
«Стійкі методи і алгоритми обробки сигналів в інформаційно вимірювальних системах» 
 
Основні наукові результати 
Розроблена нова теорія синтезу стійких методів і алгоритмів обробки сигналів за склад-

них завадових умов, що описуються негаусівськими розподілами ймовірності. 
Отримана низка методів обробки сигналів в авіаційних радіонавігаційних системах, ра-

діолокаційних системах та системах зв’язку, які забезпечують підвищення ефективності радіо-
технічних інформаційно-вимірювальних систем. 

Розроблено апаратно-програмний комплекс для проведення експериментальних дослі-
джень, що можуть бути використані у проектуванні радіотехнічних інформаційно-
вимірювальних систем. 

Експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність розроблених методів та 
алгоритмів. 

Нова теорія та отримані нові методи обробки сигналів за складних завадових умов під-
вищують достовірність переданої каналами зв’язку інформації, збільшують рівень ймовірності 
виявлення радіолокаційних та радіонавігаційних сигналів разом із зменшенням рівня хибних 
тривог, що призводить до істотного зменшення витратних ресурсів на всіх стадіях експлуатації 
РТС. 

Наукова новизна та значимість розроблених нової теорії синтезу стійких методів обробки 
сигналів,  математичних моделей опису суміші сигналів і завад, нових стійких алгоритмів оці-
нювання параметрів завад, стійких алгоритмів виявлення і фільтрації сигналів на фоні нестаці-
онарних  негаусівських завад відповідають сучасному світовому рівню, що підтверджуються 
публікаціями у фахових журналах та доповідями авторів на міжнародних конференціях.  

Практична цінність 
Нова теорія та отримані нові методи обробки сигналів за складних завадових умов під-

вищують достовірність переданої каналами зв’язку інформації, збільшують рівень ймовірності 
виявлення радіолокаційних та радіонавігаційних сигналів разом із зменшенням рівня хибних 
тривог, що призводить до істотного зменшення витратних ресурсів на всіх стадіях експлуатації 
РТС. 

Результати НДР можуть бути впроваджені в організаціях та на підприємствах Мінпром-
політики, що займаються розробленням та проектуванням радіонавігаційних, радіолокаційних 
та зв’язкових  систем (Науково-дослідний інститут «Квант», НДІ «Квант-Радіолокація» ДП, 
Український НДІ радіоапаратури, Центральний НДІ навігації та управління, НДЦ «Айсберг», 
Інститут радіофізики та електроніки НАН України тощо), від яких отримано позитивні відгуки 
на пропоновані наукові результати. 
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