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Друкарня ВІТІ

Вірші

А на ранок ударили дзвони,
Прогриміла „до збору” труба,

Прохрипіли у небі ворони
І прорізала душу журба.

Проведи мене ген до порога,
Чуєш, люба, як серце щемить,

Вже чекає далека дорога,
Дай побути з тобою ще мить,
Проведи мене ген до криниці,
Бачиш в небо зривається птах,

У краплинах святої водиці
Окропи мій непройдений шлях.

А в обідню насунули хмари,
Сміх веселки зламала гроза,

Вражі сили навіяли чари
І під ноги упала сльоза.

Написав боєць АТО

„Мороз з’їдає пальців шкіру, 
Прилип на груди автомат, 

Вже загубив слова про віру, 
Крізь зуби тільки чортів мат. 

Холодне лезо ріже спину, 
Примерзла до щоки сльоза, 

Ще й вітер, курва, без зупину 
Січе безжально, мов лоза. 

Застигли, як в бетоні, берці
В полоні не ворушать слід, 
Гаряча тільки кров у серці, 

Все інше просто – мертвий лід. 
Вогнем дуріє клятий ворог, 

Від жару тільки сніг хрипить, 
Та сохне в автоматі порох, 

Та в жилах лише лють кипить. 
Я не боюсь гармат пожежі, 

Я вже давно забув про страх,
Для духу – не існують межі, 
Характер – не згорає в прах. 
Дивуйтесь, паничі, в Європі, 

Дурійте, кляті москалі, 
Я не замерз! Я тут! В окопі! 

Зігрітий з рідної землі!”

Привіт з війни…

Привіт, сестричко, в мене все 
нормально,

От тільки „Гради” били цілу ніч.
Як будеш близько, поцілуй від мене 

маму.
І запали у церкві кілька свіч.

Ти не кажи їй все, що я говорю,
Скажи, що тихо й мирно на посту.

Тобі скажу – нам вистачає болю,
Всі наші мрії йдуть у пустоту.

Я знаю, ти хвилюєшся за мене,
Ночами молишся, я чую шепіт твій.

І як в дитинстві мені хочеться до мами,
Сказати кілька сокровенних слів.

Та це лиш мить, берем у руки зброю,
І знову йдемо у запеклий бій.

Усе мине, повернемось весною,
Коли заберемо у ворога край свій,

Привіт із війни, сестричко!
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З 5 по 22 липня у Військовому інсти-
туті телекомунікацій та інформатизації 
розпочалась вступна кампанія 2017 
року. 

На навчання приймаються громадя-
ни України, які здобули повну загальну 
середню освіту, особи із числа цивіль-
ної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 
21 року, в тому числі ті, яким 17 років 
виповнюється в рік зарахування на на-
вчання; військовослужбовці, резерві-
сти та військовозобов’язані, які мають 
повну загальну середню освіту та не 

мають військових звань офіцерського 
складу  віком до 23 років.

Військовий інститут телекомуніка-
цій та інформатизації є провідним ви-
шем з майже віковою історією з під-
готовки військових фахівців у галузі 
телекомунікацій та інформатизації. 

Навчання буде здійснюватись за 
шістьома спеціальностями: комп’ю-
терні науки та інформаційні технології, 

комп’ютерна інженерія, кібербезпека, 
телекомунікації та радіотехніка, війсь-
кове управління (за видами збройних 
сил), озброєння та військова техніка. 

Під час навчання курсанти забезпе-
чуються харчуванням, обмундируван-
ням, проживанням та стипендією. 

Термін навчання в інституті зарахо-
вується як термін проходження війсь-
кової служби.

Перші дні роботи приймальної 
комісії показали, що бажаючих ста-
ти офіцерами, пов’язати своє життя 
із захистом Батьківщини та отримати 
сучасну освіту у галузі IT-технологій 
дуже багато, проте шанс є у кожного, 
тому запрошуємо до вступу у навчаль-
ний заклад.

Ласкаво просимо до нас за адресою: 
м. Київ, Печерський район, вул. Мо-
сковська 45/1. Телефон приймальної 
комісії: (044) 256-22-80.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 РОКУ

З 1 по 15 липня 2017 року у Війсь-
ковому інституті телекомунікацій та 
інформатизації на кафедрі військової 
підготовки відбувся перший етап на-
вчальних зборів з громадянами Украї-
ни, які проходять військову підготов-
ку за програмою підготовки офіцерів 
запасу. Польовий збір з майбутніми 
офіцерами  цього року вперше прохо-
див на базі батальйону забезпечення 
навчального процесу інституту.

На цьому етапі навчальних зборів 
брало участь близько 140 студентів з 
різних вишів міста Києва.

Головним завданням під час польо-
вого виходу було допомогти студентам 
закріпити знання та навички, які вони 

отримали на військовій кафедрі під час 
теоретичної підготовки та надати знан-
ня щодо нової техніки зв’язку, яка була 
прийнята на озброєння. Років п’ять на-
зад у нас ще не було сучасних засобів. 
Зараз є. Навчали їх наші викладачі, 
кожен з яких пройшов через АТО, що 
надасть слухачам практичний досвід 
використання цієї техніки в бойових 

умовах, – зазначив керівник табірного 
збору заступник начальника інституту 
з озброєння полковник 
Андрій ЧЕКАН. 

Зворушливим моментом під час за-

вершення першого етапу навчальних 
зборів стало прибуття студентів у Вій-
ськовий інститут. Майбутніх представ-
ників українського війська зустрічав 
військовий оркестр навчального закла-
ду під звуки маршу.

Під час другого етапу навчальних 
зборів, який пройде на базі Військо-
вого інституту, студенти продовжать 
практично відшліфовувати свої знан-
ня, які їм знадобляться для служби у 
військах.

Після проходження програми на-
вчальних зборів та складання випуск-
ного екзамену, студенти кафедри вій-
ськової підготовки урочисто складуть 
Військову присягу. Після цього їм буде 
присвоєно військове звання „молод-
ший лейтенант”.

Студенти кафедри військової підготовки ВІТІ 
повернулися з польового вишколу

Події місяця
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Зв’язок у ЗСУ – аналіз військового досвіду

Канали зв’язку. Про супутниковий 
термінал ЗСУ

Основний спосіб каналоутворення в 
сучасній українській армії – супутни-
ковий термінал Tooway.

Tooway – VSAT-комплект [Very 
Small Aperture Terminal - термінал, що 
працює з супутником KA-SAT компанії 
Eutelsat (9 градусів східної довготи).

Супутник сучасний, працює в 
Ка-діапазоні (26-40 ГГц), забезпечую-
чи терміналам швидкість прийому да-
них до 22 Мбіт/с, передачі даних - до 
6 Мбіт/с.

Військові супутникові термінали 
налаштовані на швидкість до 1 Мбіт/с. 
Вважається, що цього достатньо для 
роботи IP-телефонії, включаючи 
шифровану, інформацію об’єднання 
ретрансляторів Motorola в мережу, а 
також роботи військової електронної 
пошти та доступу до інших ресурсів 
військового інтернету (АСУ „Дніпро”).

ТАКОЖ: Що передається за допом-
огою АСУ „Дніпро”.

На практиці супутниковий канал 
має великі i не дуже стабільні значення 
часу проходження пакетів інформації у 
мережі.

Наприклад, затримка передачі го-
лосу між радіостанціями Motorola, 
які знаходяться в зонах покриття двох 
ретрансляторів, підключених через су-
путникові канали, сягає 3 секунд.

Спроба передати таким чином швид-
кий „бойовий” радіообмін призводить 
до того, що у віддаленій мережі чути 
лише yривки фраз.

До супутникового каналу чутливі 
засоби ЗАЗ  зустрічаються ситуації, 
коли з’єднання є, але робота сервісів 
не забезпечується.

Також є кілька механічних проблем:
- з причини низького розташування 

супутника над обрієм не завжди можна 
швидко обрати місце розгортання.

- під час опадів, що заливають вікон-
це приймача, іноді критично знижуєть-
ся чутливість.

Звичайно, ХОТІЛОСЯ Б:
а) більше супутникових комплектів 

у захищеному виконанні – вони зруч-
ніші в застосуванні, хоча всередині 
цих нібито міцних військових „зелених 
валіз” знаходиться неміцна цивільна 
елементна база;

б) більше супутників – особливо 
розташованих східніше, тобто вище 
над горизонтом;

в) українського супутника, не ко-
мерційного, а військового супутника 
зв’язку, захищеного від перешкод та 
придушення сигналу.

В армії намагаються 
використовувати й інші   

способи каналоутворення.

По-перше, це DSL-модеми. Їх ве-
ликий вибір, працюють вони вправно, 
і можуть забезпечувати кількамега-
бітний канал з використанням кабе-
лю П-274 – легендарної „польовки”. 
Якщо, звичайно, в радіусі кількох кіло-
метрів є куди підключитись.

По-друге, це бездротові точки до-
ступу – наприклад, Mikrotik та UBNT, 
які працюють у стандарті IEEE 802.11, 
в народі Wi-Fi. Трафік додатково шиф-
рується AES-256.

Точки доступу на кшталт AirGrid 
працюють у діапазоні 5,5 ГГц і здатні 
підтримувати радіоканал пропускною 
спроможністю кілька десятків Мбіт/с 
на відстані прямої видимості.

Щоправда, стандартні щогли ко-
мандно-штабних машин занадто „гу-
ляють”, щоб дозволити двом антенам 
бачити одна одну на великій відстані. 
Але КП (командний пункт), який має 
стаціонарне підключення до мережі, 
може „роздати” його радіолінками 
підрозділам, які знаходяться недалеко.

Так цивільна технологія Wi-Fi фак-
тично замінює такий клас обладнання, 
як військові радіорелейні лінії.

Військова тропосферна радіостан-
ція вітчизняного виробництва

Питання стійкості цієї технології 
до засобів РЕБ і до виявлення позиції 
передавача засобами РЕР залишаються 

відкритими, як і для інших цивільних 
засобів зв’язку на військовій службі.

А от побутових аналогів військовим 
радіостанціям тропосферного зв’яз-
ку (далекий – на кількасот км – зв’я-
зок, заснований на здатності верхніх 
шарів тропосфери „відбивати” частину 
радіохвиль назад на земну поверхню) 
не знайшлось.

Тому нині в ЗСУ майже немає за-
собів так званих nonLOS-комунікацій 
(non Line Of Sight – високочастотний 
зв’язок за межами прямої видимості, 
він же тропосферний).

Дротові комунікації залишаються 
найнадійнішим способом передати 

інформацію „не для чужих вух”.
Але крім класичного „телефону 

польового”, широко застосовується 
IP-телефонія: PBX-сервери (cервери 
приватних віртуальних телефонних 
мереж Private Branch eXchange) на базі 
відкритого програмного забезпечення 
Asterisk та VoIP-шлюзи (пристрої для 
підключення аналогових телефонів до 
мереж IP-телефонії).

Шлюз під’єднується до каналу пере-
дачі даних, налаштовується на роботу 
з певним SIP-сервером (забезпечує ну-
мерацію та з’єднання між абонентами 
мереж ІР-телефонії), до шлюзу під’єд-
нуються звичайні офісні телефони, і 
КП на передовій отримує телефонний 
зв’язок навіть з Києвом.

Перед шлюзом можна поставити за-
соби ЗАЗ (засекречувальна апаратура 
зв’язку), і отримати шифрований зв’я-
зок.

Зразок ЗАЗ у ЗСУ – шифратор 
Гном-Е, служить для криптографічно-
го захисту трафіку в IP-мережах.

Необхідно створити розподілену 
мережу ІР-телефонії з резервуванням 
серверів та єдиним планом нумерації. 
Залучивши до неї власні „астеріски”, 
які вже працюють у деяких підрозділах 
в якості внутрішніх АТС.

Оскільки на початку експлуатації 
системи номерний ресурс на PBX-сер-
верах перевищував потреби військо-
вих, номери роздавалися просто за ус-
ними заявками, без жодного обліку.

Тому єдиного каталогу абонентів не-
має, довідники створюються методом 
обдзвону та уточнення.

Начальник ГВТІ
капітан Вікторівський А.О.
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Сучасні технології захисту інфор-
мації та кібербезпеки стрімко розви-
ваються наряду з розвитком інформа-
ційних технологій (ІТ), але динаміка 
розвитку суттєво перевищує динаміку 
розвитку ІТ. Це пов’язано з великою 
кількістю вразливостей і загроз в су-
часному кіберпросторі. 

Сучасний фахівець з кібербезпеки 
повинен глибокого розуміти мережні 
технологій, володіти мовами програ-
мування, володіти фундаментальними 
знаннями з криптології, технологій, 
методів та засобів захисту інформації 
та кібербезпеки. 

Спеціальність 125 Кібербезпека у 
нашому інституті виникла на основі 
спеціальності 7.17010181 Безпека ін-
формації у спеціальних інформаційних 
системах. Перший набір за даним на-
прямком був сформований у 2007 році.

Підготовка фахівців з Кібербезпе-
ки передбачає вивчення сучасних тех-
нологій захисту інформації та кібер-
безпеки. Основний акцент на кафедрі 
Захисту інформації та кіберзахисту 
ставиться на практичну складову під-
готовки. 

Але для вивчення та забезпечення 
відпрацювання практичних завдань 
необхідна значна кількість техніки та 
спеціалізованого програмного забез-
печення,  якими на сьогоднішній час є 
досить складним питанням.

Для ефективної підготовки фахівців 
вже багато років широко використову-
ються засоби віртуалізації та емуляції. 
На кафедрі було впроваджено викори-
стання засобів віртуалізації та емуля-
ції при вивченні таких дисциплін, як: 
Безпека операційних систем, Захист 
інформації в інформаційно-телеко-

Досвід підготовки фахівців кібербезпеки

мунікаційних системах, Засоби захи-
сту інформації у кіберпросторі тощо.

Так, програмне забезпечення вір-
туалізації VMware Workstation / 
VirtualBox використовується для від-
працювання практичних вправ з на-
лаштування механізмів захисту та 
політик безпеки операційних систем 
Windows, Linux; встановлення та 
адміністрування спеціального про-
грамного забезпечення, проведення 
лабораторних занять з реалізацією 
безпосереднього зараження та запуску 
шкідливого програмного забезпечення 
у віртуальному середовищі. Для від-
працювання практичних вправ з на-
лаштування мережних засобів захисту: 
Firewall, IDS/IPS, механізмів захисту 
маршрутизаторів тощо, використову-
ються емулятори телекомунікаційних 
мереж – Cisco Packet Tracer, GNS3 та 
інші. Емулятори дозволяють відтво-
рити реальні інформаційно-телеко-
мунікаційні мережі, здійснювати їх 
швидку переконфігурацію та впровад-
ження засобів захисту.

Робота у засобах віртуалізації та 
емуляції максимально наближена до 
реальних умов. З точки зору викладача 
та забезпечення супроводження техніч-
ним персоналом кафедри використан-
ня даних програмних засобів досить 
зручне, адже при проведенні заняття 
не потрібне технічне супроводження 
та перейматися технічними несправ-
ностями, які можуть виникнути в на-
слідок помилок курсантів на реальній 
техніці. Завжди можна перезавантажи-
ти симулятор та почати відпрацювання 
практичного заняття зпочатку. 

Крім того, курсант може відпрацьо-
вувати практичні завдання самостійно 
та не бути прив’язаним до аудиторії з 
технікою. Для відпрацювання практич-
ного завдання достатньо тільки ПЕОМ.

Зрозуміло, що робота на різнотип-
них емуляторах вносить певні обме-
ження, але сучасні віртуальні середо-
вища дозволяють виконати до 90 %  
усіх практичних завдань, а при можли-
вості інтеграції з реальним фізичним 
середовищем і усі 100 %.

Старший викладач кафедри № 33 ,
к.т.н., підполковник Шевченко А.С.



Сайт: www.viti.edu.ua

Липень 2017 року. Випуск № 11

3

Події місяця

В інституті тривають тренуван-
ня парадного розрахунку до параду 
військ з нагоди 26-ї річниці незалеж-
ності України.

В системі заходів морально-пси-
хологічного забезпечення підготовки 
парадного розрахунку у п’ятницю 07 
липня 2017 року офіцерами структури 
МПЗ був проведений огляд-конкурс 
на кращу шеренгу та кращого війсь-

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПАРАДНОГО РОЗРАХУНКУ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ковослужбовця па-
радного розрахунку. 

За результатами 
огляду-конкурсу кра-
щою шеренгою було 
визнано шеренгу 
№ 7 (старший шерен-
ги підполковник Бри-
гадир С.П., старший 
лейтенант Фесенко 
О.Д.) у складі 14 вій-
ськовослужбовців 15, 
25 курсу: молодші 
сержанти Гелета Д.Р., 

Мороз А.А., старші солдати Дроздов 
В.П., Короїд Р.Є., Шнукало А.Д., Лі-
щинський Д.Ю., солдати Власюк М.С.,  
Сарбаш І.О., Воробйов В.С., Понома-
ренко О.В., Затуливітер О.В., Родіо-
нов Д.А., Шелест І.С., Василенко Д.В. 

Звання кращого військовослужбов-
ця парадного розрахунку виборов кур-
сант 15 навчального курсу солдат Дми-

тро Батов.
Подібні заходи МПЗ сприяють 

глибокому усвідомленню кожним 
військовослужбовцем парадного ро-
зрахунку, що Він є кращим представ-
ником свого військового навчально-
го закладу, Збройних сил в цілому, 
особою, якій довірено високу честь 
представляти лави Збройних сил 
України керівництву Держави, Міні-
стерства оборони, українському су-
спільству та міжнародній спільноті. 

Отже від особистого вишколу, 
сумлінності, відповідальності, ува-
ги та цілеспрямованості під час 
підготовки та проведення     вій-
ськового параду залежить автори-
тет України та її Збройних Сил. 

Командування інституту дякує 
Вам за службу! Так тримати!

Під час польового збору група ін-
структорів громадської організації 
„44-й навчальний центр” провела 
комплексні практичні заняття з війсь-
ково-медичної підготовки „Курс бій-
ця-рятівника” зі студентами кафедри 
військової підготовки Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформати-
зації.

Майбутні офіцери запасу набули 
практичних навичок з надання першої 
медичної допомоги пораненому, само-
допомоги та взаємодопомоги безпосе-
редньо в бойових умовах.

Курс бійця-рятівника

Під час занять студенти також від-
працювали проведення евакуації по-
ранених із зони бойового зіткнення до 
місця надання кваліфікованої медичної 
допомоги.

Інструктори навчили також навчає-
мих користуватися медичними засо-
бами, які є у кожного воїна, а також 
використовувати підручні засоби, щоб 
під час бойових дій боєць міг зупини-
ти кровотечу та зробити все необхідне 
задля збереження життя собі або пора-
неному товаришу.
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СПОРТИВНЕ СВЯТО

Громадяни України, які навчають-
ся на кафедрі військової підготовки за 
програмою підготовки офіцерів запасу, 
проходили перший етап навчальних 
зборів на території навчально-польо-
вого центру забезпечення навчального 
процесу інституту.

Вищезазначений захід, проходив в 
умовах наближених до бойових, у на-
метовому містечку, який розгорнутий 
у полі та використовується інститутом 
для проведення практичних занять з 
різними категоріями військовослуж-
бовців. 

„Будь яке перше враження  – най-
сильніше, тим паче якщо воно позитив-
не”, – розповідає студент 655 навчаль-
ного взводу Деніс Боярінцев, який 
проходив перший етап; – Табір був 
облаштований так, як написано у Ста-
туті Збройних сил України. Все було 
продумано до дрібниць: від місць за-
доволення побутових та інших потреб, 

до місць  якісного проведення 
занять з вогневої та спеціальної 
підготовки”.

Участь у першому етапі на-
вчального збору прийняло понад 
140 студентів з різних вищих на-
вчальних закладів міста Києва. 

Головним завданням було вдо-
сконалення командирських та 
методичних навичок громадян, 
отриманих ними під час засвоєн-
ня програми військової підготов-

ки у військовому інституті, виконан-
ня вправ зі стрільб, та інші практичні 
завдання. 

До занять залучалися провідні 
фахівці кафедри військової підготовки 
інституту, а також група інструкторів 
громадської організації „44-й навчаль-
ний центр”, які проводили комплексні 
практичні заняття з військово-медич-
ної підготовки „Курс бійця-рятівника”. 

„Головним завданням для ад-
міністрації навчального збору було на-
дання студентам практичного досвіду, 
який знадобиться їм не лише під час ви-
конання військового обов’язку в запасі 
у мирний час та обов’язків військової 
служби необхідних у воєнний час, а та-
кож у повсякденному, цивільному жит-
ті” - зазначив начальник кафедри вій-
ськової підготовки полковник Дмитро 
Ткаченко. „З особовим складом прово-
дилися заняття з інженерної, тактичної 

підготовки, топографії. 
Розглядалися питання щодо набуття 

практичних навичок з надання першої 
медичної допомоги пораненому, само-
допомоги та взаємодопомоги безпосе-
редньо в бойових умовах, проведення 
евакуації поранених із зони бойового 
зіткнення. 

Крім того, громадяни України які 
навчаються за програмою підготовки 
офіцерів запасу залучалися до несення 
служби в добовому наряді, здійснюва-
ли патрулювання наметового містечка, 
його охорону. Вважаю що на першому 
етапі навчального збору з поставленим 
завданням ми впоралися”. 

Під час повернення до місця постій-
ної дислокації у Військовому інституті, 
особовий склад зустрічав  військовий 
оркестр, який перетворив цю подію на 
справжнє свято. 

Попереду другого етапу навчально-
го збору, який пройде на базі Військо-
вого інституту, студенти продовжать 
практично відшліфовувати свої знання.

Після проходження програми на-
вчального збору та складання випуск-
ного екзамену громадяни, які прохо-
дять військову підготовку, в урочистих 
умовах складуть Військову присягу на 
вірність Українському народові згідно 
з порядком, установленим Статутом 
внутрішньої служби Збройних сил 
України. 

9 липня 2017 року  відповідно до плану проведення вихідного дня на території табірного збору, якій проходить на базі ба-
тальйону забезпечення навчального процесу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації відбулося спортивне 
свято зі студентами, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Змагання проходили з 
трьох видів спорту, а саме: міні-футбол, волейбол та настільний теніс. 

Перше місце у першості з міні-футболу зайняв перший взвод, командиром якого є старший солдат Згурський О.С.
У змаганнях з волейболу перемогу здобув другий взвод, на чолі якого знаходиться курсант Партика Є.В.
З настільного тенісу перше місце зайняла солдат Масюра К.О., яка в жорсткій боротьбі перемогла решту суперників.
Проведений захід ще раз підтвердив, що будь-яка ціль досягається лише під час згуртованості колективу та його прагнен-

ня до перемоги!
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На кафедрі Транспортних мереж 
працюють висококваліфіковані науко-
во-педагогічні працівники, більшість 
із яких вже брали участь в антитерори-
стичній операції. 

На кафедрі створено всі необхід-
ні умови для здійснення навчального 
процесу з достатньою кількістю лек-
ційних, навчальних, лабораторних, 
спеціалізованих аудиторій, комп’ютер-
них та інших класів та є можливість 
відпрацювання питань практичної під-
готовки курсантів на засобах зв’язку 
і АСУ навчально-тренувального ком-
плексу. 

Викладачі нашої кафедри постій-
но втілюють у навчання майбутніх 
офіцерів-зв’язківців  досвід участі 
підрозділів військ зв’язку в антитеро-
ристичній операції та формують єди-
ний погляд у майбутніх командирів 
щодо підготовки військовослужбовців 
з урахуванням особливостей виконан-
ня завдань в зоні АТО.

Кафедра транспортних мереж є ви-
пускною, випускники інституту отри-
мують диплом державного зразка та 
первинне офіцерське звання лейтенант. 
Офіцери випускники направляються 
для подальшого проходження війсь-
кової служби до частин та підрозділів 
Збройних cил України та інших війсь-
кових формувань нашої держави. 

Крім того, науково-педагогічні пра-
цівники нашої кафедри здійснюють 
підготовку на курсах перепідготовки 
та підвищення кваліфікації різних ка-
тегорій військовослужбовців. 

Навчальні заняття проводяться як 
теоретично, в навчальних аудиторіях 
кафедри, де вивчаються новітні засо-
би зв’язку, так і в польових умовах. 
Курсанти і слухачі під керівництвом 
офіцерів, які неодноразово перебували 
на Сході України, приймали участь в 
АТО, опановують питання організації 
життєдіяльності у польових умовах та 
відпрацьовують нормативи по роботі 
на військовій техніці зв’язку.

 З початком антитерористичної опе-
рації офіцерами кафедри транспортних 
мереж був виконаний великий ком-
плекс заходів, які раніше не виконува-

Досвід кращих викладачів та 
науковців в реалізації освітнього 

процесу та наукової діяльності
 кафедри № 13 

лися ніколи. 
Попри те, що тоді у нас не було до-

статньої кількості новітньої техніки 
зв’язку, сучасного обладнання, нам 
бракувало практичного досвіду, ми  
виконали поставлені перед кафедрою 
завдання і в короткі терміни розробили 
навчальні посібники по новітнім за-
собам зв’язку, організували необхідну 
кількість навчальних місць для відпра-
цювання практичних питань, забезпе-
чили необхідною кількістю начальних 
матеріалів наших слухачів та організу-
вали якісне навчання. 

Тепер настав час поглиблювати свої 
знання та вдосконалювати навички 
задля якісного виконання усіх завдань, 
які будуть стояти перед кафедрою.

У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації створе-
на Спеціалізована вчена рада СРД 
26.710.01  згідно рішення Атестацій-
ної колегії Міністерства освіти і науки 
України Наказ № 5-дск від 26.06.2017 
року. 

З правом прийняття до розгляду та 
проведення захистів дисертацій з гри-
фом „таємно” та „цілком таємно” на 
здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) технічних наук за спеціаль-
ностями 05.13.06 „Інформаційні техно-
логії” та 20.02.14 „Озброєння та війсь-
кова техніка” (технічні науки) строком 
до 31 грудня 2019 року. 

Голова ради – Креденцер Борис Пе-
трович, доктор технічних наук, профе-
сор. Заступник голови ради – Романюк 
Валерій Антонович, доктор технічних 
наук, професор. Вчений секретар ради 
– Радзівілов Григорій Данилович, кан-
дидат технічних наук, доцент.

Начальник науково-організаційного 
відділу підполковник Діянчук І.М.

В Державній науково-технічній 
бібліотеці України надається доступ до 
колекції наукових дисертацій багатьох 
країн світу з початку червня 2017 р. 

Доступ  надається до наступних ін-
формаційних ресурсів:

– інформаційної системи NDLTD 
(міжнародна колекція тез та текстів ди-
сертацій 36 кран світу).

– електронна бібліотека дисерта-
цій-електронна колекція дисертацій 
країн СНД.

Доступ проводиться у форматі вір-
туального читального залу бібліотеки 
провайдера послуг, що вимагає фі-
зичної присутності користувача БД у 
ДНТУ України, (для роботи з БД необ-
хідно зареєструватися в бібліотеці та 
отримати читацький квиток на місяць 
за 5 грн., або на рік за 20 грн.

Загальна інформація
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Результати роботи екзаменаційної комісії щодо здобуття ступеня вищої 
освіти „бакалавр” заочної форми навчання

З 17 по 20 липня 2017 р. у Війсь-
ковому інституті телекомунікацій та 
інформатизації здійснювалась підсум-
кова атестація студентів заочної форми 
навчання щодо присудження їм ступе-

ня вищої освіти „бакалавр”.
Загалом, до атестації було допуще-

но 27 військовослужбовців військової 
служби за контрактом сержантського 
та старшинського складу. 

В ході роботи екзаменаційна комісія 
на чолі з головою комісії заступником 
начальника військ зв’язку Збройних 
сил України полковником Плуговим 
Юрієм Анатолійовичем здійснила вста-
новлення відповідності освітньо-про-
фесійних програм вимогам підготовки 
фахівців за ступенем вищої освіти „ба-
калавр”.

Аналіз представлених до захисту 
робіт переконливо показав належний 

рівень підготовки фахівців в галузі 
електроніки та телекомунікацій, інфор-
маційних технологій та воєнних наук, 
національної безпеки, безпеки держав-
ного кордону.

В ході захисту кваліфікаційних робіт 
студентами заочної форми навчання 
продемонстровано високий рівень від-
працювання тем робіт. Більшість робіт 
являють собою закінчену теоретичну 
(експериментальну) роботу, пов’язану 
з вирішенням актуальних завдань ав-
томатизації повсякденної діяльності 
ЗС України, інформаційної боротьби 
у комп’ютерних системах і мережах 

спеціального призначення.
Активна підтримка бакалаврів з 

боку їх наукових керівників додавала 
впевненості та наснаги під час захисту 
кваліфікаційних робіт.  

Більшість тем кваліфікаційних робіт  
можуть бути застосовані у вирішенні 
питань вдосконалення повсякденної 
діяльності ЗС України.

Позитивним досвідом у підготовці 
та написанні кваліфікаційних робіт є 

тісний зв’язок індивідуальних завдань, 
що видані студентам з практичними 
потребами, які необхідно вирішува-
ти у ЗС України, а саме: „Підсистема 
контролю стану програмного забезпе-
чення автоматизованих робочих місць 
АСУ „Дніпро”, „Автоматизація систе-
ми оповіщення особового складу по 
сигналу бойової тривоги”, „Програм-
не забезпечення прихованої передачі 
повідомлень в графічних файлах”, „Ав-
томатизована система обліку руху па-
ливно-мастильних матеріалів на складі 
установи на базі реляційної системи 
керування базами даних”,  „Побудова 

радіорелейних інтервалів підвищеної 
протяжності”, „Аналіз телекомуніка-
ційних технологій та їх послуг для 
побудови телекомунікаційної мережі в 
зоні АТО” тощо.

Заступник начальника інституту з на-
вчальної роботи, к.т.н., доцент, пол-
ковник Сілко О.В.
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Станом на початок 2014 року до 
складу стаціонарної компоненти систе-
ми військового зв’язку Збройних сил 
України входило близько 30 % цифро-
вого обладнання, до складу мобільної 
компоненти – лише 1 – 2 %. Збройна 
агресія проти України стала головним 
чинником, який  прискорив цифрові-
зацію як стаціонарної, так і мобільної 
складових системи військового зв’язку.

В даний час у зоні проведення АТО 
побудована сучасна цифрова система 
зв’язку, яка, в цілому,  відповідає вимо-
гам системи управління військами.

В тактичній ланці управління осо-
бливої актуальності набувають сучас-
ні засоби радіозв’язку (КХ та УКХ, 
які представлені радіостанціями  ви-
робництва Harris), транкінгового (ви-
робництва Motorola), радіорелейного 
(цифрові радіорелейні станції Р-425С3, 
Р-402, Air Grid) та супутникового зв’яз-
ку (термінали супутникового зв’язку 
Tooway). 

Оскільки вказане сучасне обладнан-
ня радіозв’язку з’явилось на озброєнні 
нещодавно, виникло завдання органі-
зації та проведення курсів перепідго-
товки та підвищення кваліфікації офі-
церів тактичної ланки управління.

В інституті постійно проводяться 
наступні курси:

– підвищення кваліфікації офіцерів 
зв’язку тактичної ланки управління з 
питань якісної експлуатації сучасних 

Підготовка на курсах підвищення кваліфікації офіцерів – 
  вимоги сьогодення

засобів (комплексів) зв’язку;
– перепідготовки та підвищення 

кваліфікації офіцерів – резервістів опе-
ративного резерву;

– курсів перепідготовки та підви-
щення кваліфікації офіцерів військо-
вих частин, які не входять до бойового 
складу, з метою їх переміщення до бой-
ових військових частин для створення 
бойового ядра за ВОС офіцерів зв’яз-
ківців;

– підвищення кваліфікації офіцерів 
командної ланки з’єднань, військових 
частин і підрозділів зв’язку;

– підвищення кваліфікації з питань 
розвитку та забезпечення функціону-
вання автоматизованих комплексів та 
телекомунікаційних мереж;

– військової підготовки за програ-
мою підготовки офіцерів. 

Основним завданням кафедри 
радіозв’язку на теперішній час при 
проведенні курсів є вивчення такти-
ко-технічних характеристик та можли-
востей, основ бойового застосування 
сучасних засобів радіо-, транкінгово-
го, радіорелейного та супутникового 
зв’язку, набуття практичних навичок з 
їх експлуатації.

План-програми курсів складені та-
ким чином, що слухачі незалежно від 
військово-облікової спеціальності вив-
чають змістовий модуль „Сучасні за-
соби радіо, супутникового та транкін-
гового зв’язку”, в якому викладаються 

наступні теми: „Основи налагодження 
та експлуатації системи транкінгового 
зв’язку Mototrbo”, „Експлуатація си-
стеми супутникового зв’язку Tooway”, 
„Експлуатація УКХ радіостанцій ви-
робництва Harris (RF-7850М-HН, 
RF-7800V-VS511)”, „Експлуатація 
КХ радіостанцій виробництва Harris 
(RF-7800H, MPR-9600)” та змістовий 
модуль „Експлуатація засобів радіоре-
лейного зв’язку” в якому викладається 
- „Експлуатація цифрової радіорелей-
ної станції Р-425С3”.

В серпні планується отримання на 
кафедру засобів УКХ радіозв’язку ви-
робництва Aselsan (VRC-9661, PRC-
9661, PRC-9651), які допущені до ек-
сплуатації у Збройних силах України 
в умовах особливого періоду. Тому 
вносяться відповідні корективи у ро-
бочі навчальні програми дисциплін ка-
федри, розробляються нові методичні 
розробки та методичні рекомендації 
щодо налаштування та експлуатації 
радіостанцій виробництва Aselsan.

Отже, випускник курсів перепідго-
товки та підвищення кваліфікації ВІТІ, 
незалежно від військово-облікової 
спеціальності, повинен мати необхід-
ні знання та вміння щодо експлуатації 
засобів радіо-, транкінгового, радіоре-
лейного та супутникового зв’язку.

Начальник кафедри №12, к.т.н.,
доцент, полковник  Борисов І.В.

Загальна інформація
На який термін призиваються офі-

цери запасу?
Відповідно до законодавства термін 

служби офіцерського складу складає 
до 18 місяців. При цьому початком 
військової служби за призовом є день 
відправлення у військову частину 
з районного (міського) військового 
комісаріату (Указ Президента України 
№ 1153/2008). Закінченням військової 
служби вважається день виключення 
військовослужбовця зі списків особо-
вого складу військової частини.

Після отримання повістки про при-
зов на військову службу, офіцери запа-
су зобов’язані прибути в пункт збору 
в термін, зазначений у повістці. При 
цьому, за неявку до військового комі-
саріату без поважних причин призов-
ник несе відповідальність.
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В даний час в системах військово-
го радіозв’язку, де в режимі реального 
часу потрібна підтримка різноманітних 
радіопротоколів, широко застосовуєть-
ся цифрова обробка сигналів. 

Для позначення технології, в якій 
програмне забезпечення використо-
вується як для модуляції, так і для де-
модуляції радіосигналів застосовуєть-
ся англомовний термін software-defined 
radio (SDR). Цифрова обробка сигналів 
забезпечує високу ефективність за ра-
хунок високої точності реалізації алго-
ритмів обробки.

 Крім того, в системах SDR за допо-
могою програмних алгоритмів можуть 
бути реалізовані такі функції, які дуже 
складно отримати при аналоговій об-
робці. Нові типи модуляції і пов’язані 
з ними процедури мають загальний 
термін „форма сигналу” (waveform). 
Змінивши програмне забезпечення, 
радіостанція отримує можливість пе-
реналаштування на іншу частоту, вид 

Рисунок 1.

Рисунок  2

модуляції і протокол 
передачі. Зокрема, SDR 
дозволяє швидко дода-
вати нові типи модуля-
ції, протоколи передачі 
і т.д. в тому числі і в 
процесі експлуатації. У 
разі апаратної реаліза-
ції це вимагало б виго-
товлення нової схеми. 
Технологія SDR при-
ваблива в першу чергу 
для виробників систем 
військового радіозв’яз-
ку, оскільки одна апа-
ратна платформа може 
бути пристосована до 
великої кількості форм 
сигналів, які додають-
ся програмно. Саме 
тому всі нові системи 
зв’язку, закупівля яких 
планується найближ-
чим часом, виконані із 
застосуванням техно-
логії SDR.

Застосування тех-
нології SDR різко 
скоротило час, необ-
хідний для модерні-
зації засобів зв’язку. 
Досить часто, поки 
йдуть випробування 
будь-якої радіостанції, 

з’являється нова версія програмного 
забезпечення. У зв’язку з цим виникла 
необхідність контролю версії програм-
ного забезпечення як при прийманні 
закупленого обладнання, так і в ході 
проведення різних випробувань.

Для контролю відповідності пара-
метрів випромінювання заявленим 
розробником характеристик фахівці 
наукового центру використовують кон-
трольний приймач, який також вико-
ристовує технологію SDR. Для цього 
застосовується телевізійний приймач 
на основі АЦП RTL2832U зі зміненим 
програмним забезпеченням. Оцифро-
ваний сигнал по інтерфейсу USB над-
ходить в комп’ютер, де і відбувається 
його обробка. Основний вид обробки 
- обчислення спектра сигналу з вико-
ристанням алгоритму швидкого пе-
ретворення Фур’є. Результат обробки 
представляється у вигляді зображення 
поточного спектра („панорама”) і у ви-
гляді відображення змін спектра за ча-

сом („водоспад”).
Приймач дозволяє оцінити як фор-

му спектра сигналу і ,відповідно, вид 
модуляції, так і виявити позасмугове 
випромінювання і частоту основного 
випромінювання. Окремі відхилення 
параметрів випромінювання від норми 
зустрічаються не рідко. Так, зокрема, в 
ході демонстрації нових засобів зв’яз-
ку одним з виробників оцінювалися 
можливості режиму ППРЧ. У радіо-
станції одного типу ППРЧ була дійсно 
хаотичною (рис.1). Хаотичність пере-
будови робочої частоти добре видно на 
„водоспаді” (нижня частина рисунка).

У радіостанції іншого типу характер 
перебудови мав інший вигляд (рис.2).

В даному випадку ми не схильні ду-
мати, що такий закон перебудови був 
запрограмований навмисно. Швид-
ше за все, це результат поспіху і про-
граміст забув прибрати тестовий ре-
жим. Однак, наведений факт висвітлив 
нову небезпеку: можливість поставки 
радіостанції з прошивкою, що не від-
повідає умовам поставки, в тому числі 
і з навмисне введеними змінами.

Крім цього, SDR-приймач регуляр-
но використовується в НЦЗІ при по-
шуку закладних пристроїв. Завдяки 
можливості швидкого спектрального 
аналізу, який реалізується в SDR-прий-
мачі, можна виявити закладні пристрої 
короткочасного випромінювання та 
джерела випромінювання зі складни-
ми, нестандартними видами модуляції.

Для розширення смуги робочих 
частот SDR-приймача в НЦЗІ було 
створено пристрій, який дозволяє під-
ключення SDR-приймача до тракту 
проміжної частоти приймача AR 8200 
програмно-пошукового комплексу 
DigiScan. На створений пристрій отри-
мано Свідоцтво на раціоналізаторську 
пропозицію № 3/119/23.

Нині, на базі SDR-приймача, 
програмно-пошукового комплексу 
DigiScan та створеного пристрою про-
водиться розробка методик проведен-
ня комплексного технічного контролю 
безпосередньо в зоні бойових дій. 

Крім цього, узагальнюється досвід 
застосування подібних пристроїв в 
зоні проведення антитерористичної 
операції.

працівник ЗСУ Овсянніков В.В.

Застосування фахівцями Наукового центру зв’язку 
та інформатизації технології SDR
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Реорганізація продовольчого забез-
печення військовослужбовців інсти-
туту буде здійснено шляхом перехо-
ду з 01.09.2017 року на нову систему 
харчування із застосуванням каталогу 
продуктів харчування. 

Відповідно до наказу Міністерства 
оборони України від 21.03.2017 року 
№ 157 „Про перехід військових частин 
Збройних сил України на систему про-
довольчого забезпечення із застосуван-
ням каталогу продуктів харчування” 
інститутом заплановано перевести на 
нову систему харчування за Варіантом 
№ 1 першим в місті Києві. На даний час 

Реорганізація продовольчого забезпечення

дана система харчування вже функціо-
нує в трьох військових частинах Збро-
йних сил України, а саме у Львівській 
академії імені Сагайдачного м. Львів, 
на морській базі Військово-морських 
Сил м. Одеса та в одній військовій ча-
стині м. Бердичів.

Нова система харчування включає 
в себе харчування особового складу 
із застосуванням каталогу продуктів, 
який включає в себе більше 300 най-
менувань продуктів харчування, що 
дає змогу покращення асортименту і 
урізноманітнення страв, а також здій-

снювати особовому складу самостійно 
вибір із запропонованих (приготовле-
них) страв при видачі.

Головним критерієм та перевагою 
при плануванні страв є не прив’язка 
до норми харчування, а доцільність 
планування страв за калорійністю та 
вартістю продуктів харчування. 

Дана система на практиці показала 
перевагу в тому, що основні продукти 
харчування, такі як хліб, крупи тощо, 
які передбачені нормою харчування 
завжди залишаються і викидаються, а 
за новою системою харчування є мож-
ливість одразу планувати їх менше, на-

томість замість цих продуктів (страв) 
планувати інші додаткові страви, такі 
як фрукти, ягоди, горіхи та інші. 

Каталог продуктів – це асортимент 
продуктів харчування, де кожен про-
дукт має визначену ціну та калорій-
ність за одиницю (визначається за 
результатами проведених торгів Де-
партаментом державних закупівель 
та постачання матеріальних ресурсів 
Міністерства оборони України), що ви-
користовується для харчування війсь-
ковослужбовців з наступними вимога-
ми – максимальна ціна та калорійність, 

яка не може бути менше ніж 
вказана каталогом продуктів. 

В каталозі продуктів відо-
бражається інформація про 
граничний обсяг коштів з 
розрахунку на одного війсь-
ковослужбовця та мінімаль-
на кількість Ккал для харчу-
вання військовослужбовця 
на добу в межах 3500 – 6000 
Ккал.

Впровадження нової си-
стеми харчування за Варіан-
том № 1 передбачає при-
готування та видачу їжі, 
миття посуду та прибирання 
приміщень, а також надання 
всього спектру послуг з хар-
чування силами та засобами 
інституту, з цією метою ро-
зробляється новий штат та 
штатний розпис, в яких пе-
редбачено власних кухарів 
та обслуговуючий персонал.

З метою приведення ма-
теріальної бази до належного 
стану, в їдальні проводиться 
ремонт та здійснюється по-

ставка нового сучасного обладнання, 
яке забезпечить приготування різно-
манітних страв та надання сучасного 
рівня обслуговування військовослуж-
бовців. 

Головним квартирно-експлуатацій-
ним управлінням Збройних сил Украї-
ни для виконання ремонту приміщень 
їдальні виділено кошти, що забезпе-
чить проведення ремонту та встанов-
лення нової сучасної притяжно-витяж-
ної системи вентиляції.

ЗНІ з тилу – начальник тилу
полковник  Станілога О.Г. 
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зв᾽язок забезпечує обмін інформацією 
в режимі повного дуплексу, однак для 
передачі, наприклад, відеосигналу і 
сигналів управління в системах тех-
нологічного та охоронного телебачен-
ня використовується напівдуплексний 
режим. При організації телекомуніка-
ційної мережі, де є необхідність об᾽єд-
нувати не тільки комп᾽ютерні, але й 
телефонні мережі, застосовуються мо-
делі лазерних пристроїв з вбудованим 
мультиплексором для одночасної пере-
дачі трафіку ЛОМ і цифрових потоків 
телефонії (наприклад Е1).

Характерною особливістю лазерних 
пристроїв являється можливість здійс-
нення передачі будь-якого мережевого 
потоку, що надходить до них, за допо-
могою оптичного волокна або мідного 
кабелю в обох напрямках.

Оптичний передавач включає в себе 
три синфазних лазерних випромінюва-
ча, які перетворюють електричні сиг-
нали у модульоване випромінювання 
лазера в інфрачервоному діапазоні, що 
працюють на довжині хвилі 800 50 нм 
і забезпечують потужністю до 135 мВт. 
У приймач потрапляє той лазерний 
промінь, який має найвищу чутливість 
у діапазоні довжини хвилі випроміню-
вання, і після цього приймач перетво-
рює випромінювання лазера в сигнали 
використовуваного інтерфейсу (елек-
тричного або оптичного).

Варіанти застосування FSO наведе-
но на рис. 1 і рис. 2.

Таким чином, зв᾽язок за допомогою 
лазерного променю через атмосферу 
на даний час став реальним. 

До переваг систем FSO можна від-
нести: високу швидкість передачі циф-
рового сигналу, нечутливість оптичних 
ліній до перешкод у радіодіапазоні, 
що дозволяє іх використання в місцях 
з великою насиченістю радіовипромі-
нювальних засобів, малий час роз-
гортання системи FSO та відсутність 
взаємних перешкод. 

Проведений аналіз показав, що ат-
мосферний оптичний зв’язок дозволяє 
підвищити ефективність функціону-
вання вузлів зв’язку в сучасних умовах 
ведення бойових дій.

Викладач кафедри № 13 Кононова І.В., 
заступник начальника кафедри № 13
Фомін М.М.

Мотора Євгенія Миколаївна народи-
лася 15 жовтня 1928 року в місті Києві 
УРСР в сім’ї інженерів-конструкторів. 
З ранніх років Євгенію Миколаївну 
цікавило питанням фізики, кванто-
вої механіки, електрики. Тому після 
закінчення середньої школи без сум-
нівів поступила на електротехнічний 
факультет Київського політехнічного 
інституту, який закінчила у 1951 році.

Вже будучи студенткою КПІ Євгенія 
Миколаївна проявила інтерес до науки, 
була прикладом у навчанні та гарним 
товаришем у студентському колективі. 
Після закінчення інституту з відзна-
кою за направленням була направлена 
на завод „Точелектроприлад”, на якому 
пропрацювала більше дев’яти років аж 
до 1961 року.

Політ першої людини в космос не 
залишив Євгенію Миколаївну байду-
жою і бажання знайти себе в науці при-
вело до того, що вже в 1961 році вона 
вступає до аспірантури інституту елек-
тродинаміки АН УРСР. 

Після успішного закінчення аспіран-
тури Євгенію Миколаївну направляють 
на посаду молодшого наукового спів-
робітника інституту електродинаміки 
АН УРСР, в стінах якого в 1966 році 
успішно захистила кандидатську 
дисертацію.

Той життєвий досвід, який був от-
риманий молодою вченою звичайно 
ж хотілося комусь передати, ну і дум-
ки про найкращі роки, проведених за 
студентською лавою в КПІ штовхнули 
Євгенію Миколаївну до того, що в 1967 
році вона переходить на кафедру „Те-
орії електрорадіокіл”  відомого на весь 
СРСР КВІРТУ ПВО імені маршала 
авіації Покришкіна. 

На кафедрі Євгенія Миколаївна за-
войовує авторитет колективу викла-
дачів, як відповідальний спеціаліст, 
любов курсантів вже не тільки як вчи-

тель, а як наставник по життю.
Її тісне співробітництво з колекти-

вом кафедри вже на початковому етапі 
роботи призвело до отримання 6 па-
тентів на винаходи. Тут же на кафедрі 
Євгенія Миколаївна отримує рішенням 
ВАК УРСР вчене звання доцента.

За довгі роки викладання Євгенія 
Миколаївна нагороджена знаком „Від-
мінник освіти”  Міністерства освіти і 
науки України, знаком „Пошани”  МО 
України, має статус учасника війни та 
ветерана праці.

Після реформування Збройних сил 
України Євгенія Миколаївна перехо-
дить на посаду доцента кафедри КВІУЗ 
(сьогоднішній ВІТІ).

За роки роботи в системі військо-
вої освіти Євгенія Миколаївна Мотора 
внесла значний вклад у підготовку вій-
ськово-інженерних кадрів для ЗСУ та 

закордонних держав, за що неоднора-
зово нагороджувалась командуванням 
ВУЗу, Командувачем ППО та Началь-
ником Військ З’вязку.

Євгенія Миколаївна активно про-
довжує брати участь у військово-нау-
ковій, методичній та навчальній робо-
тах, виявляє незвичні організаторські 
можливості при виконанні громадсь-
ких завдань.

Для багатьох поколінь Євгенія Ми-
колаївна була і залишається зразком 
високого професіоналізму, скромності 
і відповідальності за виконання сво-
го обов’язку, вміння ставити інтереси 
справи вище своїх особистих, завжди 
доводити почату справу до логічного 
завершення. 

За ці та інші якості їй вдячні багато 
хто з тих, хто її знає або продовжує з 
нею працювати.

Викладач кафедри № 11
майор Залужний О.В.

Ветерани поруч з нами
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Обґрунтоване прийняття рішень про 
напрями розвитку тієї або іншої об-
ласті телекомунікацій вимагає визна-
чення і нормування показників якості 
функціонування, розробки методів і 
методик прийняття рішень в різних 
умовах експлуатації. В даний час в 
цьому напрямку ведеться інтенсивна 
наукова робота. Проте, аналіз публіка-
цій в даній області показує, що велика 
кількість теоретичних розробок не дає 
можливості їх використання на практи-
ці. Це пов’язано з наступними погріш-
ностями теоретичних досліджень:

1. Не повне уявлення процесу функ-
ціонування системи, математичний 
опис якої проводить дослідник.

2. Відсутність моделі.
3. Відсутність чіткої постановки 

завдання.
4. Невдалий вибір показників і кри-

теріїв оцінки запропонованих рішень.
5. Застосуванням математичного 

апарату, що слабо відображає процеси, 
які протікають в телекомунікаційних 
мережах.

6. Спроби отримання аналітичних 
залежностей показників функціону-
вання телекомунікаційних мереж в об-
ластях, де аналітичний апарат не пра-
цює.

7. Визначення закономірностей, у 
складі яких є початкові дані, одержати 
які не вбачається можливим.

8. Розробка методів, які, покращую-
чи один з параметрів телекомунікацій-
ної системи, зрештою знижують ефек-
тивність функціонування всієї системи 
вцілому.

Проаналізуємо деякі помилки, які 
найбільш часто зустрічаються при 
проведенні досліджень. Для того щоб 
аналітично описати систему, необхід-
но мати повне уявлення про процеси, 
які протікають при обслуговуванні 
користувачів. Тому починати доціль-
но з опису процесів обслуговування. 
Для цього необхідно вибрати структу-
ру інформаційно-телекомунікаційної 
системи з усіма необхідними елемен-
тами, які беруть участь в процесі об-
слуговування. Потім дати докладний 
словесний опис. І після цього розроби-
ти алгоритми функціонування в різних 
режимах експлуатації.

Отримані напрацювання дозволя-
ють перейти до створення моделі. Для 
цього, розглянута раніше структура ін-

формаційно-телекомунікаційної систе-
ми (ІТС) приводиться до формалізова-
ного виду. Видаляються всі другорядні 
елементи, які слабо впливають на рі-
шення поставленого завдання. Іноді 
прибираються і важливі елементи, об-
лік впливу яких не дозволяє отримати 
рішення. Але в цьому випадку необхід-
но описати обмеження, які б врахува-
ли внесені похибки. В обов’язковому 
порядку на моделі повинні бути відо-
бражені всі параметри функціонування 
системи, які будуть використовуватися 
при дослідженні.

Важливим моментом дослідження є 
чітка постановка завдання, яке вклю-
чає в себе словесне формулювання за-
дачі, визначення переліку необхідних 
вихідних даних і обмеження. Зазвичай 
словесне формулювання завдання не 
викликає особливих труднощів. Але 
це в тому випадку, якщо задача має 
яскраво виражений фізичний зміст і є 
актуальною. В іншому випадку можна 
відразу побачити її слабкі місця.

Вихідні дані є одним з основних по-
казників, які дозволяють визначити, чи 
може бути вирішена поставлена задача 
і наскільки достовірно буде отримане 
рішення. Наприклад, при вирішен-
ні завдання з визначення показників 
якості обслуговування в телекомуніка-
ційній мережі необхідні такі вихідні 
дані:

1. Структура мережі, яка може бути 
задана графом G (N, M) або матрицею 
зв’язності.

2. Величина навантаження Z, що 
надходить на обслуговування в кожен 
напрямок зв’язку.

3. Продуктивність гілок мережі, яка 
може задаватися в числі каналів або в 
швидкості передачі даних (наприклад, 
2 Мбіт / с).

4. Тип потоку заявок: найпростіший, 
примітивний, самоподібний, рекурент-
ний та інш. Цей перелік може бути 
значно розширений. Але це мінімум, 
без якого не можна коректно вирішу-
вати задачу. Проаналізуємо, як впли-
вають вихідні дані на складність вирі-
шення задачі.

Мінімальна структура мережі може 
бути задана двома вузлами і однією 
гілкою. Це, по суті, завдання каналь-
ного рівня. Другий варіант - це бага-
тополюсна мережу, але визначає мак-
симальний потік в одному напрямку 

зв’язку. Третій варіант - це багатопо-
люсна мережа і визначаються її показ-
ники функціонування з урахуванням 
впливу навантаження всіх напрямків 
зв’язку на кожному елементі мережі. 
Як бачимо, третій варіант завдання 
найбільш складний.

Величина навантаження Z, що над-
ходить на обслуговування в кожен на-
прямок зв’язку і продуктивність гілок 
мережі є обмеженнями, які впливають 
на кількість користувачів в системі і 
тимчасові характеристики показників 
обслуговування. Якщо ці вихідні дані 
відсутні, то це система з нескінченним 
ресурсом і, отже, нескінченної вар-
тості. В цьому випадку говорити про 
показники якості обслуговування не-
можливо.

Тип потоку визначає закон надход-
ження заявок на обслуговування від 
абонентів. Він може бути детермінова-
ним. Тоді кожному абоненту в мережі 
буде визначена довжина повідомлення 
і час, коли він може вийти на зв’язок. 
В реальних умовах заявки на обслуго-
вування поступає у випадкові момен-
ти часу і довжина повідомлення теж 
випадкова величина. У цьому випадку 
доцільно використовувати перевірені 
часом математичні моделі потоків: 
найпростіший потік, примітивний по-
тік та інші. Слід зазначити, що для об-
слуговування детермінованого потоку 
число каналів потрібно значно менше, 
ніж для випадкового потоку заявок.

Слід зазначити, що вихідні дані про 
величину навантаження Z, продук-
тивності гілок мережі і типі потоку є 
обов’язковими в задачах по визначен-
ню якості обслуговування користу-
вачів. Відсутність хоча б одного з них 
знижує точність проведених розра-
хунків і повинно відображатися в об-
меженнях.

Хотілося б відзначити роль обраній 
моделі потоку заявок. На сьогоднішній 
день найбільш відпрацьованими мате-
матичними моделями є найпростіший 
і примітивний потоки заявок. Слід 
зазначити, що вчені, які привласнили 
такі імена потокам, пожартували не 
дуже вдало. Сьогодні багато дослід-
ників прийшли в телекомунікації з 
інших областей науки, так як цей на-
прямок затребуваний і найбільш ди-
намічний. А назва потоків „Найпрості-
ший” і „Примітивний” дає асоціацію 
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чогось елементарного, дуже простого. 
Насправді найпростіший потік заявок 
є найбільш складним для обслугову-
вання. Це пов’язано з тим, що він ство-
рюється великим числом абонентів. 
Теоретично число абонентів прямує 
до нескінченності. Зазвичай викори-
стання даної моделі обслуговування 
дозволяє вести розрахунки на най-
гірший випадок. Примітивний потік 
заявок дозволяє врахувати обмежену 
кількість джерел інформації, що харак-
терно для систем зв’язку військового 
призначення. І найголовніше, ці моделі 
дозволяють використовувати апробо-
ваний математичний апарат і отриму-
вати чисельні значення досліджуваних 
характеристик. Тому при дослідженні 
систем з іншими видами потоків заз-

вичай визначають поправочні коефі-
цієнти, що дозволяють привести до-
сліджуваний потік до найпростішого. 
В іншому випадку важко отримати чи-
сельні значення параметрів функціону-
вання системи у зв’язку з відсутністю 
апробованого математичного апарату.

І як висновок хотілося б відзначи-
ти, що перевірку рівня теоретичного 
дослідження легко провести за тими 
вихідними даними, які використову-
ються при вирішенні задачі. Нерідко 
зустрічаються дослідження, в яких 
вихідні дані відсутні. 

Такі дослідження можна віднести 
до загальних міркувань або описам 
принципу роботи системи чи техноло-
гії. Якщо необхідно оцінити пропуск-
ну здатність або якість обслуговуван-
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ня, то обов’язково у вихідних даних, 
як мінімум, повинні бути присутніми 
кількість абонентів, величина вхідного 
навантаження, продуктивність гілок. 
Якщо при цьому необхідно врахува-
ти стохастичні (імовірнісні) характе-
ристики процесу обслуговування, то 
необхідно задати вид потоку заявок. 
Окреме питання – це можливість прак-
тичного отримання необхідних вихід-
них даних. Наприклад, якщо в якості 
вихідних використовується довжина 
черги на вході маршрутизаторів ме-
режі, то з огляду на час, необхідний 
час опитування маршрутизаторів, 
прийняття рішення і доведення його до 
виконавчих органів стає ясно, що своє-
часне отримання таких даних пробле-
матичне.

В умовах конвергенції телекомуніка-
ційних та інформаційних технологій, 
переходу до мереж нового покоління, 
різноманітності типів та розгалуже-
ності мереж, зростаючого попиту спо-
живачів на нові послуги та підвищення 
вимог до якості їх надання, конкурен-
ції операторів на ринку телекомуніка-
цій тощо, виникають усе нові й нові 
завдання, пов’язані з побудовою теле-
комунікаційних мереж. 

Тому для того, щоб теорія не розхо-
дилась з практикою, при проведенні те-
оретичних наукових дослідженнь для 
розрахунку побудови телекомуніка-
ційних мереж  необхідно враховувати 
вище вказані погрішності.

Науковий співробітник НЦЗІ, д.т.н., 
професор, Романов О.І.

Благодійний бал – це можливість не лише поринути 
у магію танцю, але й долучитися до благородної спра-
ви. Саме тому курсанти факультету Телекомунікаційних 
систем Військового інституту телекомунікацій та інфор-
матизації не залишили без уваги Благодійний бал „Між 
нами», який організували спільними зусиллями Націо-
нальний університет „Києво-Могилянська академія” та 
Українська Академія Лідерства.

Захід відбувся у Колонній залі Київської міської Дер-
жавної адміністрації. 

Окрім основної унікальної історичної танцювальної 
програми організаторами Благодійного балу були про-
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Благодійний бал
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Широко відомо, що оптичний зв᾽я-
зок здійснюється шляхом передачі 
інформації за допомогою електро-
магнітних хвиль оптичного діапазону. 
Оптичні системи зв᾽язку можна кла-
сифікувати на відкриті (сигнал пере-
дається в атмосфері або в космосі) та 
закриті (використовуються світлопро-
води – оптичні волокна). В даній стат-
ті будемо розглядати тільки відкритий 
атмосферний оптичний зв᾽язок FSO 
(Free Space Optics, атмосферний оп-
тичний зв᾽язок).

Атмосферний оптичний зв᾽язок 
це спосіб безпроводової передачі ін-
формації в короткохвильовій частині 
електромагнітного спектру. Атмос-
ферні оптичні мережі призначені для 
високошвидкісної передачі цифрового 
сигналу за допомогою інфрачервоно-
го випромінювання між двома точка-
ми-модулями по повітрю.

Широке поширення FSO в багатьох 

Новітні телекомунікаційні технології  – атмосферний оптичний зв᾽язок
країнах світу розпочалось у 1998 році, 
коли були створені недорогі напі-
впровідникові лазери потужністю 100 
мВт і більше. У той же час виникла по-
треба в лазерному зв᾽язку, так як ста-
ли стрімко розвиватися інформаційні 
технології. Різко збільшується число 
абонентів, які потребують надання 
таких телекомунікаційних послуг, як 
Інтернет, IP-телефонія, кабельне те-
лебачення з великим числом каналів, 
комп᾽ютерні мережі і т.д. В результаті 
виникла проблема „останньої милі”, 
тобто підключення широкосмугового 
каналу зв᾽язку до кінцевого користува-
ча. Прокладка нових кабельних мереж 
вимагає великих капіталовкладень, а у 
ряді випадків, особливо в умовах щіль-
ної міської забудови, дуже складна або 
навіть неможлива. Оптимальним вирі-
шенням проблеми останньої ділянки 
є використання безпроводових ліній 
передачі. Стандарт IEEE 802.11 перед-

бачає для цих цілей НВЧ або оптичні 
(ІЧ) діапазони випромінювань. У той 
же час бездротовий зв᾽язок в НВЧ-діа-
пазоні обмежений перевантаженістю, 
дефіцитом частотного діапазону, недо-
статньою скритністю та схильністю не 
тільки до навмисних перешкод, але і з 
сусідніх каналів. На відміну від НВЧ 
оптичний діапазон абсолютно віль-
ний, і його використання не вимагає 
узгодження частотного каналу. Він 
дозволяє забезпечити високу швид-
кість передачі інформації, її захист від 
несанкціонованого доступу, стійкість, 
низьке енергоспоживання. Тому одним 
із вирішенням проблеми „останньої 
милі” є передача інформації лазерним 
променем. 

На даний час технологія FSO є 
альтернативним рішенням по відно-
шенню до оптичного волокна. Атмос-
ферні оптичні системи дозволяють 
надоперативно (мобільні системи з 
автонаведенням забезпечують вста-
новлення зв᾽язку за 10 – 15 хвилин) 
сформувати надійний безпроводовий 
оптичний канал зв᾽язку на відстанях 
від 100 до 1500-3000 м в умовах атмос-
фери при значно менших витратах у 
порівнянні з іншими безпроводовими 
технологіями.

В основі технології FSO покладено 
принцип передачі цифрового сигналу 
через атмосферу шляхом модуляції ви-
промінювання в інфрачервоному або 
видимому діапазоні довжин хвиль та 
його подальшим детектуванням оптич-
ним фотоприймальним пристроєм. Ім-
пульс світлового випромінювання при 
проходженні в атмосфері практично 
не відчуває дисперсійних спотворень 
фронтів, на відміну від оптичних во-
локон. Вище сказане дозволяє пере-
давати потік даних зі швидкостями до 
10 Гбіт/с. До основних переваг такого 
способу передачі інформації можна 
віднести: високу швидкість передачі, 
надійність, простоту інсталяції, інте-
грацію локальних мереж з глобальни-
ми, що відповідно дозволяє вирішувати 
проблеми „останньої милі” з урахуван-
ням високої захищеності каналу, мож-
ливість розвивати мережі цифрової 
телефонії, а також розвивати рішення 
WDM для мереж SONET/SDH.

Як вже було зазначено, лазерний 
зв᾽язок дозволяє здійснювати з᾽єд-
нання типу „точка-точка”. Лазерний 

Рис. 1. Варіант підключення клієнтів до мережі зв᾽язку із застосуванням
 технології FSO2

Рис. 2. Об᾽єднання АТС і сегментів Ethernet за допомогою
 атмосферно-оптичної лінії зв’язку


