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Перспективи застосування волоконно-оптичних, сейсмічних датчиків виявлення порушень зон охорони 

військових об’єктів. Розглянуто використання технічних засобів виявлення в охороні військових об’єктів, 

проаналізовані волоконно-оптичні, сейсмічні датчики виявлення та окреслені перспективи їх застосування в 

системі охорони військових об’єктів України.  

Павленко О.А., Бирюков П.В. Перспективы применения волоконно-оптических, сейсмических 

датчиков обнаружения нарушений зон охраны военных объектов. Рассмотрено использование технических 

средств обнаружения в охране военных объектов, проанализированы волоконно-оптические, сейсмические 

датчики обнаружения и очерчены перспективы их применения в системе охраны военных объектов Украины. 

O. Pavlenko, P. Birykov Perspectives of application of fiber-optical, seismic sensors of detection of violations 

of the zone of protection military objects. The use of technical means of detection in the protection of military objects, 

the analysis of fiber-optic, seismic sensors of detection and the prospects of their application in the system of protection 

of military objects of Ukraine are considered. 
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Постановка завдання. Охорона та оборона об’єктів із застосуванням технічних засобів 

охорони (далі – ТЗО) є виконанням бойового завдання, що здійснюється вартою з охорони 

військових об’єктів. З метою забезпечення максимального захисту об’єкту, що охороняється, 

необхідно застосувати комплекс ТЗО, який має відповідати сучасним вимогам надійності 

охорони за мінімальної кількості особового складу варти, маскування, простоти експлуатації 

та економічності. Основу комплексу ТЗО складає система виявлення вторгнення. Охорону 

військових об’єктів доцільно розглядати як збройну боротьбу, в якій присутні, з одного боку, 

сили та засоби охорони, з іншого – об’єкти вторгнення [1, с. 187].  

Тільки за останні 15 років на військових та артилерійських складах України відбулося 9 

резонансних пожеж і вибухів, що призвело до край негативних наслідків: травмувань та 

загибелі людей, пошкоджень державних і приватних будівель, об’єктів соціальної сфери, 

знищення боєприпасів, які вкрай необхідні Збройним силам України в умовах проведення 

операції Об’єднаних Сил, державі нанесено збитків на мільярди гривень. Всі ці факти 

свідчать незадовільний стан охорони та оборони військових об’єктів нашої країни. Для 

виправлення ситуації в 2018 році в Україні розпочато роботи з влаштування на оборонних 

периметрах огорожі нового типу, обладнання периметрів ТЗО та системами 

відеоспостереження.   

Охорона периметра за допомогою прихованих ТЗО відіграє роль першого рубежу. 

Одним із ефективних напрямів покращання охорони військових об’єктів є запровадження 

нових, більш досконалих ТЗО, вдосконалення форм та методів організації несення служби з 

їх експлуатації. На сьогоднішній день жодний засіб охорони, який використовується в 

охороні військових об’єктів, не може вважатися абсолютно ефективним. Складна 

електромагнітна обстановка на охоронному об’єкті суттєво обмежує застосування систем 

виявлення.  

Отже, виникла нагальна потреба в розробці такого засобу охорони, який міг би 

функціонувати у несприятливому електромагнітному середовищі, не розпізнаватися 

зловмисниками, а місце установки і принцип роботи був незрозумілим навіть 

співробітникам, працюючим на об’єкті. На сьогоднішній день ефективним варіантом 

вирішення цієї проблеми, на наш погляд, є розробка та запровадження технічного засобу 

виявлення, принцип дії якого заснований на оптичних ефектах в закритому просторі 

(наприклад, в оптоволокні). Ще одним цікавим варіантом представляється застосування 

сейсмічного датчика виявлення в системі охорони військового об’єкта.  
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Аналіз останніх публікацій. Питання функціонування та застосування оптико-

електронних, сейсмічних пристроїв в системах виявлення розглядалися в наукових працях 

О.М. Дементьєва [2], І.Є. Зуйкова [3], В.А. Романюка [4], Є.В. Прокопенка [5],                                        

О.Є. Землянського [6]. Поряд з цим, питання застосування та перспектив розвитку новітніх 

засобів виявлення, заснованих на оптичних ефектах в закритому просторі, сейсмічних 

датчиків, на військових об’єктах не були достатньо висвітлені науковими та науково-

педагогічними працівниками, фахівцями на сторінках наукових видань. 

Мета статті – дослідити характеристики запропонованих датчиків виявлення: 

волоконно-оптичних і сейсмічних, провести порівняльний аналіз їх тактико-технічних 

характеристик з існуючими засобами, що використовуються з метою охорони військових 

об’єктів.  

Виклад основного матеріалу. Волоконно-оптичні датчики – це оптоволоконні 

пристрої для детектування деяких величин, зазвичай температури або механічної напруги, а 

також зміщення, вібрацій, тиску, прискорення, обертання, і концентрації хімічних речовин  

[7, с. 69]. 

Фізичні основи та принцип роботи. Основний принцип дії волоконно-оптичних засобів 

виявлення заснований на реєстрації механічних вібрацій або коливань захисного 

огородження, що можуть бути викликані спробами правопорушника його подолати, 

пошкодити або зруйнувати. Чутливим елементом таких засобів є волоконно-оптичний 

кабель. На одному кінці кабелю знаходиться світловипромінюючий діод 

(напівпровідниковий лазер), оптичний сигнал від якого проходить та потрапляє на іншому 

кінці кабелю на фотоприймач, який перетворює оптичний сигнал в електричний і реєструє 

зміни отриманого сигналу у порівнянні з вхідним. Є два основні методи виявлення за 

допомогою волоконно-оптичних датчиків. Перший метод, який отримав назву M/V 

(Movement & Vibration), дозволяє виявляти рух та вібрації кабелю. Сенсорний кабель 

підключається до начального та кінцевого модулів. Аналізатор пов’язаний з начальним 

модулем через пасивний оптичний кабель. Сигнал від напівпровідникового лазера подається 

до сенсорного волокна, і аналізатор реєструє відбитий від кінцевого модулю сигнал. Другий 

метод оснований на принципі виявлення мікронапруг в оптичному волокні та отримав назву 

MSL (MicroStrain Locator). До складу протяжного датчика входять три окремих волокна 

багатожильного оптичного кабелю. Два верхніх волокна виконують функцію сенсорних 

елементів, на них подається сигнал від напівпровідникового лазера. Третє (вихідне) волокно 

слугує для передачі сигналів на аналізатор системи. Джерело випромінювання, що 

розташоване в блоці аналізатора, подає сигнал через вхідний пасивний кабель на начальний 

модуль. В останньому сигнал розщеплюється на два пучки, які подаються на два волокна. 

Випромінювання через два волокна подаються на кінцевий модуль, де відбувається 

інтерференція. За умови деформації або вібраціях кабелю оптична різниця руху в сенсорних 

волокнах змінюється, кінцевий модуль реєструє сигнал, що подається на аналізатор [8]. 

Зоною виявлення волоконно-оптичного засобу є певна площа (частина) захисного 

огородження, розташованого навколо чутливого елемента (рис. 1).  

Переваги та недоліки, особливості експлуатації. У порівнянні з іншими типами 

датчиків, волокно-оптичні засоби мають наступні переваги [6, с. 123]:  

– складаються з електрично непровідних матеріалів (не вимагають електричних 

кабелів), що дозволяють використовувати їх, наприклад, у місцях з високою напругою;  

– їх можна безпечно використовувати у вибухонебезпечному середовищі, немає ризику 

виникнення електричної іскри, навіть у разі поломки;  

– не чутливі до електромагнітних перешкод (EMI), навіть поблизу розряду блискавки, 

не електризують інші пристрої [2, с.112];  

– їх матеріали хімічно інертні, не забруднюють навколишнє середовище, несхильні до 

корозії;  

– мають широкий діапазон робочих температур у порівнянні з електронними  

пристроями;  
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– мультиплексування – одночасно виконувати функції вимірювання та передачі 

інформації;  

– кілька датчиків в одиночній волоконній лінії можуть бути інтегровані з одним 

оптичним джерелом. 

Типові методи подолання. Правопорушники можуть обійти волоконно-оптичні засоби, 

уникаючи їх зони виявлення, або обравши для проникнення стіну або ділянку захисного 

огородження, нечутливу до легких коливань або вібрацій. За можливості слід завжди 

приховувати зони прокладення чутливого кабелю. 

 

 
Рис. 1. Волоконно-оптичні засоби виявлення: чутливий елемент, приклад схеми встановлення 

На сьогоднішній день розробкою та виробництвом комплексів периметрової та 

об’єктової охорони, які засновані на оптоволокні, займаються обмежена кількість компаній у 

найбільш розвинутих країнах світу, наприклад: Future Fibre Technologies (FFT) (Австралія), 

Remsdaq (Англія), TRANS Security Systems and Technology (TSS), Magal (Ізраїль), Fiber 

SenSys (США), Senstar-Stellar (Канада), „НПО Прикладная радиофизика – ОСˮ (Росія) [8] . 

Розглянемо декілька розроблених сучасних оптоволоконних систем виявлення вторгнень. 

Оповіщувач ИО 212-2 „ВОРОН-2М-С-РХˮ (Росія) призначений для охорони віддалених 

особливо важливих, потенційно небезпечних та інших об’єктів, периметрів, їх локальних зон 

і контрольованих територій різних розмірів та протяжності [9]. „ВОРОН-2М-С-РХˮ формує 

сигнал оповіщення про тривогу, використовуючи принцип зміни руху світлового потоку в 

чутливому оптоволоконному елементі (кабелі) при механічних впливах, викликаних 

об’єктом вторгнення.  

Оповіщувач „ВОРОН-2М-С-РХˮ складається із: 

1. Лінійної частини, розташованої на периметрі, що охороняється, в складі: 

– кабель зв’язку оптичний; 

– кабель датчик оптичний; 

– стикові муфти; 

– замкові оптико-механічні пристрої; 

– оптико-механічні датчики відкриття воріт, дверей. 

2. Стаціонарної частини, що знаходиться в апаратній шафі в приміщенні охорони, в 

складі: 
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– блок обробки сигналів; 

– система збору та обробки інформації; 

– блок безперебійного живлення.  

Тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ) [9]: 

– максимальне число охоронюваних зон однією системою збору та обробки інформації – 56; 

– максимальна довжина периметра (максимальна віддаленість адресної зони від апаратно-

програмної частини) – 50 км; 

– довжина охоронюваної зони – до 1000 м; 

– кліматичні зони застосування – від +50° С до – 50° С; 

– напруга електроживлення: 170 – 250 В; 

– споживана потужність – не більше 350 Вт; 

– термін експлуатації – не менше 10 років; 

– гарантійний термін – 3 роки. 

Оповіщувач можна підключати до програмно апаратної частини оповіщувачів інших 

типів, приєднувати до складу інших комплексів ТЗО або здійснювати побудову комплексу 

ТЗО на його базі з підключенням до нього ТЗО інших типів  

Представляє інтерес багатоканальна система волоконно-оптичної зони для виявлення 

та захисту периметра від вторгнення Secure Zone компанії Future Fibre Technologies (FFT) 

[10]. Система проста в установці, не потребує електроживлення або електроніки на 

периметрі. Розширене розпізнавання сигналів мінімізує хибні сигнали, зберігаючи 

максимальну чутливість до подій вторгнення. Кілька периметрових систем безпеки можуть 

бути об’єднані для зручності моніторингу. З метою виявлення вторгнення система Secure 

Zone установлюється на ланцюгових сітках або цільних загорожах, поставляється у двох 

варіантах: 

Система Secure Zone – S: використовується одномодовий оптоволоконний кабель-

датчик, 8 каналів, максимум 40 км оптоволокна на канал. Система Secure Zone – М: 

використовується багатомодовий оптоволоконний кабель-датчик, 8 або 16 каналів, максимум 

500 метрів оптоволокна на канал. 

ТТХ периметрової системи безпеки Secure Zone [10]: 

– 8 незалежних зон на контролер (16 із системою Secure Zone-M); 

– максимальна довжина 40 км на канал для одномодового оптоволокона  

(Secure Zone-S); 

– низька загальна вартість; 

– відсутність електроживлення та електроніки на периметрі; 

– нечутливість до електромагнітного імпульсу (EMI); 

– гарантія 2 роки;  

– пожежобезпечність.  

Британські фахівці компанії Remsdaq розробили Saber II – систему волоконно-

оптичного виявлення вторгнень до периметра (Perimeter Intrusion Detection System – PIDS), 

яка може встановлюватися на парканах, воротах, стінах, покрівельних та покривних 

конструкціях [11]. Sabre II може виявити та надати сигнал тривоги при спробі подолати 

захисні споруди. Технологія використовує постійно контрольований та ізольовано безпечний 

волоконно-оптичний датчик кабелю, чутливий до вібрації, згинання і стиснення. Saber II 

застосовується з кабелем-датчиком Remsdaq для охорони огорожі (SabreFonic) та для 

закладання в ґрунт (SabreLine). Вплив на волоконно-оптичний кабель виявляється 

процесором Saber II та аналізується мікроконтролером з цифровим сигнальним процесором 

(DSP). Якщо сигнал перевищує попередньо встановлені значення, спрацьовує тривога. 

Автоматичні алгоритми компенсації хибних сигналів забезпечують найвищу вірогідність 

виявлення, одночасно зводячи до мінімуму хибні спрацювання від природних явищ. 

Параметри налаштування програми можна регулювати безпосередньо на периметрі за 

допомогою вбудованих комутаторів та світлодіодного дисплея. За необхідності, Saber II 

також можна налаштувати та відрегулювати дистанційно, використовуючи інтегральні порти 
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послідовного зв’язку та додаткові програмні засоби. Saber II забезпечує можливості для 

зовнішнього регулювання порогового значення тривоги, а також додаткового підключення 

пристроїв керування [11]. 

ТТХ Saber II [11]: 

– потужність: потреба в електроенергії 11,0 - 14,0 В постійного струму 300 мА; 

– процесор: високопродуктивний мікроконтролер з інтегрованим цифровим 

сигнальним процесором (DSP) та аналого-цифровим перетворювачем (А-Д) 

– метод виявлення: лазерний діодний передавач з використанням детектору спектр-

образів,  фотодіодний приймач; 

– вихідне реле сигналізації: до  1A 12В постійного струму;  

– допоміжні виходи: 2 відкриті колекторні виходи з максимальним значенням 100мА 

24В постійного струму. 

– цифрові входи: доступні 3 входи захищеного від несанкціонованого доступу, які 

можуть бути отримані від перемикачів або релейних контактів, відкритих колекторів або 

цифрових сигналів рівня CMOS / TTL.  

– послідовні порти зв'язку: один ізольований RS232/RS485 послідовний порт для 

передачі сигналу тривоги, віддаленого налаштування або діагностики, один неізольований 

послідовний порт RS232 для локальної діагностики високого рівня 

– установка, випробування та діагностика: планшет Sabre II включає простий інтерфейс 

користувача, що містить у собі перемикач кнопковий та 3 семисегментних дисплея, дозволяє 

налаштувати всі необхідні параметри без потреби в спеціальному тесті обладнання  

– діапазон робочих температур: від -10° C до + 70° C  

– вологість повітря: до 95% при + 40° C без конденсації  

– кліматичні зони застосування: від -40° C до + 70° C 

– нечутливість до електромагнітного імпульсу (EMI). 

Американські спеціалісти компанії Fiber SenSys розробили одноканальну FD331-IP та 

двоканальну FD332-IP оптоволоконні системи захисту [12] (рис. 2). 

 
Рис. 2 Оптоволоконна система захисту FD331-IP 

ТТХ одноканального оповіщувача FD331-IP [12]: 

– 5 км зондування кабелю (доступно окремо); 

– нечутливість до електромагнітного (EMI) та радіоімпульсу (RFI), блискавок; 

– можливість дистанційного налаштування.  

ТТХ двоканального оповіщувача FD331-IP [12]: 

– нечутливість до електромагнітного (EMI) та радіоімпульсу (RFI), блискавок; 

– 1 або 2 зони охорони. 

Поставляються з програмним забезпеченням для виявлення небажаної тривоги. 

Призначені для охорони об’єктів високого рівня безпеки, у тому числі, тактичні військові 

майданчики. 
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Ще одна кабельна захисна система FlexZone від їзраїльського виробника Magal, яка 

встановлюється на огорожу, виявляє та попереджує будь-яку спробу пошкодити, піднятися 

або іншим чином подолати паркан [13]. FlexZone адаптована до різноманітних типів огорожі. 

ТТХ FlexZon [13]: 

– виявляє вторгнення на відстані до 600 м до процесора; 

– точно локалізує місце вторгнення в межах 3 м; 

– точно визначає місце вторгнення за наявності декілька одночасних порушень огорожі 

та фонових шумів у навколишньому середовищі; 

– гнучке програмне зондування (до 60 різних зон на процесор); 

– мінімальні вимоги до інфраструктури – потужність та інформація надходить через 

сенсорні кабелі; 

– виокремлює точкові порушення, викликані природніми явищами, такими як вітер та 

дощ; 

– продовжує захист навіть у разі розриву кабелю; 

– легко встановлюється та обслуговується; 

– опція бездротового датчика воріт. 

Аналіз ТТХ приведених волоконно-оптичних систем виявлення вторгнення не дозволяє 

зробити однозначної переваги у виборі ідеального оповіщувача для периметрової охорони 

військового об’єкту, проте, окреслюють шляхи подальших досліджень у напрямі їх розробки 

та застосування в якості охоронного оповіщувача.  

Ще одним перспективним напрямом побудови охорони військового об’єкту є 

застосування сейсмічних датчиків. Сейсмічні засоби виявлення призначені для фіксації 

коливань ґрунту, викликаних правопорушниками, які пересуваються (йдуть, біжать, 

стрибають, повзуть тощо) ділянкою, вздовж якої розташована зона виявлення засобу. 

Зазвичай такі засоби встановлюються безпосередньо поблизу зовнішніх або внутрішніх 

огорож забороненої зони. Сейсмічні засоби встановлюються під землею і мають пасивний 

характер дії, тобто вони не випромінюють електромагнітну енергію, а лише формують 

сигнал тривоги при зовнішньому впливі на чутливі елементи [3, с.74]. 

Види, фізичні основи та принцип роботи. За принципом дії та типом чутливого 

елемента сейсмічні засоби можна розділити на дві групи: засоби їз сейсмодатчиками та 

гідравлічні. Засоби із сейсмодатчиками, які також мають назву геофонів, являють собою 

засоби підземного встановлення, що здатні виявляти сейсмічні коливання. Чутливим 

елементом геофону є сейсмочутливий п’єзоелектричний датчик, який виробляє електричні 

сигнали при впливі на нього коливань ґрунту, викликаних рухом зловмисників або 

транспорту по поверхні ділянки, під якою встановлено засіб. Засіб виявлення має в своєму 

складі низку подібних сейсмочутливих датчиків. Вони встановлюються на певній глибині 

(зазвичай від 20 до 30 см) та послідовно з’єднуються між собою сигнальним кабелем, виходи 

якого підключаються до блоку оброблення сигналів. Коли правопорушник потрапляє у зону 

виявлення, створювані ним коливання ґрунту впливають на сейсмодатчики, в яких внаслідок 

цього виникають електричні сигнали. За допомогою з’єднувального кабелю сигнали 

передаються на блок оброблення сигналів, який аналізує їх частоту та амплітуду [14].   

Зона виявлення кожного з сейсмодатчиків являє собою площу поверхні землі, утворену 

навколо датчика, в якій правопорушник буде виявлений з ймовірністю не нижче заданої. 

Зона виявлення всього засобу складається з сукупності зон виявлення кожного із 

сейсмодатчиків. При визначенні інтервалу встановлення геофонів слід враховувати їх 

чутливість та особливості ґрунту, а також забезпечувати взаємне перекриття зон виявлення 

сусідніх датчиків. Загальна довжина зони виявлення засобу може сягати 300 метрів й мати 6 

- 8 метрів в ширину [14].  

Гідравлічні сейсмічні засоби. Принцип дії таких засобів заснований на властивості 

рідини майже не піддаватися стисканню, тобто її здатності з високою точністю передавати 

механічні низькочастотні коливання. Чутливим елементом гідравлічних засобів є спеціальні 

гнучкі шланги, заповнені рідиною, які підводяться до чутливого сенсору. Сенсор здатний 
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виробляти електричний сигнал при зміні тиску рідини у шлангах, викликаному 

деформаціями середовища, в якому вони встановлені. Також до складу засобу входить 

компенсаційний клапан, який призначений для вирівнювання тиску, а також для заповнення 

шлангів рідиною [14]. 

Чутливий сенсор постійно контролює рівень тиску всередині шлангів і генерує сигнал 

тривоги, якщо тиск відхиляється від певної норми. Шланги зазвичай закладаються на 

глибині 25 – 30 сантиметрів і на відстані 1 – 1,5 метри між собою. Прийняття рішення щодо 

конкретних параметрів закладання шлангів залежить від щільності та складу ґрунту, а також 

природи поверхневого матеріалу. Наприклад, для землі та піску глибина закладання, як 

правило, складає 25 сантиметрів, для ґрунту з асфальтовим покриттям глибина шлангів має 

бути меншою, в діапазоні 10 – 20 сантиметрів, при бетонному покритті шланги повинні 

розміщуватися одразу ж під поверхнею бетону. За умови потрапляння порушника або 

транспортного засобу до зони виявлення, під впливом ваги й рухів ґрунт починає стискатися, 

викликаючи деформації шлангів та, відповідно, зміну тиску у рідині. Конфігурація та площа 

зони виявлення засобу можуть мати різні значення залежно від числа пар та довжини 

шлангів, конкретної глибини та щільності їх закладання, типів ґрунту та поверхневого 

матеріалу. Типова зона виявлення гідравлічного засобу складає до 200 м у довжину і 5 – 6 м 

у ширину. 

Переваги та недоліки, особливості експлуатації. Пасивний принцип роботи 

(відсутність електромагнітного випромінювання), а також приховане встановлення можна 

віднести до основних переваг застосування сейсмічних засобів виявлення. Ці засоби мають 

високу ступінь стійкості до несприятливих погодних умов та відносно низький рівень 

хибних спрацьовувань.  

Однак джерела сильних сейсмічних шумів можуть негативно впливати на роботу 

засобів та спричиняти появу хибних сигналів тривоги. Чутливість сейсмічних засобів 

виявлення суттєво знижується в замерзлому ґрунті. Тому в регіонах з холодним зимовим 

кліматом слід проводити відповідне сезонне налаштування чутливості засобів. Рідина, яка 

застосовується в гідравлічних засобах, повинна мати незамерзаючі властивості (наприклад, 

антифриз). 

Типові методи подолання. Найбільш ймовірним методом подолання сейсмічних засобів 

є уникання зон виявлення засобів шляхом застосування настилів або містків для проходу  

над нею.  

При встановленні засобів слід забезпечити скритність інформації  про розташування 

зон закладання сейсмодатчиків та гідравлічних шлангів від потенційного правопорушника. 

Прикладами сейсмічних засобів виявлення є системи: геофоні „Psiconˮ (рис. 3), STI-103 

(рис. 4), „Годограф-СМ-С1ˮ (рис. 5), гідравлічні „GPS MPK-40ˮ (рис. 6) [14 – 17].   

Вібросейсмічну геофону систему Psicon випускає англійська компанія Geoquip. При 

установці геофонів під землею система надійно виявляє людину, яка обережно пересувається 

або повзе. У типовій конфігурації система містить 4 лінії, в кожній з яких включено по 16 

дискретних датчиків. Відстань між геофонами складає 3,2 метри, загальна довжина однієї 

охоронюваної зони складає 200 м. Всі 64 датчики підключені до загального аналізатора, який 

оброблює сигнали та видає сигнал тривоги при локалізації вторгнення з точністю, що 

відповідає довжині лінії – 50 м. Геофоні датчики розміщують в герметичні жорсткі корпуси 

розмірами 110 х 75 х 35 мм, всі вони з’єднані армованим багатожильним кабелем та 

постачаються у вигляді готових до закладання в землю променів. Діапазон робочих 

температур – від -40° C до + 100° C. В деяких випадках геофони систему Psicon 

установлюють під землею, але прикріплюють їх до фундаменту стін.  

Подібна конструкція дозволяє виявляти порушника як поблизу периметра, так і при 

спробі подолання загорожі [15].  
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Рис. 3. Геофон системи Psicon 

Американська компанія Safeguards Technology LLC випускає систему периметрової 

охорони STI-103 з датчиками-геофонами, які встановлюються під землею, в асфальті, бетоні. 

Система не піддається впливу крайніх температур або погодних умов, таких як туман, пил, 

дощ, сніг. Використовується новітня технологія інтегральних схем, що забезпечує 

довготривалу надійність. Закладену в поверхню систему важко виявити, наблизитися до неї 

та подолати, залишаючись непоміченим. Додатковий аудіоканал контролює шуми або рухи 

вторгнень з метою перевірки наявності вхідного сигналу. Модульне зонування дозволяє 

розширювати зону виявлення шляхом додавання геофонів та дискримінаторних ліній, не 

змінюючи базову систему. Частоти реєстрації геофонами сигналів знаходяться в діапазоні 

від 5 до 20 Гц. Максимальна кількість датчиків в одній лінії дорівнює 25, що відповідає 75-

метровій довжині зони охорони. Одно- або двозонний процесор системи STI-103 монтується 

на периметрі та живиться від джерела постійного струму напругою 12 В. Діапазон робочих 

температур – від -40° C до + 70° C [16]. 

  
Рис. 4. Геофоні датчики та аналізатор системи STI-103 

„Годограф-СМ-С1ˮ (Росія) з ймовірністю виявлення 0,98. Засіб складається з сегментів, 

кожний з яких має довжину 25 метри і включає чотири сейсмодатчики, з’єднаних 

сигнальним кабелем. Сейсмодатчики засобу встановлюються у ґрунт на глибину 20 – 30 

сантиметрів і в сукупності утворюють зону виявлення шириною від 6 до 12 метрів і 

довжиною до 300 метрів. Засіб здатний виявляти правопорушника, який пересувається будь-

яким можливим чином (кроком, бігом, стрибками, поповзом тощо), а також класифікувати 

рухомі об’єкти за масою (людина, легковий або вантажний автомобіль тощо) [17, с. 9]. 

 
Рис. 5. Зона виявлення сейсмодатчиків і блок оброблення сигналів засобу „Годограф- СМ- СІ ˮ 
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„Ground Perimeter System (GPS) MPK-40ˮ (Італія). До складу засобу входять чотири 

сегменти гідрочутливих шлангів, які утворюють два сегменти по 100 метри, кожний з яких 

може мати незалежні налаштування. Загальна довжина зони виявлення засобу становить 200 

метрів, ширина – 5 – 6 метри [14]. 

 
Рис. 6. Гідравлічний засіб виявлення „Ground Perimeter System MPK40 ˮ: закладання 

гідравлічних шлангів, приклади сенсорів та компенсаційних клапанів 

Особливістю засобу є функція блоку оброблення сигналів генерувати сигнал тривоги. 

Він генерується за наявності умов, близьких до ознаки вторгнення правопорушника 

(наприклад, зміни тиску у шлангах або сейсмічний вплив лише на один з двох шлангів).  

Важко віддати перевагу одному із представлених сейсмічних датчиків виявлення, проте 

очевидні їх переваги: відсутність електромагнітного випромінювання, надійна скритність 

виведуть рівень охорони військових об’єктів на більш якісний рівень.  

Висновки. Проаналізувавши існуючі ТЗО, що застосовуються в охороні військових та 

особливо важливих державних об’єктів, зокрема: ємкісні датчики виявлення: „Ромб-4ˮ, 

вібраційні: „Підсніжникˮ, „Лавандаˮ, „Одуванчикˮ, радіопроменеві: „Піон – Тˮ, „Лучˮ, 

„Промінь – Мˮ, інфрачервоні: „Макˮ, „Рубіж-3Мˮ, „ИД-40ˮ, „ИД-50ˮ, „ИД-70ˮ, „ИД2-50Шˮ, 

„ИД2-100ˮ, комплекси ТЗО „Ніч – 10ˮ, „Ніч – 12ˮ, „Заграва – 2ˮ, за допомогою яких 

периметр об’єкту розбивається на рубежі та дільниці, констатуємо, що приведені пристрої та 

системи забезпечують надійну охорону об’єктів, проте більшість з них були введені до 

експлуатації 25 – 30 років назад, їх ТТХ дещо застрілі, не враховують сучасні вимоги до 

ТЗО, інформованість та способи подолання огорож порушниками. 

На наш погляд, шляхом вирішення проблеми має стати оновлення існуючого парку 

ТЗО військових об’єктів, розробка та запровадження до їх системи охорони датчиків 

виявлення, принцип роботи яких заснований на фізичних властивостях волоконно-оптичного 

кабеля, здатного одночасно вимірювати та передавати інформацію про вторгнення до 

охоронного об’єкту. Такі кабелі-датчики можна використовувати не тільки шляхом 

установки на різні види огорожі, стельові та покрівельні матеріали, а й закладати їх в ґрунт, 

створюючи декілька рубежів охорони. Мінімальні вимоги до електроживлення та наявності 

електроніки, навіть відсутність її на периметрі, як наприклад, у Secure Zone від компанії 

Future Fibre Technologies, відносно невелика собівартість робить ці пристрої економічно 

вигідними та обґрунтованими. Також, на наш погляд, перспективним напрямом є розробка та 

запровадження до системи охорони військових об’єктів сейсмічних засобів виявлення: 

геофонів і гідравлічних датчиків. Ці засоби закладаються під ґрунт і мають пасивний 

характер дії, не випромінюють електромагнітну енергію, не потребують електроніки на 

периметрі. Геофони, наприклад, можуть встановлюватися в різні види поверхні: щебінь, 

бетон, асфальт, коефіцієнт виявлення при цьому залишається високим. Отже, їх виробництво 

та застосування в охороні військових об’єктів буде надійним і економічно доцільним.   
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Слід зазначити, що будь-яка кількість особового складу варти не здатна замінити ТЗО 

за наявності завжди присутнього людського фактору, будь-яка навчений та тренований 

персонал не завжди спроможний помітити те, що фіксують електронні пристрої.  
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