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1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

В Україні прийнята Концепції реалізації державної політики у сфері 
космічної діяльності на період до 2032 року. В ній основні пріоритети надано 
забезпеченню розвитку космічних технологій та їх інтеграції до реального 
сектору національної економіки і сфери національної безпеки та оборони з 
таких напрямків, як здійснення дистанційного зондування Землі із космосу і 
удосконалення супутникових систем телекомунікації та навігації. 

Особливими елементами супутникових телекомунікаційних систем є 
орбітальні засоби, які віддалені від наземних засобів, розосереджені у 
просторі і часі, здійснюють безперервний рух, мають обмежений бортовий 
ресурс, функціонують у складних умовах космічного простору. 
Використання космічних апаратів ускладнює космічну інформаційно-
телекомунікаційну систему, вимагає значних фінансових витрат на її 
створення і експлуатацію, а космічний простір, як зовнішнє середовище, 
потребує спеціальних заходів для забезпечення високої надійності, живучості 
і перешкодостійкості космічних засобів. 

Крім того в сучасних умовах існує принципове протиріччя між 
штатними можливостями супутникової телекомунікаційної системи і 
нештатними потребами замовників оперативних спостережень наземних 
об’єктів. 

У зв’язку з цим актуальною є розробка методологічних основ 
управління процесами в супутникових телекомунікаційних системах при 
вирішенні оперативних завдань в умовах обмежених бортових ресурсів 

2. Структура роботи 
Дисертація складається з шести розділів, в яких логічно і послідовно, з 

вичерпаною повнотою, на високому науково-технічному рівні викладено 
рішення поставленої задачі дослідження. 



  

У першому розділі проведено аналіз існуючої технології, стану теорії і 
практики управління процесами у супутникових телекомунікаційних 
системах та планування роботи складних систем. Аналіз тенденцій розвитку 
подібних систем та досвіду експлуатації окремих з них показав, що неминуче 
існують певні протиріччя між зростаючими потребами замовників цільової 
інформації та обмеженими інформаційними та технічними можливостями 
засобів супутникових телекомунікаційних систем. На основі цього проведено 
постановку науково-прикладної проблеми досліджень. 

У другому розділі проведено розробку методу формалізації процесів в 
супутникових телекомунікаційних системах як основи для подальшого 
моделювання. Для цього проведено аналіз відомих підходів до формалізації 
процесів в таких системах та розроблено відповідний алфавіт, який містить 
як окремі позначення, так і логічні, аналітичні та логіко-аналітичні 
залежності, що відображають процеси замовлень, планування, 
спостереження, формування цільової інформації та її передачі, управління 
засобами та процесами, стан орбітальних та наземних засобів, зовнішні та 
внутрішні умови їх функціонування, дії та рішення обслуговуючого 
персоналу, замовників і користувачів цільової інформації. 

Запропонований метод дозволяє на формальній мові описувати стан, 
явища та процеси в супутникових телекомунікаційних системах, що 
становить основу для їх моделювання. Він відрізняється від відомих методів 
тим, що базується на теоретико-множинному підході з комплексним 
використанням аналітичних, логічних та логіко-аналітичних функцій та їх 
геометричною інтерпретацією. Синтезовані при цьому моделі є зручним 
інструментарієм для планування космічних спостережень при виконанні 
оперативних завдань та управління процесами в супутникових 
телекомунікаційних системах. 

 У третьому розділі розроблено метод прогнозування 
контрольованості наземних об’єктів космічними засобами. При цьому 
врахована особливість обслуговування наземних об’єктів, коли об'єктивно 
існують інтервали очікування зазначених моментів часу, які обумовлені 
специфікою орбітального руху космічних апаратів відносно обертової Землі. 

Запропонований математичний апарат дозволяє розраховувати добовий 
зсуву смуги огляду бортової цільової апаратури для будь-якої орбіти як для 
сферичної, так і для несферичної моделей Землі. Його можна 
використовувати для прогнозування контрольованості будь-якого району, а, 
отже, раціонально планувати космічні спостереження земної поверхні в 
оперативних задачах обслуговування наземних об’єктів. 

Крім того у розділі розроблено новий спосіб адаптивного задання 
координат району при плануванні космічної зйомки. Він полягає в 
апроксимації району спостереження багатокутником, а не чотирикутником, 
як це прийнято у вітчизняній технології планування, а також у перерахунку 
координат району з урахуванням геометричної форми даного району і 
параметрів руху космічного апарату. 

За допомогою розробленого способу можна  економно 



  

використовувати ресурс бортової апаратури космічних апаратів. Розроблений 
спосіб доцільно застосовувати на етапах оперативного планування при 
створенні плану роботи бортової апаратури або на етапі довгострокового 
планування при формуванні заявок від користувачів. На спосіб отримано 
патент на корисну модель. 

У четвертому розділі синтезовано ряд аналітичних моделей для 
розрахунків параметрів землеогляду у завданнях детальних космічних 
спостережень. Для цього використовується варіанти ситуацій, де враховані 
різні моделі Землі, конічна та пірамідальна форми зони огляду та відвороти 
поля зору бортової цільової апаратури за креном і тангажем. 

Математичний апарат запропонованої моделі придатний для 
практичного використання в задачах планування космічних спостережень і 
оцінювання отриманих результатів, а також для моделювання відповідних 
процесів в космічних системах оптико-електронного спостереження. Його 
можна адаптувати для розрахунків параметрів землеогляду та моделювання 
відповідних процесів при радіолокаційних спостереженнях, а також при 
вибірковому обслуговуванні наземних об'єктів  супутниковими 
телекомунікаційними системами. 

У п’ятому розділі розроблено два методи обслуговування заданих 
наземних об’єктів космічними засобами. Так, у роботі запропоновано метод 
спостереження за наземними об’єктами без перенацілювання космічних 
апаратів. Метод дозволяє знаходити максимум цільової функції космічного 
знімання на поточному витку орбіти для підвищення інформативність 
знімання на інтервалі оперативного  планування.  

Моделюючий експеримент за допомогою спеціальних програмних 
комплексів показав, що інтегральний коефіцієнт фактично обслужених 
замовлень на великому інтервалі планування  підвищується в межах від 7 % 
до   14 % порівняно з існуючим методом. 

Крім того розроблено метод формування раціональних маршрутів 
обслуговування заданих наземних об’єктів космічними засобами, який  
базується на комплексній аналітичній моделі некерованого орбітального і 
керованого кутового руху космічного апарату, а також некерованого 
переміщення об’єктів разом із Землею щодо площини орбіти.  

Метод дозволяє завчасно розділити задану безліч об’єктів на 
об’єктивно придатні і об’єктивно непридатні для спостереження, виходячи з 
кінематичних параметрів руху. При цьому із числа об’єктивно придатних  
плануються до обслуговування ті об’єкти, які мають вищий пріоритет і дають 
більше корисної цільової інформації заданої якості при ощадливій витраті 
бортового ресурсу. У результаті можна формувати стратегії раціонального 
обслуговування об’єктів у конкретних умовах обстановки. 

У шостому розділі запропонована методика прийому інформації 
наземними засобами супутникових телекомунікаційних систем в умовах 
низького енергетичного потенціалу радіолінії “борт-Земля” та апріорної 
невизначеності структури сигналів в ній. 

Розроблена методика є комплексним вирішенням проблеми 



  

забезпечення стійкого радіозв'язку в супутникових телекомунікаційних 
системах у разі зменшення енергетичного потенціалу радіолінії “борт-
Земля”. Вона дозволяє на початку сеансу прийому автоматично визначити 
апріорно невідомий вид модуляції та символьну швидкість передачі даних, 
що, в свою чергу, дає можливість організувати запис бітового потоку 
цільової інформації з завчасно невідомим параметрами, що підвищує 
інформативність супутникових телекомунікаційної системи до 25%. 

Висновки дисертаційної роботи підкреслюють наукову новизну і 
практичну цінність розробок. 

Список використаних джерел та посилань на них у тексті дисертації  
свідчить, що під час роботи проаналізовані сучасні результати наукових 
досліджень провідних вчених світу. 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи достатньо 
висвітлені  у публікаціях фахових наукових журналів та оприлюднені на 
достатній кількості конференцій. 

 
3. Наукова новизна дисертаційної роботи 

Метою роботи є забезпечення максимальної ефективності управління 
процесами у супутникових телекомунікаційних системах при вирішенні 
оперативних завдань в умовах обмежених бортових ресурсів. 

Об'єкт дослідження – процеси у супутникових телекомунікаційних 
системах.  

Предмет дослідження – управління процесами у супутникових 
телекомунікаційних системах при вирішенні оперативних завдань. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 
- отримав подальший розвиток метод формалізації процесів в 

супутникових телекомунікаційних системах, який відрізняється від відомих 
методів тим, що базується на теоретико-множинному підході з комплексним 
використанням аналітичних, логічних та логіко-аналітичних функцій та їх 
геометричною інтерпретацією; 

- отримав подальший розвиток метод прогнозування 
контрольованості заданих наземних об’єктів космічними засобами, який 
відрізняється від відомих комплексним врахуванням параметрів орбітального 
руху космічних апаратів, несферичності Землі, технічних характеристик 
бортової цільової апаратури при розрахунках параметрів землеогляду та 
оригінальною функцією видимості заданих наземних об’єктів; 

- вперше розроблена аналітична модель розрахунку основних 
параметрів землеогляду у завданнях детальних космічних спостережень 
наземних об’єктів, яка крім орбітальних параметрів руху космічних апаратів  
враховує технічні характеристики їх бортової цільової апаратури, просторові 
відвороти візирної осі бортової цільової апаратури від надира, а також 
несферичність Землі; 

- вперше розроблено спосіб адаптивного задання координат 
району обслуговування, який на відміну від відомого способу враховує 
геометричну форму району спостереження та положення прогнозованої 



  

смуги огляду бортової цільової апаратури у момент знімання, що дозволяє 
економити інформаційний ресурс супутникової телекомунікаційної системи;   

- вдосконалено метод обслуговування наземних об’єктів без 
перенацілювання космічного апарату, який забезпечує пошук максимуму 
цільової функції на поточному витку орбіти для підвищення інформативності 
космічної зйомки на інтервалі оперативного планування; 

- вперше розроблений метод формування раціональних маршрутів 
обслуговування заданих наземних об’єктів космічними засобами, який 
базується на комплексній аналітичній моделі некерованого орбітального і 
керованого кутового руху космічного апарату, а також некерованого 
переміщення наземних об’єктів відносно площини орбіти; 

- вперше розроблена методика прийому ЦІ наземними засобами 
супутникових інформаційних телекомунікаційних систем в умовах низького 
енергетичного потенціалу радіолінії “борт-Земля” і апріорної невизначеності 
структури сигналів. 

Практична значимість та важливість для галузі полягає в тому, що 
отримані результати досліджень дозволяють: 

1. Метод формалізації процесів у супутникових ТКС дозволяє на 
формальній мові описувати стан, явища та процеси в цих системах, що 
становить основу для їх моделювання. Запропонований метод реалізований 
при розробці програмного комплексу з планування та оптимізації 
використання ресурсу корисного навантаження КА в ДП “Укркосмос” (акт 
впровадження № 1 від 03.11.2016 р.).  

2. Використання аналітичної моделі розрахунку параметрів 
землеогляду у завданнях детальних космічних спостережень НО дозволяє 
підвищити точність розрахунків на (5–7)% у порівнянні з існуючими 
моделями. Модель застосовується при проведенні занять з дисципліни 
“Інформаційні радіоелектронні системи та комплекси” у ЖВІ (акт 
впровадження № 2 від 24.11.2016 р.).  

3. Аналіз результатів експлуатації вітчизняного КА “Січ-2” показує, що 
при експериментальному використанні способу адаптивного задання 
координат РОС, об’єм заощадженого інформаційного ресурсу для районів, 
співмірних з шириною смуги огляду БЦА, знаходиться у межах (6–8)% від 
об’єму бортової пам’яті. Розроблений спосіб використовується при 
підготовці особового складу в/ч А0747 (акт впровадження № 3 від 28.11.2012 
р.).  

4. Моделюючий експеримент за допомогою спеціальних програмних 
комплексів показує, що при використанні методу обслуговування НО без 
перенацілювання КА інтегральний коефіцієнт фактично обслужених 
замовлень на тривалому ІОП підвищується в межах від 7 % до 14 % 
порівняно з існуючим методом. Метод реалізовано в Центрі управління 
польотами КА (акт впровадження № 4 від 11.04.2012 р.).  

5. Розроблений метод формування раціональних маршрутів дозволяє 
завчасно розділити задану множину НО на об’єктивно придатні і об’єктивно 
непридатні для спостереження, виходячи з кінематичних параметрів руху. 



  

При цьому із числа об’єктивно придатних плануються до обслуговування ті 
НО, які мають вищий пріоритет і дають більше корисної ЦІ заданої якості 
при ощадливій витраті бортового ресурсу. Метод застосовується при 
проведенні занять у ЖВІ (акт впровадження № 2 від 24.11.2016 р.).  

6. Практичне застосування методики прийому ЦІ наземними засобами 
в умовах низького енергетичного потенціалу РЛ “борт-Земля” і апріорної 
невизначеності структури сигналів забезпечує прийом ЦІ заданої якості у 
випадках відвороту бортової 

4. Методи досліджень, використані в дисертаційній роботі 
Для досягнення поставлених у дисертаційній роботі задач використано  

методи теоретичних і емпіричних досліджень - метод формалізації, що 
базується на теорії множин, булевій алгебрі, теорії ймовірностей, теорії 
інформації, теорії польоту і теорії обертального руху космічних апаратів, а 
також метод оптимізації, в основу якого покладена нелінійна схема 
компромісів. Крім того використані методи аналізу, синтезу, моделювання, 
експертних оцінок і проведення напівнатурних експериментів.  

5. Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, 
планами та темами 

Тема дослідження пов’язана з науковими програмами Генерального 
Штабу Збройних Сил  України та Державного космічного агентства України і 
знайшла  безпосереднє  відображення у науково-дослідних роботах       
“ЦУП-Ж”, “Антарес”, “Ясинець” (№ ДР 0201U001191), “Оповіщення-14” 
(№ ДР 0201U001136), “Нісса” (№ ДР 0201U001840). 

6. Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, 
висновків та рекомендацій 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків та 
рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі підтверджується 
коректною постановкою завдання, обґрунтованим вибором допущень і 
обмежень, використанням відомих методів досліджень, збігом результатів, 
отриманих аналітично і на основі моделювання, а також збіжністю 
отриманих результатів з результатами математичного моделювання і 
експериментальної перевірки в реальних космічних телекомунікаційних 
системах. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в 
опублікованих працях. Наукова новизна безсумнівна та достатня для 
докторської дисертації. Основні наукові і практичні результати, що отримані 
в ході дисертаційного дослідження, опубліковано в наукових фахових 
виданнях, рекомендованих МОН України, з яких  4 зареєстровано у 
міжнародних наукометричних базах даних, 11 одноосібні. 

Опубліковано 21 доповідь на наукових, науково-практичних і науково-
технічних конференціях (семінарах) різного рівня, з яких 3 на міжнародних 
конференціях. Результати дослідження увійшли до 5 звітів про виконання 
науково-дослідних робіт та 5 навчальних посібників, з яких 1 отримав гриф 
МОН України. 

 



  

8. Автореферат дисертації 
Автореферат дисертації за своїм змістом повністю відповідає 

дисертаційній роботі. 
9. Зауваження до дисертації 

1. В другому розділі роботи проведено формалізацію процесів в каналі 
отримання цільової інформації супутникової телекомунікаційної системи. 
При цьому не проведено аналіз вже існуючих підходів та не роз’яснюється 
відмінність запропонованого підходу від них. 

2. В шостому розділі дисертації проведено синтез схеми фазування 
двохрефлекторних антенних решіток в інтересах підвищення енергетичного 
потенціалу в радіолініях супутникових телекомунікаційних систем.  

При проведенні досліджень доцільним було розглянути приклади 
антенних решіток не тільки із двох рефлекторів, а із більшої кількості 
(чотирьох, дванадцяти і т.п.). Такий підхід був би більше універсальним і 
підсилив би науково-практичну цінність роботи взагалі.  

3. У дисертації в інтересах формалізації просторово-часового 
положення космічних апаратів  запропоновано всю множину космічних 
об’єктів розподілити на три категорії – космічні об’єкти на специфічних 
орбітах, космічні об’єкти на неспецифічних об’єктах та інші. При цьому в 
категорію специфічних об’єктів включені космічні апарати на сонячно-
синхронних, високоеліптичних і геостаціонарних орбітах. 

На наш погляд до цієї категорії доцільно було б віднести такий 
широкий клас орбіт, як орбіти космічних апаратів глобальних навігаційних 
супутникових систем. Ці космічні апарати функціонують на кругових орбітах 
з висотою порядку 20000 км. 

Такій підхід підвисить практичні можливості розробленого автором 
автоматизованого класифікатора  космічних об’єктів. 

4. У четвертому розділі проаналізовані можливі варіанти ситуацій 
утворення параметрів землеогляду з урахуванням пірамідальної і конічної 
форми зони огляду бортової цільової апаратури космічного апарату, а також 
плоскої або сферичної моделі поверхні Землі. При цьому враховується 
можливість відвороту оптичної осі бортової цільової апаратури відносно 
центру мас. 

Так у роботі синтезовано аналітичні моделі процесу спостереження 
конічною зоною огляду у випадках  плоскої і сферичної моделі Землі при 
спостереженнях в надир і з відворотом по крену. Проте аналітичні моделі 
процесу спостереження пірамідальною зоною огляду синтезовані тільки для 
плоскої моделі Землі при спостереженнях в надир і з відворотом по крену. 

Незрозуміло, чому автором не розроблені аналітичні моделі процесу 
спостереження пірамідальною зоною огляду для сферичної моделі Землі при 
спостереженнях в надир і з відворотом по крену. 

5. Одним із результатів проведеної у дисертації формалізації процесів у 
супутникових телекомунікаційних системах є розроблений алфавіт 
комплексної моделі такої системи. Такий алфавіт містить як окремі 
позначення, так і логічні, аналітичні та логіко-аналітичні залежності, що  



  

 


