
 

РЕКОМЕНДОВАНІ  

до виступу із доповіддю на підсумковій науково-практичній конференції  

зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  

секція «РАДІОТЕХНІКА» 2019  
 

Заїзд, реєстрація та поселення учасників – 23.04.19 р., Робота  конференції  – 24.04.19 р., Урочисте підведення підсумків – 25.04.19 р. 

Додаткова інформація за тел.097-322-96-11 (Посошенко Віталій Олександрович) 

 

№ Шифр Назва роботи Рецензент 1 Рецензент 2 
Сума  

балів 

1 БПЛА001 
Методи пеленгації БПЛА по їх акустичному 

випромінюванню 
88 88 176 

2 sghkldf asfjpsaf 

Підвищення просторової розділювальної здатності 

радіо- зображень у ближній та проміжній зонах 

випромінювання 

83 76 159 

3 Зозуля 
Метод оптимізації кодів Лабі на основі процедури 

зозулиного пошуку для радіосистем передачі даних 
78 76 154 

4 Зв'язок   
Мультичастотна антенна система для пристрою 

подавлення сигналу мобільного телефону    
74 77 151 

5 Автоматичний контролер 

Розробка і дослідження автоматичного контролера 

автомобільної свинцевої акумуляторної батареї з метою 

поліпшення експлуатаційних характеристик 

71 79 150 

6 Терагерцовий канал 

Розроблення безпроводової телекомунікаційної системи 

терагерцового діапазону на основі використання 

імпульсних над широкосмугових сигналів 

65 78 143 

7 ЕКГ ХАІ 
Обробка електрокардіографічного сигналу за допомогою 

мови програмування PYTHON 
72 63 135 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  

рецензування наукових робіт учасників ІІ туру  

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

зі спеціальності «Радіотехніка» 2019  
 

№ Шифр Назва роботи Рецензент1 Рек. Рецензент2 Рек. 
Сума  

балів 

1 БПЛА001 
Методи пеленгації БПЛА по їх акустичному 

випромінюванню 
88 + 88 + 176 

2 sghkldf asfjpsaf 
Підвищення просторової розділювальної здатності радіо- 

зображень у ближній та проміжній зонах випромінювання 
83 + 76 + 159 

3 Зозуля 
Метод оптимізації кодів Лабі на основі процедури 

зозулиного пошуку для радіосистем передачі даних 
78 + 76 + 154 

4 Зв'язок   
Мультичастотна антенна система для пристрою 

подавлення сигналу мобільного телефону    
74 + 77 + 151 

5 Простір 2 

Метод відновлення тривимірного радіо зображення цілі з 

випадковою складовою руху в інтероферичній РЛС з 

інверсним синтезуванням апертури 

71 + 79 + 150 

6 Терагерцовий канал 

Розроблення безпроводової телекомунікаційної системи 

терагерцового діапазону на основі використання 

імпульсних над широкосмугових сигналів 

65 + 78 + 143 

7 ЕКГ ХАІ 
Обробка електрокардіографічного сигналу за допомогою 

мови програмування PYTHON 
72 + 63 + 135 

8 Еволюція 
Вимірювач частоти високочастотного генератора на зіг-

резонаторі 
58 + 75 + 133 

9 Когнітивне радіо 
Застосування генетичного алгоритму для удосконалення 

технології когнітивних радіомереж  
64 + 67 + 131 

10 Сигнал 
Дослідження методів цифрової фільтрації суміші сигналів 

наднизької частоти 
67 + 62 + 129 

11 Барометр 
Метеоспостереження з застосуванням радіометричних 

засобів 
64 + 64 + 128 

12 Aalto 
Модифікація антен з використанням структури із 

паралельних провідників 
46 + 79 + 125 

13 SDR 
Особливості обміну дискретної інформації при 

використанні SDR систем 
68 + 57 + 125 



 

№ Шифр Назва роботи Рецензент1 Рек. Рецензент2 Рек. 
Сума  

балів 

14 Схожість Адаптивний метод обчислення кореляційних оцінок 63 + 55 + 118 

15 Шпигун 
Програмно-апаратний модуль позіціювання та нанесення 

координат на цифрові карти на базі платформи Arduino 
57 + 54 + 111 

16 
Напівавтоматичне 

блокування 

Розроблення мікропроцесорної системи 

напівавтоматичного блокування з використанням 

радіоканалу (МНАБ-РК) 

51 + 51 + 102 

17 CST-M 

Чисельне моделювання частотного спектра об'ємних НВЧ 

резонаторів з випадковими неоднорідностями в CST 

MICROWAVE STUDIO  

51 + 49 + 100 

18 Пеленгатор  
Дослідження спектрально-просторового методу селекції 

сигналів 
61 + 37 + 98 

19 КодN  
Кодові послідовності з низьким рівнем бічних пелюсток 

автокореляційної функції 
51 + 47 + 98 

20 BDS-Mi 
Дослідження методу непараметричної оцінки частоти та 

кратності  
46 + 47 + 93 

21 Енергія 
Підвищення сили тяги ракетного двигуна надвисоких 

частот за рахунок явища резонансу 
41 + 51 + 92 

22 Сигнал 
Оцінка похибки визначення потужності некогерентно 

розсіяного сигналу при цифровому перетворенні 
45 + 46 + 91 

23 Світлодіод 
Генерування зображення за допомогою механічної 

розгортки 
26 + 45 - 71 

24 Відповідь 

Обґрунтування пропозицій щодо радіоелектронного 

подавлення систем радіозв’язку з програмною 

перестройкою робочих частот  

23 + 38 + 61 

25 Моніторинг мереж 
Інформаційно-вимірювальна система для вимірювання 

бітової швидкості Інтернет з'єднання  
24 + 32 + 56 

26 Виміряємо все Акустичний вимірювач товщини предметів 20 - 25 - 45 

27 
Радіо пробуджує 

думки 

Радіоприймач на спеціалізованому сигнальному процесорі 

з програмним керуванням і OLED дисплеєм   
23 - 21 - 44 

 






































































































