдali paдioплa}IyBallнЯ r'

B ПеplПy чеpГy, дiaпaзoн чaсToT меpеlкi МЗ, ЯКa poзГopTalTЬся, i

rксПЛyaTaцiйнo-теxнiчнi xapaкTеpИcTИКИ yсTaTкyBaН:'1Я пoтyx<нiсть

Пrpе.цaloЧoГo ПpисTpolo i фopмa дiaгpaми сПpяМoBaнoстi aIITеI{Hoгo ПpисTpolo

БC; пoтyяснiсть Пеpr.цaloчoгo ПpисTpoЮ i vyтливiсть пpийMaЛЬIIoГo ПpисTpoto

MC. Кpiм ToГo, З ypaxyBallняМ специфiки Меpr)к мoбiльнoгo зв'язкy тpетьoгo i

HaсTyПIII,tx покoлiнь, ПPИ pirпеннi зa.цaч paдioплaIIyBaнIIя неoбxiДнo

BpaxoByBaTи poЗПoдiл pесypсy ПpoПyскнoi сПpoMoxtнoстi мix< кopисTyBaчaMи'



oскiЛЬки Пo сyTi, Мar Мiсце ЗBopoTIIo Пpollopцiйнa зaлеx<нiсть плoщi ПoкpиTTя

вiд .rислa aбoнентiв, якi oбслyГoByloTЬся З ГapaнToBaIIoIo якiстro сеpвiсy.

Пpи мoдеЛIoBaнIIi зaстoсoBУBaЛИcЯ ПpoГpaМи кЛaсич}Ioгo тaбy-пoIпyкy i

тaбy-пoIпyкy З ЛoкaлЬIIoIo aПoсTеpiopнolo oптимiзaцiеro, мoдифiкoвaнi Для

oблiкy фyнкцiй зaтiнroвaння i дифpaкцiйниx скЛa.цoвих еЛrкTpoмaгнiтнoгo

ПoЛЯ.

У чеTBеpToМy poздiлi ПpoBr.ценo сисTеМн1 ДoслiДlкення ефективнoстi

poзpoбленoГo МеTo.цy paдioплaнyBaннЯ Меpе)к МЗ. З BикopисTaIIIIЯМ дiaгpaм
Bopoнoгo poзpoбленo мoдифiкoвaниiц aЛГopиTМ тaбy-пoIпyкy Toчoк

oПTиMaЛЬIIoГo poзмiщення БС з ypaxyвal{н,lM фyнкцiй зaтiнення Ta BIIескy

дифpaкцiйниx скЛaДoBиx y pеЗyЛЬTyloчиЙ cитнaл. Moдифiкaцiя €LЛгopиTМу

ЗaкЛtoЧaсTЬсЯ y тaк звaнiй лoкaльнiй aпoстеpiopнiй oптимiзaцiТ _ ypaхyвaннi

пoведiнкИ aJIГopИTМy ПoIIIyкy нa IloПrpеДнix етaпax Для змiни бaлaнcy мiхс

.цеTЕtЛЬниМ ПolПyкoM B oблaстi ПеpсПекTиBIIиx piIпень Ta BиХo.цoМ y сyсiднi

oблaстi ДЛЯ ПolЦyкy piшlенЬ, якi, Мo)кЛиBo' MaК)TЬ ще кpaЦ{y якiсть, тoбтo ще

flt€ttffi€ gffаq€Eв{Я Цirsoвoi фyккцii. Бararrc s,risк rтaггwбrrеггrrмг Ггolfryf(ovt B

oкoЛицяx xopolllиx pirшень i дoслiД)ItеHIIЯМ BсЬoГo ПpoсTopy piшrень ДIIЯ

ЗIIaxoДжеIIн,{ iнIпиx ПrpсIIекTиBI{иx oблaстей зсyBarTЬся B Ty aбo iнrпy

сTopoнy Зa нaслiдкaми ПoПеprДIlЬoГo aнaлiзy. Пp" TaкoMy нaлaIптyвaннi

€tJIГopиTMy iз poзглядy бiльlп ефективнo BикЛIoчaIoTЬся Лoк€tЛЬtll ексTpеМyМи.

Пpoвeденo ЧисеЛЬIIе МoДeЛIoBaIIня poЗTaIIIyBaHHЯ БC, peзy ЛЬTa.IИ якoГo

свiд.raть Пpo ДoсЯГнеIIнJI iстoтнoТ екoнoмiТ ЧисЛa БC зaвдяки бiльIп ToчIIoМy

ypaxyBaннIo ЧaсToTнo-е}IеpГеTичI{oГo pесypсy меpеx<i.

У виснoвкax HaBе.цеIIo oснoвнi нayкoвi тa ПpaкTиЧIIi pезyльтaти poбoти.

Hеoбхiднo вiДмiтити тaкi недoлiки ДисеpTaцiТ тa aвтopефеpaтy.

1. Rисеpтaцiя Дещo ПеprBaIITDI(еIIa poЗpaхyнкaМи, якi без бyдь-якиx

BTpaT Мo)кнa бyлo б пеpенесTи y .цo.цaTки.

2. Пpи poзpoбцi €tЛГopиTМy poбoти сисTеMи I{е Bpaxoвaнi тaкi мox<ливi

ситyaцiТ, кoЛи Bo.цнoчac ПoсTyПar BеЛикa кiлькiсть сиГнЕtПlB BикЛикy, Пpи

чoМy як з oДнiеТ, тaк i з Декiлькox зa.цiяHиx Зoн. Ефективнiсть poбoTи сисTеMи

ЗajIе)киTЬ вiд if ПpoПyскнoi здaтнoстi тa емнoстi, aле тaкi oцiнки y дисеpтaцiТ

вiдсyтнi.



3. CтвеpркеtIнЯ' щo ПpaкTиЧнo вiдсyтнiй BПЛиB зa.цaчi paдioплaнyBal{шl

нa iнфpaсTpyкTypy сисTеМи зв'язкy, не зoвсiм збiгaеться з aнaлiзoМ ЕtЛГopиTмy
oПTиМ1ЗaЦ111Зaц1lTa ypaxyB aHНЯ .цoB)киHиMrЗaцlr r'a ypaxyBaIlНЯ ДoB)киHи lIITеpB€lЛy сПoсTеpеxtе}IнЯ.

4. Пp, oцiнцi ефективнoстi сисTеМи paдioплaнyBaнrul не вpaхoвaнi
ПИTalлНЯ еЛекTpoMaгнiтнoТ сyмiснoстi Ta ЗaBa.цoЗaxищенoстi

зв'язкy мiх< бaзoBolo сTaнцiсro Ta кol{TpoЛеpoМ бaзoвoi стaнцiТ.

iнтеpфейсiв

5. B ДисrpTaцii тa aвтopефеpaтi зyстpiuarоться oПиски, нетoчнoстi B
текстi Ta pисyнкaх. !еякi pисyнки B aвтopефеРTИ, нa нaIш ПoгJIЯ.ц, дoвoлi

дpiбнi тa вaжкi ДЛя сПpиймaння.

Haведенi зayBa}кенHЯ Ta недoлiки Hr r ПpиI{циПoBиМи. Boни IIе BПЛиBaIoTЬ
нa кiнцевi pезyльтaTИ.Гa нayкoвi ПoЛo)кrннЯ' щo BинoсяTЬ cЯ НaзaХисT.

.{исеpтaцiя ПprДсTaBЛяе сoбoro oднooсoбoвo t|aIIИcaHУ квaлiфiкaцiйнy

}IayкoBy ПpaцЮ. Boнa мiстить нoвий нayкoвий pеЗyЛЬTaT - poзpoблeниil МеTo.ц

Ta ПpисTpoi aвтoнoМIloГo BиЗHaЧення мiсцеЗнaхoД)кення базoBиx сTaIIцiй y

меpе>кi мoбiльнoгo зв'язкy. ПpедстaвЛеHa poбoтa пoв,яЗaнa внyтpiIшньoro

еднiстro тa лoгiкoЮ pеЕtJIьIIoгo фyнкцioнyвaння Меpeжi мoбiльнoгo зв'язкy.

oтpимaнi pезyльтaти свiдuaTЬ Пpo oсoбистий внесoк aBTopa y нayкy. o.С.

.{еpев'янниx глибoко poзiбpaвся B oсoбливoсTяx .Гa Tpy.цнoщax

paдioплaнyBa}Iня, сJIyIш}Io ЗaсToсyBaB TеopеTичнi oснoви Ta Пpaктичнi

cTaTИcTИчнoi еЛекTpoДинaмiки тa теopiТ еBpисTичнoi oптимiзaцiТ. B

Мoяtнa BBa)кaTи, щo вiн сфopмyвaвся як спецiaлiст У гaлyзi мoбiльнoгo

ЗB ЯЗкy.

Зa pезyлЬTaTaMи poЗГЛяДallня Дисеpтaцiйнoi poбoти Мoxtнa зpoбити тaкi

BисIIOBки.

l.,{исеpтaцiйнa poбoтa Bикoнaнa aBTopoМ сaмoстiйнo i пpедстaBIIЯе

ЗaBеpIIIенy нayкoBy ПpaцЮ Ha aкTy€шЬIIy TeIvIy. Boнa мiстить IIoBe pirшення

зaДaчi aBToнoМIIoГo нaвiгaцiйIloГo BизFIaченIIя мoбiльнoi стaнцiТ MеTo.цoМ

пoслiдoвниx вимiproвaнь У сyкyпнoстi З TpЬoX бaзoвиx стaнцiй Ta

rксTpaПoляцiТ кoop,циI{aт нoсiя Зa ПoПеpeДнiми вимiproвallняМи.

2. !иcepтaцiя вiДпoвiДaе спецiaльнoстi 05J'2.02 Телекoмyнiкaцiйнi
сисTеMи Ta меpеlкi. oснoвнi нayкoвi IloЛo){tення дисеpтaцiТ oб'ективнo

iнтеpвaлy

зaдavi

MеToДи

цiлoмy



вiдoбpa>кенi в aвтopефеpaтi тa пyблiкaцiяx. Poль aBTopa y пiдгoтoвцi нayкoвIо<

'цpyкoBaних ПpaцЬ, щo BикoIIaHly сП1BaBTopсTB1' Пoк€}Зaнa ПpoЗopo Ta нaoчнo.

3. Зa своiм змiстoм Ta нayкoвим piвнеМ Дисеpтaцiйнa poбoтa зa.цoBoЛЬняe

BиMoГaM BAК Укpaiни дo poбiт, Щo BисyBaIoTЬсЯ Ha здoбyття нayкoBoгo

сTyПеtIЯ кaн,ци.цaTa I{ayк (згiднo п.п. 9 тa 1l <<ПopядкУ IIpkIcуЩкеtIнЯ нayкoBиХ

сTyПенlB 1 ПpисBorнHя BчеtloГo ЗBaI{нЯ сTapIIIoГo нayкoBoГo cПlBpo01TIIикa)),

ЗaTBrp.ц)кенoГo ПoсTaIIoBoк)

20Iз P.,), a aBTop

Кaбiнeтy Miнiсщiв УкpaiЪи Jю 567 вiд24 ЛИfI:нЯ

.{еpев'янниx oлексiй eвгенiйoвич зaсЛyгoByr

oфiцiйний oпoнент
ЗaсTyПIIик нaчzшIЬникa з I{aBч€LГIЬIIoi poбoти

B oeннo -диПЛoМaTичнi aкaдемiТ
кaH.ци.цaT теxнiчниХ IIayк

С.I. Mсrпкoв

IIpисy.цx(еIIHЯ llayкoBoгo сTyПен'I кaн.ци.цaTa TеxI{lЧI{иx IIayк.
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