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Актуальність теми 

З розвитком людства, підвищенням технологічності повсякденного життя 

виникають нові проблеми і ризики. Підвищення складності технічних об’єктів 

породжує нові вимоги до їх обслуговування. Це значною мірою стосується 

транспортної інфраструктури. Впровадження сучасних технологій на залізничному 

транспорті може дати змогу убезпечити людей, нести позитивний економічний ефект і 

стати платформою для подальшого розвитку інфраструктури і України в цілому. 

Вимірювання просторових координат, швидкості та інших параметрів рухомого 

складу залізниці, створення єдиної інформаційної системи – актуальна задача, яка 

вирішується або частково вирішена у всьому світі. Існуючі навігаційні супутникові 

системи надають результати вимірювань просторових координат з похибками до 

декількох метрів, що не задовольняє вимогам при вирішенні деяких задач. 

Тому дисертаційна робота Аль Равашдеха Лейта Ахмеда Мустафи, що 

спрямована на вирішення науково-технічної задачі створення методів підвищення 

точності вимірювань просторових координат об’єктів з використанням нейронних 

мереж при обмеженій апріорній інформації про вектор стану з використанням 

системного аналізу, математичної статистики, теорії фільтрів Калмана, теорії штучних 

нейронних мереж, а також на використанні сучасних методів математичного та 

комп’ютерного моделювання є актуальною.  
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Актуальність напрямку дисертаційної роботи підтверджується також тим, що 

вона виконана в рамках наукових досліджень, які виконуються на кафедрі метрології 

та технічної експертизи Харківського національного університету радіоелектроніки, 

зокрема за держбюджетною темою «Формування основ метрологічного забезпечення 

цифрової голографічної мікроскопії» (ДР №0112U000208). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Положення та висновки, наведені в дисертаційній роботі Аль Равашдеха Лейта 

Ахмеда Мустафи, в достатній мірі обґрунтовані як з наукового, так і з технічного 

поглядів. Обґрунтованість отриманих у роботі наукових положень, висновків і 

рекомендацій базується на використанні положень системного аналізу, математичної 

статистики, теорії фільтрів Калмана, теорії штучних нейронних мереж, а також на 

використанні сучасних методів математичного та комп’ютерного моделювання. 

 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів теоретичних досліджень підтверджується 

результатами відповідних експериментальних досліджень. 

 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести наступне: 

- вперше запропоновано метод вимірювань параметрів динамічної нелінійної 

системи в умовах неповного вимірюваного вектора стану з використанням динамічної 

нейронної мережі; 

- удосконалено методику корекції параметрів навчання в алгоритмі навчання 

нейронної мережі, заснованому на теорії фільтрів Калмана, яка підвищує ефективність 

запропонованого методу; 

- вперше запропоновано метод оцінювання похибок вихідних сигналів 

рекурентної нейромережевої моделі, заснований на співвідношенні між дисперсіями 

похибок вхідних сигналів нейрона і дисперсією похибки його вихідного сигналу, що 

дозволяє в реальному часі здійснювати моніторинг похибок в процесі функціонування 

вимірювальної системи. 
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Значимість отриманих результатів для науки і практичного використання. 

Практична цінність полягає у використанні результатів досліджень: 

1) в ТОВ «Стомер», компанії, що займається вимірювальним обладнанням;  

2) в Харківському національному університеті радіоелектроніки у навчальному 

процесі при підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 152 «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка». 

 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Результати досліджень опубліковані у 15 роботах, серед яких: 5 статей у 

наукових фахових виданнях України, 10 тезисів у матеріалах конференцій. 

Участь здобувача у роботах, що опубліковані у співавторстві зазначена у 

дисертаційній роботі. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації, автореферат 

ідентично відображає зміст дисертації та її основні положення. Оформлення дисертації 

та автореферату відповідає вимогам ВАК України. 

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Аль Равашдеха Лейта Ахмеда Мустафи складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, трьох додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показана її наукова і 

практична цінність, сформульовані мета і задачі дослідження, які необхідно вирішити 

для її досягнення, описано зв’язок дисертації з науковими планами та темами, 

приведено публікації за темою дослідження.  

В першому розділі описано об’єкт дослідження, приведено огляд засобів 

вимірювання просторових координат транспортних засобів різних країн світу, обрано 

напрям теоретичних і експериментальних досліджень, здійснено постановку задач 

дисертаційної роботи. 

У другому розділі розглянуто підходи до створення методів вимірювань 

параметрів динамічних систем з використанням комп’ютерного моделювання і 
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нейронних мереж. Досліджено вплив параметрів досліджуваної системи на точність 

вимірювання. 

В третьому розділі розглянуто можливості і оцінено ефект від використання 

фільтру Калмана для підвищення ефективності використання запропонованих 

нейромережевих моделей.  

В четвертому розділі досліджено похибки, що виникають при вимірюванні 

параметрів динамічних систем і обумовлені використанням нейронних мереж в 

запропонованому методі.  

В п’ятому розділі представлено можливості використання запропонованих в 

роботі підходів при безпосередньому вимірюванні просторових координат 

залізничного транспорту. Наведено результати експериментальних досліджень.  

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел із 124 найменувань досить повний і включає 

вітчизняні та зарубіжні публікації. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно розкриває 

наукові результати та практичну цінність роботи. 

 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1. В дисертації слабко обґрунтовано рішення про використання програмного 

забезпечення для реалізації задач, поставлених в роботі. 

2. У здобувача відсутні охоронні документи на представлені в роботі результати, 

що несуть наукову новизну. 

3. За основним текстом дисертації є матеріали, які можна винести у додатки: в 

розділі 1 є багато загальновідомої довідкової інформації (наприклад, в підрозділі 1.1), 

у розділі 2 багато уваги приділено загальновідомій інформації стосовно нейронних 

мереж, у розділі 3 – фільтру Калмана, що можна було б віднести до першого розділу.  

4. Існують недоліки оформлення матеріалу дисертаційної роботи, за текстом 

іноді зустрічаються друкарські, пунктуаційні та стилістичні помилки.  

5. При огляді наукової думки за темою дисертації та досягнень різних вчених 

слабко проаналізовано публікації з розвинутих країн світу (США, європейських країн, 

Японії тощо) за останні десять років. 
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6. Недостатньо чітко обґрунтовано необхідність досягнення поставленої мети: 

наприклад, вказано, що існуючі системи супутникової навігації можуть визначати 

точність місцезнаходження об’єкту вимірювання з точністю до декількох метрів, 

також вказується, що задача інтеграції даних систем на залізничному транспорті 

заключається, наприклад, у виявленні простоїв техніки. Для даної задачі це цілком 

задовільна точність. 

7. Недостатньо чітко обґрунтовано вибір методів: на основі фільтрів Калмана і 

нейронних мереж. Не вказано, чи можна використовувати інші існуючі методи 

світової практики. 

8. Назва роботи: “Удосконалення методів і засобів вимірювань параметрів 

супутникових навігаційних систем на основі штучних нейронних мереж”, далі за 

текстом вказано, що дисертація присвячена удосконаленню методів і засобів 

вимірювань просторових координат рухомих транспортних засобів з використанням 

супутникових навігаційних систем на основі штучних нейронних мереж, а метою 

дослідження є розробка методів, алгоритмів і програмних засобів, призначених для 

обробки інформації в рамках навігаційної вимірювальної системи, для розв’язання 

задачі проведення вимірювань параметрів динамічних об’єктів за умови неповноти або 

неточності параметрів вектора стану моделі об’єкта з використанням нейромережевих 

моделей. На перший погляд здається, що мова йде про різні об’єкти дослідження. 

Доцільно було б для читача в роботі дати роз’яснення і тлумачення щодо структури 

вимірювальної системи і місця в ній рухомих транспортних засобів. 

9. В переліку ключових слів доцільно було б додати декілька, наприклад: 

«вимірювання просторових координат рухомих транспортних засобів», «похибки 

динамічних вимірювань». 

10. Формули (1.1), (1.2) повністю повторюють відповідно (2.7), (2.8) і (2.18), 

(2.19), а (2.9), (2.10) відповідно (2.20), (2.21). 

11. Графіки за текстом роботи часто наводяться без детальних пояснень, 

висновки щодо результатів моделювання (наприклад, розділ 2) часто наводяться без 

достатнього обґрунтування і чисельних характеристик ефективності. 

12. Стосовно графіка 2.21: в поясненні написано, що візуально можна розрізнити 

дві області, проте, це не зовсім наглядно. 
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13. В дисертації публікацію автора «Особливості використання супутникової 

навігації на залізничному транспорті за допомогою нейромереж» вказано як фахову, 

проте в «Переліку наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»)» даний 

журнал (Стандартизація, сертифікація, якість) не вказано, окрім того назва публікації 

точно дублює публікацію в журналі «Метрологія та прилади», 2016, № 6, С. 59–61 і 

тому, відповідно до норм, зарахованою бути не може. 

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної роботи. 

Дисертація є актуальною і має високу наукову цінність та практичну значущість. 

 

ВИСНОВОК 

 

В дисертаційній роботі Аль Равашдеха Лейта Ахмеда Мустафи «Удосконалення 

методів і засобів вимірювань параметрів супутникових навігаційних систем на основі 

штучних нейронних мереж» вирішується науково-технічна задача створення методів 

підвищення точності вимірювань просторових координат об’єктів з використанням 

нейронних мереж при обмеженій апріорній інформації про вектор стану. 

Дисертація написана грамотно, виконана на досить високому рівні, містить 

важливі наукові положення, що характеризуються новизною і корисністю, а також 

практичні результати, що знайшли застосування на підприємствах України. 

Робота відповідає паспорту спеціальності 05.01.02 – «Стандартизація, 

сертифікація та метрологічне забезпечення». Автореферат повно відображає зміст 

дисертаційної роботи. Опубліковані у фахових виданнях роботи автора відображають 

основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертації. Результати наукових 

досліджень в достатній мірі були оприлюднені на міжнародних науково-технічних 

конференціях. Оформлення дисертаційної роботи відповідає вимогам «Бюлетеня ВАК 

України» № 6, 2007 та ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення». Рівень наукових досліджень, використання 

математичного апарату та глибина розглянутих задач дозволяє оцінити роботу як таку, 

що відповідає вимогам, які пред’являються до кандидатських дисертацій. 
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