
 



2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи Гунька Д. 
Т. обґрунтовані коректним та доцільним застосуванням необхідного 
математичного апарату, математичного моделювання, цифрової обробки 
зображень, реалізацією розроблених моделей і синтезу коригувальних і 
компенсуючих ланок а також результатами імітаційного моделювання та 
практичним впровадженням результатів досліджень. Це підтверджує 
відповідність теоретичного дослідження і реальних результатів та 
імітаційного моделювання. Основні результати дисертаційної роботи 
впроваджені для обчислення і побудови градаційних характеристик 
растрування та визначення параметрів коригування заданої форми растрових 
елементів. Надані практичні рекомендації ґрунтуються на розроблених у 
дисертаційній роботі наукових положеннях. 

3. Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій. 

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій обумовлена 
застосуванням апробованими методами математичного моделювання, обробки 
сигналів і зображень, методів растрування, синтезу тонопередачі 
поліграфічними методами та засобами. 

Вірогідність основних наукових положень та отриманих результатів 
забезпечується коректністю постановки розглянутих задач, чіткістю 
прийнятих припущень, строгістю адекватного математичного апарату 
апробованими методами обробки та синтезу зображень. Для верифікації 
результатів, отриманих за допомогою розробленого нормованого растрового 
перетворення і коригування градаційних характеристик, використано 
імітаційне моделювання в пакеті Matlab: Simulink та експериментальні 
дослідження. 

Основні результати дисертаційної роботи впроваджені у ТзОВ «Репроцентр 
Захід» для обчислення і побудови характеристик растрування та визначення 



параметрів коригувальної ланки заданої форми, що підтверджує їх 
ефективність. 

Результати роботи використані у навчальному процесі під час читання лекцій 
та дипломного проектування в Українській академії друкарства, що 
підтверджено відповідними документами. 

4. Наукова новизна досліджень та їх теоретичне значення. 

В дисертаційній роботі Гунько Д. Т. отримав такі важливі результати аналізу, 
синтезу і коригування растрування в галузі поліграфії: 

Вперше: 
- створено математичну модель нормованого растрового перетворення, 
основану на растрових комірках одиничного розміру і одиничної 
лініатури, яка, на відміну від існуючих, дає змогу узагальнити аналіз і 
синтез растрового перетворення незалежно від лініатури, що спрощує 
аналіз і синтез тонопередачі та ефективність репродукції в цілому; 

- розроблено аналітичний метод коригування растрового перетворення 
для елементів різної форми, який дає змогу визначити параметри 
коригувальної ланки незалежно від лініатури растру і підвищує якість 
відтворення друкованих зображень; 
Удосконалено: 

- модель приросту площі (розтиску) растрових елементів у процесі 
репродукування, який є основним негативним впливом в процесі 
виготовлення форм і під час друкування, описаного синусоїдальною 
функцією з просторовим періодом заданої лініатури, дає можливість 
здійснювати моделювання та аналіз впливу різних технологічних 
факторів на градаційні характеристики незалежно від форми растрових 
елементів, що необхідно для коригування; 

Дістали подальший розвиток: 
- аналітичний метод компенсації розтиску растрових елементів різної 
форми на основі компенсуючої ланки, яка описується степеневою 
функцією, визначено параметри ланки для заданої амплітуди розтиску, 
що забезпечує компенсацію розтиску на усьому інтервалі тонопередачі, 
необхідного для підвищення якості друкованих зображень. 



5. Практичне значення одержаних результатів. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи Гунька Д. Т. полягає у 
розробленні методів коригування градаційних характеристик і компенсації 
різних технологічних впливів на процес растрування на основі моделей 
нормованого растрового перетворення і визначення параметрів коригувальних 
ланок для растрових елементів різної форми, що підвищують якість 
друкованих зображень. 

Результати роботи рекомендуються впроваджувати у видавництвах і 
друкарнях для растрування графічної інформації для елементів різної форми, 
що розширює технологічні можливості і забезпечує якісне приготування 
зображень до друкування. 

Висновки по роботі повністю висвітлюють отримані в роботі результати та 
відповідають вимогам, які висуваються до висновків в дисертаціях. 

Додатки в роботі містять: 4 симулятори різного призначення, акти 
впровадження результатів дисертаційної роботи. 

6. Оформлення дисертації, повнота викладу наукових положень, 
висновків, публікацій та відповідність спеціальності. 

Всі розділи дисертації взаємно узгоджені, викладені послідовно, логічно та 
ілюстровані рисунками, які переконливо доводять наукові положення і 
результати. В цілому дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог 
оформлення дисертацій, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12.01.2017р. №40 і вимог «Порядку присудження наукових 
ступенів щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії». 

Результати дисертаційної роботи опубліковані у 10 наукових працях, у тому 
числі у 2 іноземних виданнях і одна стаття у виданні, що входить до 
міжнародної бази Scopus; у фахових виданнях України, що входять до бази 
даних Index Copernicus – 5; у  3 збірниках матеріалів конференцій. 

Дисертація відповідає стандарту спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія». 



7. Недоліки та зауваження до дисертації. 

Позитивно оцінюючи проведене здобувачем Гуньком Д. Т. наукове 
дослідження, визначаючи його беззаперечну наукову новизну і практичну 
значимість, доцільно висловити зауваження до деяких положень дисертаційної 
роботи і її тексту: 

1. У анотації дисертації дещо детально описані моделі і характеристики 
растрування, результати коригування, градаційні характеристики, 
компенсація розтискування, подано ряд положень загального плану, що 
переобтяжують анотацію, яка викладена на 13 сторінках. 

2. У першому розділі подано багато положень загального плану, які дещо 
повторюються, виходять за рамки відтворення зображень 
поліграфічними засобами та растрування, є посилання на літературні 
джерела минулого століття, що переобтяжує розділ. 

3. Запропонована модель нормованого розтиску у вигляді півхвилі 
синусоїдальної функції (2.15) має обмеження щодо геометричного 
розміру растрового елемента і описує інтегральний ефект приросту 
площі, що наочно слідує із характеристики растрування (рис 2.15), яка 
внаслідок розтиску розташовується вище природної лінійної 
характеристики. 

4. Не пояснено сутність залежності форми характеристики растрування 
поданих в абсолютних одиницях і у відносних. Наприклад, 
характеристики растрування в абсолютних одиницях площі (рис 3.12) 
частково перекриваються, натомість характеристики у відносних 
одиницях (рис 3.11) є S-подібними кривими зміщені праворуч. 

5. Зауваження до оформлення дисертації: 
• Відсутній перелік позначень і прийнятих скорочень; 
• Неакуратно виконані таблиці; 
• Відсутній опис симуляторів у додатках. 

Зазначені зауваження не є принциповими, істотно не впливають на основні 
положення дисертаційної роботи та не знижують її наукової цінності і 
практичного значення. 

 



 


