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У збірнику матеріалів одинадцятої науково-практичної конференції опубліковано
доповіді та тези доповідей вчених, науково-педагогічних та наукових працівників,
докторантів, ад’юнктів, здобувачів, курсантів Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації та інших вищих навчальних закладів, представників промисловості в яких
розглядаються пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж
спеціального призначення, застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та
автоматизації в операції Об’єднаних сил.
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к.т.н. Бовда Е.М. (ВІТІ)
БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКУ З УРАХУВАННЯМ
ДОСВІДУ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (АТО)
За останні роки бойове застосування підрозділів зв’язку зазнало багато змін. По-перше,
збільшилось число родів зв’язку, які використовуються в організації військового зв’язку –
транкінговий, супутниковий зв’язок, засоби спецзв’язку. На початок ведення бойових дій в
зоні проведення антитерористичної операції (АТО) в тактичній ланці управління сучасних
засобів зв’язку та інформаційних систем фактично не було. Швидко виправити ситуацію
дозволило застосування сучасних малогабаритних станцій супутникового і транкінгового
зв’язку. Легкі у транспортуванні, швидкі в розгортанні та прості в експлуатації, вони
забезпечують високу якість зв’язку. За допомогою захищених супутникових каналів у стислі
терміни офіцери-зв’язківці організовували відкритий та захищений телефонний зв'язок,
відеоконференцзв’язок та передачу документальних повідомлень між всіма ланками
управління. Транкінговий та супутниковий зв’язок перетворились на основні роди зв’язку в
тактичній ланці управління, тобто в батальйоні УКХ радіозв’язок повністю замінено
транкінговим зв’язком, а в оперативній та оперативно-тактичній ланці знайшло
використання радіозв’язку з ППРЧ в КХ діапазоні. Супутниковий зв’язок є не тільки в
механізованому батальйоні, а також в окремих ротних та взводних опорних пунктах. Подруге, проводовий зв’язок доведено до взводного опорного пункту. По-третє, використання
комплексної апаратної зв’язку (КАЗ) та іншої цифрової техніки дозволило різко скоротити
кількість апаратних на вузлах зв’язку пунктів управління (ВЗ ПУ) вищих ланок управління.
Перевагами використання КАЗ є:
1. Збільшення числа автоматизованих робочих місць (АРМ) посадових осіб в локальній
обчислювальній мережі (ЛОМ) ВЗ ПУ вищих ланок управління в залежності від завдань, що
вирішуються при використанні кількох КАЗ.
2. Підвищення мобільності ВЗ ПУ за рахунок зменшення числа апаратних зв’язку.
3. Підвищення пропускної здатності мережі за рахунок тактико-технічних
характеристик (ТТХ) апаратури, що розміщена в апаратних.
4. Збільшення розвідзахищеності системи зв’язку (використання ППРЧ).
5. Зменшення площі розгортання ВЗ ПУ на місцевості.
6. КАЗ виконує функції трьох центрів (каналоутворення, телефонного, телеграфного
(документального)) та називається центром інформаційних систем (ЦІС).
В той же час, для зв’язківців з’явились неспецифічні обов’язки по розгортанню
робочих місць особового складу центру бойового управління (ЦБУ), а також охорони,
оборони ПУ, інженерного обладнання ПУ.
Відбулися зміни в самій системі зв’язку в зоні операції об’єднаних сил (ООС). Для
цього використовується модульний принцип розгортання вузла зв’язку. Телекомунікаційна
мережа загального користування (ТМЗК) активно використовується для прив’язки
мобільними засобами за допомогою малогабаритних станцій широкосмугового доступу типу
„АІРГРІДˮ, „НАНОБРІДЖˮ (КАЗ, 2-3 КШМ та ТФ відкритого зв’язку). Польова компонента
системи зв’язку будується на лініях прив’язки ВЗ ПУ до ТМЗК та на лініях супутникового
зв’язку між ПУ. В той же час, під час бойових дій польова опорна мережа зв’язку не
розгорталася.
В ході управління підрозділами в ООС застосовуються наступні види зв’язку:
Телефонний відкритий (ІР-ТФ), який організований за допомогою цифрових
автоматизованих телефонних станцій (ЦАТС), призначених для ведення відкритих
телефонних переговорів між абонентами в межах ЗС України. Використовуються внутрішні
ЦАТС, які призначені для ведення переговорів між посадовими особами ПУ сектору.
Телефонний закритий зв’язок для ведення переговорів з обмеженим доступом.
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Телефонний засекречений зв’язок, який застосовується для ведення переговорів між
будь-якими абонентами в мережах Збройних сил України, де встановлено відповідне
обладнання.
Передача даних за допомогою автоматизованої системи управління (АСУ ПД)
„Дніпро для обробки відкритої інформації.
Відеотелефонний зв`язок між ПУ в зоні ООС для онлайн відеоконференцій.
Сьогодні телекомунікаційна система ЗС України достатньо ефективна, стійка,
мобільна, захищена. Але цього не достатньо, тому робота щодо її вдосконалення триває.
Сучасні радіозасоби тактичної і оперативно-тактичної ланки управління поступово
заміняють транкінг. Для оснащення частин закуповують високотехнологічні цифрові
радіостанції „ХАРРІС та „АСЕЛСАН. Вони стануть базовими для військ на коротких та
ультракоротких хвилях.
Досить гостро стоїть питання кібернетичної безпеки. Актуальним буде питання
розгортання системи зв’язку ЗС України на нових цифрових засобах зв’язку. Йдеться про
сучасні засоби радіорелейного і тропосферного зв’язку, завадостійкі і компактні КХ-УКХ
радіостанції українського та іноземного виробництва, нові КШМ і апаратні, кабельну
систему і відео-зв’язок, нові засоби радіорозвідки та радіоелектронної боротьби.
Також триває робота по реалізації Концепції Галузевої програми створення ЄАСУ ЗС
України, яка спрямована на реалізацію до кінця 2020 р. заходів, які в Оборонному бюлетені
сформульовані як стратегічні цілі. Це, зокрема, створення ефективної системи оперативного
(бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження ЗС України (C4ISR) та Єдиної
інформаційної системи управління оборонними ресурсами.
Висновок. В цілому процес розгортання системи управління ЗС України відбувається
поетапно з поступовим запровадженням стандартів НАТО. Саме тому вживаються заходів
для пришвидшення вирішення завдань зі створення та запровадження ЄАСУ (єдиної
автоматизованої системи управління, програмної платформи, сумісної з НАТО). У якості
раціонального варіанту розбудови ЄАСУ ЗС України визначено створення першочергових
базових складових, які повинні утворювати закінчені вертикалі об'єктів управління
відповідного функціонального призначення – від стратегічного рівня до тактичного.
Нові принципи та підходи організації, використання зв’язку та інформаційних систем в
сучасних умовах відбувається в ЗС України з урахуванням нового досвіду бойового
застосування підрозділів, частин зв’язку, так і з огляду на вимоги базових документів, які
визначають цілі нашої оборонної реформи, а саме:
переоснащення польової (мобільної) компоненти автоматизованої системи
оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR) сил
оборони на цифрові засоби з рівнем завадостійкості та розвідзахищеності, які відповідають
стандартам НАТО;
запровадження та застосування бойового потенціалу ЄАСУ за рахунок автоматизації
управління військами та зброєю;
розробка та впровадження власного спеціального програмного забезпечення;
інтеграція волонтерських проектів автоматизації та наданих у рамках військовотехнічної допомоги від уряду США;
запровадження досвіду організації зв’язку в умовах ведення бойових дій і застосування
отриманого досвіду під час проведення занять з курсантами інституту.
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к.т.н. Гурський Т.Г. (ВІТІ)
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ
ВІЙСЬКОВИХ РАДІОМЕРЕЖ КЛАСУ MANET
В останні роки при організації радіозв’язку в Збройних силах України впроваджуються
засоби радіозв’язку з підтримкою режимів роботи, що дозволяють створювати радіомережі
класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks). Зокрема, це УКХ радіостанції виробництва
компанії „Harris” (США) та „Aselsan” (Турецька республіка).
У радіомережах класу MANET (далі – мобільні радіомережі (МР)) радіостанції
виконують функції ретрансляції та одночасної маршрутизації інформаційних пакетів.
Основні характеристики режимів роботи УКХ радіостанцій „Harris” та „Aselsan”
наведено у табл. 1 [1].
Таблиця 1
Коротка характеристика режимів роботи сучасних УКХ засобів радіозв’язку з
підтримкою MANET
Радіостанція
Harris

Режим
роботи

Ширина
каналу

ANW2C

1,2 МГц

NBNR

25 кГц
5 МГц

Aselsan
WBNR

1 МГц

Швидкість
передачі
до 2,8
Мбіт/с
до 25 кбіт/с
до 5 Мбіт/с
до 1 Мбіт/с

Завадозахист

Кількість
стрибків

Кількість
радіостанцій у
мережі

фіксована частота

до 9

до 30 + 2501

до 3 (9)2

до 25

до 9

до 150

ППРЧ, понад 400
стр/с
фіксована частота
ППРЧ, понад
1500 стр/с

Примітки:
1) 30 – станції, що мають повні можливості (ретрансляції/маршрутизації); 250 – так звані „гостьові
станції”, які можуть тільки передавати/приймати голос та отримувати дані в режимі „Multicast”;
2) з використанням міжмережевих шлюзів, що конфігуруються з двох автомобільних станцій, одне
повідомлення може ретранслюватись через 3 фізичні мережі. Тому загальна максимально можлива кількість
стрибків – 9.

Основними перевагами військових мобільних радіомереж порівняно з „класичними”
симплексними (напівдуплексними) є наступні:
– дальність зв’язку може бути значно більшою за рахунок багатократної ретрансляції;
– зменшення дальності зв’язку окремих радіоліній призводить до збільшення
відношення сигнал/шум на вході приймачів, а отже, і до підвищення завадостійкості цих
окремих радіоліній;
– можливість передачі даних багатьма альтернативними маршрутами у випадку
вимкнення, виходу з ладу, завантаженості або радіоелектронного подавлення певних вузлів
мережі;
– можливість одночасного здійснення багатьох сеансів зв’язку за рахунок застосування
ефективних методів маршрутизації та багатостанційного доступу до спільного каналу.
Водночас можна виділити певні недоліки МР:
– неможливість забезпечення роботи у режимі „радіомовчання” (усі радіостанції мережі
є маршрутизаторами, тому постійно ведуть службовий обмін між собою незалежно від
користувачів);
– зменшення дальності зв’язку на окремих радіолініях („точка – точка”) за умови
забезпечення однакової швидкості передачі інформації. Наприклад, з практичного досвіду
випробувань радіостанцій „Aselsan” за однакових умов у режимі NBNR (ширина каналу
25 кГц) дальність зв’язку менша на 20 – 25%, а для режиму WBNR (1 МГц) – на 50 – 65%
порівняно зі звичайним режимом (без TDMA, 25 кГц). Тому для забезпечення необхідного
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рівня зв’язності мережі щільність розташування радіостанцій на місцевості повинна бути
достатньо високою.
Однією з найважливіших вимог до систем та засобів військового радіозв’язку є
забезпечення високої завадозахищеності. Під завадозахищеністю системи передачі розуміють
її здатність протистояти впливу навмисних завад, які створюються системою радіоелектронного
подавлення (РЕП) противника. Сучасні комплекси РЕП здатні з високою ефективністю та у
короткий час подавити систему радіозв’язку, побудовану на традиційних принципах.
Основні методи підвищення завадозахищеності систем і засобів радіозв’язку, з
урахуванням їх впровадження у військові МР, наведено у табл. 2 [2].
Таблиця 2
Основні методи підвищення завадозахищеності СРЗ
Енергетичні
Просторові

Часові
Частотні

Сигнальні

Методи
Управління потужністю передавача
Застосування вузькоспрямованих антен, адаптивних антенних
решіток
Рознесене приймання сигналів
Застосування технології МІМО
Збільшення часу передачі сигналів
Скорочення тривалості повідомлення
Зміна швидкості передачі
Частотне маскування сигналів
Зміна робочої частоти
Частотна адаптація
Застосування шумоподібних (широкосмугових) сигналів
Псевдовипадкова перебудова робочої частоти (ППРЧ)
Завадостійке кодування
Оптимальне приймання сигналів

Реалізація у військових МР
Частково (вручну)
Ні
Ні
Частково (окремі моделі)
Частково (вручну)
Частково (вручну)
Частково (вручну)
Ні
Частково (вручну)
Ні
Частково (окремі моделі)
Частково (окремі моделі)
Так
Так

Через економічні й частотно-ресурсні обмеження застосування відомих методів
забезпечення завадозахисту у системах військового радіозв’язку виявляється ефективним у
певних умовах.
Тому метою доповіді є аналіз перспективних напрямків підвищення завадозахищеності
військових мобільних радіомереж та особливостей їх реалізації.
Актуальним напрямком підвищення завадозахищеності сучасних військових мобільних
радіомереж в умовах активної радіоелектронної протидії є застосування всього можливого
комплексу завадозахисту на принципах адаптивного управління [2]. Адаптивне (динамічне)
управління ресурсом є одним з найбільш ефективних способів забезпечення заданої якості
зв’язку при впливі на мережу різних дестабілізуючих факторів. До основних видів ресурсу
можна віднести: частотний, енергетичний, просторовий, сигнальний та ін. При цьому, для
реалізації адаптивного управління МР необхідно передбачити неперервний поточний
контроль радіоелектронної (сигнальної та завадової) обстановки, перевірку виконання вимог
до якості зв’язку, а також вироблення необхідних управляючих впливів та доведення їх до
елементів мережі.
Крім цього, проблема забезпечення завадозахищеності мобільних радіомереж повинна
вирішуватися комплексно з урахуванням вимог до інших показників ефективності
функціонування радіомережі (пропускної спроможності, енергетичної ефективності, часу
затримки при передачі різних типів трафіку).
Характеристика видів ресурсів МР за рівнями моделі OSI з урахуванням функцій, що
вирішуються ними, наведена у табл. 3.
З порівняння табл. 2 і 3 видно, що відомі методи та засоби забезпечення та підвищення
завадозахищеності розроблені, переважно, для фізичного та, частково, канального рівнів
моделі OSI, тобто для рівня окремої радіолінії. У мобільній радіомережі з’являються
додаткові можливості підвищення завадозахищеності.
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Таблиця 3
Розподіл ресурсів мобільної радіомережі за рівнями моделі OSI
Рівень
Фізичний
Канальний

Підрівень
управління
логічним каналом
Підрівень доступу до
середовища передачі

Мережевий
Транспортний

Види ресурсу МР
Частотний, часовий, просторовий, енергетичний та їх комбінації,
сигнальний
Алгоритми адаптивного регулювання потужності передавача,
просторово-часової обробки сигналу
Алгоритми багатостанційного доступу кореспондентів до
спільного радіоканалу
Алгоритми маршрутизації потоків, встановлення зв’язності МР та
обміну службовою інформацією
Алгоритми оцінки якості зв’язку та вироблення керуючих впливів
за рівнями моделі OSI

Маршрутизація та багатостанційний доступ з урахуванням стану каналів. Для
реалізації адаптивного управління ресурсами мережі радіостанції повинні проводити
неперервний контроль стану каналів з вузлами у зоні радіовидимості та обмінюватися цією
інформацією. Тоді маршрути для передачі можна призначати таким чином, щоб виключити
використання найгірших ділянок.
Розглянемо приклад. На рис. 1 зображено фрагмент радіомережі, що включає 5
радіостанцій (вузлів). Нехай необхідно передати інформацію від вузла А до вузла Е із
заданою якістю та максимально можливою швидкістю. Інформаційний напрямок А – Е може
бути забезпечений як безпосередньо радіолінією А – Е, так і декількома альтернативними
маршрутами з використанням однієї чи декількох ретрансляцій.
Припустимо, що радіостанції мають інформацію про відношення сигнал/шум (Signal to
Noise Ratio – SNR) на радіолініях у мережі (табл. 4).
С

E

А

В
D

Рис. 1. Фрагмент мобільної радіомережі

Очевидно, що радіостанції А слід обрати такий маршрут, для якого найгірша ділянка
буде мати найбільше значення SNR, порівняно з найгіршими ділянками інших маршрутів.
Таблиця 4
Якість каналів для фрагменту радіомережі
A
B
C
D
E
A
SNRAB
SNRAC
SNRAD
SNRAE
…....……ююю
B
SNRBA………......... SNRBC
SNRBD
SNRBE
C
SNRCA
SNRCB……......…… SNRCD
SNRCE
D
SNRDA
SNRDB
SNRDC……......…… SNRDE
E
SNREA
SNREB
SNREC
SNRED……....……

Таким чином, однією з вимог до протоколу маршрутизації у МР є реалізація його з
урахуванням канального рівня (використання якісних метрик, заснованих на стані
радіоканалу). Зокрема, у стандарті 802.11s механізми вибору маршруту та контролю за
доставкою пакетів реалізовані на другому рівні моделі OSI, тобто транспортний та
мережевий рівні інтегровані з канальним [3]. Протокол маршрутизації стандарту 802.11s має
доступ до інформації про якість каналів передачі даних (він може використовувати дані про
доступну швидкість передачі, коефіцієнт помилок, завантаження каналу).
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Як правило, найкращими за якістю будуть найкоротші радіолінії. З іншого боку, кожна
додаткова ретрансляція потребуватиме використання частини канального ресурсу (для
часового розподілу каналів тайм-слотів – т/с), що, в свою чергу, призведе до зменшення
швидкості передачі (рис. 2), а також збільшення затримки при передачі повідомлень.
Підвищити результуючу пропускну спроможність мережі можна за рахунок повторного
використання частотно-часового ресурсу каналу, за умови відсутності взаємних завад. Для
цього необхідно застосовувати адаптивне регулювання потужності передавачів.
Тому, при виборі маршрутів передачі необхідно досягати компроміс між пропускною
спроможністю, енергетичною ефективністю, ймовірністю помилкового приймання,
значенням затримки та кількістю ретрансляцій.
А–Е
т/с 1 – 20
С–Е

А–С
т/с 1 – 10

т/с 11 – 20

А–В

В–D

т/с 1 – 7
А–В
т/с 1 – 5

D–E
т/с 15 – 20

т/с 8 – 14
B–C

C–D
т/с 11 – 15

т/с 6 – 10

D–E
т/с 16 – 20

Рис. 2. Розподіл канального ресурсу для передачі корисної інформації
при використанні різних маршрутів

Після остаточного вибору маршруту при розподілі канального ресурсу призначення
тайм-слотів та вибір сигнально-кодових конструкцій має відбуватися таким чином, щоб
забезпечити максимально можливу швидкість передачі (однакову для усіх ділянок
маршруту).
Ще одним перспективним напрямком підвищення пропускної спроможності є
динамічне управління частотним ресурсом, виділеним для МР. Припустимо, що МР має не
одну доступну робочу частоту, а їх набір. У цьому випадку, кожна радіостанція для зв’язку з
сусідніми може мати різні частоти, які можуть повторно використовуватися з деяким
територіальним рознесенням.
Псевдовипадкова перебудова робочої частоти. Основним методом забезпечення
завадозахисту, реалізованим у сучасних військових ЗРЗ є псевдовипадкова перебудова робочої
частоти (ППРЧ). Найбільш ефективною для радіоелектронного подавлення радіоліній з ППРЧ є
завада у відповідь, принцип постановки якої полягає у швидкому виявленні нової робочої
частоти, формуванні та випромінюванні завади у напрямку приймача.
Ефективний вплив завади у відповідь при її достатній потужності на приймач
радіостанції з ППРЧ досягається при виконанні співвідношення [4]

(1  )tр  tз  tспр ,

(1)

де  – коефіцієнт перекриття, що характеризує частину частотного елемента, вражену
завадою (0    1); tр – час роботи радіозасобу на одній частоті; tспр – час спрацьовування
станції завад, що включає час, необхідний на виявлення нової робочої частоти, формування і
випромінювання завади; tз – час запізнювання завади, обумовлений кінцевою швидкістю
розповсюдження радіохвиль, який визначається з виразу
1
r1  r2  r12 .
tз 
Cp
Відстані r1, r2 , r12 показані на рис. 3.
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Передавач

Приймач

r2

r1

Станція завад

Рис. 3. Схема розташування радіолінії та станції завад

Використовуючи нерівність (1), можна оцінити часові можливості станції завад для
подавлення СРЗ з різною тривалістю роботи на одній частоті. У табл. 5 наведено розрахунки
коефіцієнта перекриття в залежності від відстані між радіостанціями та станцією завад за
наступних умов: Δtспр = 100 мкс; r1 = r2 = 10 км; r12 = 1...20 км.
Таблиця 5
Розрахунки необхідної швидкості ППРЧ


r12, км
20
15
10
5
1

0,5
5000
4286
3750
3333
3061

0,2
8000
6875
6000
5333
4898

0,1
9000
7714
6750
6000
5510

0
10000
8571
7500
6667
6122

Слід зазначити, що можливості пошукових систем станції радіотехнічної розвідки та
час реакції станції завад при створенні завад не в повній мірі враховуються при аналізі
завадозахищеності СРЗ [4]. Тому цифри, наведені у табл. 4 є завищеними і відповідають
ідеалізованим умовам. На сьогоднішній день відомі системи РЕП, здатні в реальних умовах
подавлювати радіолінії з ППРЧ зі швидкістю близько 300 стр/с („Борисоглебск-2” (РФ), Р330УМ „Мандат” (Україна)), 500 стр/с („Гроза”, „Гроза-2” (Білорусь)). Комплекс „Wolf Pack”
(США) здатний виявляти радіолінії з ППРЧ до 1400 стр/с.
З табл. 5 видно, що зменшення відстані між радіостанціями зменшує вимоги до
швидкості перебудови частоти радіолінії. Тому радіостанції МР повинні бути здатними
ідентифікувати вплив завади у відповідь і у разі погіршення якості зв’язку до деякого
порогового рівня адаптивно змінювати маршрути передачі повідомлень, замінюючи довгі
радіолінії більш короткими таким чином, щоб звести вплив завади у відповідь до
прийнятного рівня.
Зі збільшенням швидкості перебудови частоти пропускна спроможність радіолінії
зменшується [5]. Тому ще одним перспективним напрямком підвищення ефективності МР є
розробка алгоритмів адаптивної зміни швидкості ППРЧ в залежності від можливостей
постановника завади у відповідь.
Адаптивні антенні решітки. В останні роки значна увага у відкритих джерелах
приділяється питанням застосування адаптивних антенних решіток (ААР) у мобільних
радіомережах. Доведено, що ААР з кількістю елементів не більше 10 та інтелектуальним
блоком управління діаграмою направленості дозволяють значно (у кілька разів) підвищити
пропускну спроможність радіомережі порівняно зі звичайними всенаправленими
антенами [6]. Застосування адаптивного діаграмоутворення дозволить зменшити потужність
передавачів, а отже, підвищити розвідзахищеність радіомереж, та зменшити вплив
навмисних завад за рахунок можливості формування у напрямку на їх джерела глибоких
провалів діаграми направленості [7] (рис. 4).
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Рис. 4. Просторова фільтрація завади приймальною антенною решіткою

Відомо [8], що у порівнянні з лінійними, кільцеві антенні решітки (КАР) при рівному їх
числі N забезпечують вужчу ширину основного пелюстка діаграми направленості (ДН) на
рівні половинної потужності і однакову ширину ДН по усім напрямам в азимутальній
площині.
Труднощі практичної реалізації ААР у військових МР пов’язані з діапазоном частот
УКХ радіозасобів. Хоча, на частотах вище 100 – 200 МГц цілком можливо реалізувати
антенні решітки для застосування на радіостанціях, встановлених на транспортних засобах.
Перехід в область більш високих частот дозволить зменшити геометричні розміри
антенної системи і використовувати адаптивне діаграмоутворення як на ранцевих, так і на
портативних станціях. Зокрема, портативні радіостанції „Streamcaster 4400 MIMO tactical
radio” виробництва „Silvus Technologies” мають 4-елементну антенну систему з підтримкою
технології MIMO (робочий діапазон – від 400 МГц до 6 ГГц) [9]. Очевидно, що перехід у
область дециметрових хвиль призведе до значного зменшення дальності зв’язку. Вирішити
цю проблему може застосування ретрансляторів на повітряних аероплатформах (безпілотних
літальних апаратах, квадрокоптерах, повітряних кулях тощо). Наявність повітряних
радіостанцій дозволить значно підвищити рівень зв’язності мережі.
Для ефективної просторової фільтрації завад радіостанція повинна з високою точністю
визначати напрямок на джерело завади. Для цього необхідно застосовувати ефективні
методи визначення кутових координат як джерел завад, так і кореспондентів мережі.
Наявність багатоелементної антенної системи дозволяє вирішувати дане завдання.
Здатність кільцевих антенних решіток (КАР) з числом антенних елементів N > 6,
визначати координати джерел радіовипромінювань (ДРВ) в смузі частот з великим
коефіцієнтом перекриття без появи помилкових пеленгів, відзначалася у багатьох
роботах [10].
Основна перевага алгоритмів надрозрізнення (наприклад, MUSIC), порівняно з
класичними спектральними методами, полягає в тому, що вони дозволяють визначати
кількість ДРВ та їхні кутові координати, не застосовуючи руху ДН антени, а
використовуючи лише алгоритмічні способи обробки прийнятих сигналів [11].
Однак при використанні алгоритмів надрозрізнення в реальних системах виникає ряд
проблем, пов’язаних з вибором геометрії використовуваної антени системи (яка повинна
бути використана і для ведення радіозв’язку), великими обчислювальними затратами,
необхідністю забезпечення високого рівня сигналу для забезпечення необхідної точності
оцінки отриманих координат ДРВ тощо. Тому актуальним є завдання підвищення
ефективності методів адаптивної просторової обробки сигналів при визначенні джерел
радіовипромінювання.
Окрім підвищення завадозахищеності, використання адаптивних антенних решіток з
достатньо вузькою шириною діаграми направленості може дозволити значно підвищити
можливості повторного використання частотно-часового ресурсу каналу.
Таким чином, підвищення ефективності функціонування військових мобільних
радіомереж в умовах активної радіоелектронної протидії можливе за рахунок динамічного
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управління ресурсами мережі, скоординованого на нижніх рівнях моделі OSI до
транспортного включно. При цьому необхідно вирішити наступні часткові завдання:
адаптивне управління формуванням діаграми направленості антенних решіток;
удосконалення методів визначення кутових координат джерел радіовипромінювань
(кореспондентів та джерел завад);
удосконалення методів багатостанційного доступу користувачів до спільного частотночасового ресурсу каналу;
динамічне частотно-територіальне планування та призначення частот;
маршрутизація передачі повідомлень з урахуванням поточної сигнально-завадової
обстановки;
вибір оптимальних значень параметрів сигналу на радіолініях визначеного маршруту
передачі, що включають швидкість ППРЧ, вид сигнально-кодової конструкції, потужність
передавачів.
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к.т.н. Жук О.В. (ВІТІ)
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПРОВОДОВИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ ВІЙСЬКОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність. Безпроводові сенсорні мережі (Wireless Sensor Network) – розподілені
мережі, що складаються з маленьких вузлів (сенсорів) з інтегрованими функціями
моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1]. Основними
елементами сенсорних вузлів є: датчики для контролю зовнішнього середовища, блок
мікрокомп’ютера, батареї, прийомопередавач (додатково можлива система позиціонування)
(рис. 1).

Активна GPS антена

4 ИК Датчика руху
Магнітний
датчик
Процесор та
Приймач
система
передавач
управління
Запобіжники

Рис. 1. Безпроводова сенсорна мережа військового призначення

Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) відносяться до класу радіомереж, що
самоорганізуються [2]. Однак, вони мають свої особливості: обмеженість ресурсів вузлів
мережі (за пам’яттю, продуктивністю процесору, потужністю радіопередавача); мала
дальність та пропускна здатність каналів радіозв’язку між вузлами; концентрація трафіку
навколо шлюзу, тощо. Тип вузлів (стаціонарний, рухомий), кількість параметрів
моніторингу, розмірність мережі, тип трафіка, організація управління (централізована,
децентралізована або гібридна) залежить від призначення БСМ та її функцій.
На даний час ідуть інтенсивні розробки безпроводових сенсорних мереж тактичної
ланки управління, які забезпечуватимуть отримання та передачу розвідувальної інформації
про супротивника та видачу її органам управління військами та зброєю. Однак, на сьогодні
існує протиріччя між можливостями існуючих методів та методик управління сенсорними
мережами та вимогами до перспективних БСМ військового призначення і процесу
управління ними. Зокрема, існуючі методи та методики не забезпечують здатність БСМ до
самоорганізації та адаптацію вузлів до різних умов функціонування, не враховують
особливостей покриття та моніторингу військових об’єктів та поля бою, використовують
обмежену кількість параметрів для оцінки процесу функціонування БСМ, мають значну
розрахункову складність. Тому проблема побудови ефективної системи управління (СУ)
БСМ, яка враховує їх особливості, є актуальною на даний час.
Аналіз останніх публікацій. На сьогодні існує велика кількість наукових праць щодо
управління сенсорними мережами, в яких аналізуються окремі моделі, методи і методики
управління в різного роду системах управління безпроводовими сенсорними мережами
військового призначення. Зокрема, в [3] запропонована декомпозиція рішення проблеми
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побудови системи управління сенсорною мережею класу MANET по рівням моделі OSI і
функціям (задачам) управління. Основною ціллю побудови даної системи управління є
виконання вимог по передачі різних типів трафіку в даних мережах за визначеними
показниками ефективності. В [4, 5] авторами запропонована модель інтелектуальної системи
управління (ІСУ) БСМ, яка представлена у вигляді сукупності вузлових ІСУ, що взаємодіють
між собою за децентралізованим чи централізованим принципом. Головною архітектурною
особливістю вузлової ІСУ є наявність бази знань, що дозволить їй приймати рішення з
управління вузлом в умовах невизначеності (неповноти інформації про ситуацію, яка
склалася в радіомережі) при випадковому характері зовнішніх впливів, а також розподіл
системи управління на функціональні підсистеми відповідно до рівнів моделі OSI, кожна з
яких характеризується власною цільовою функцією (ЦФ).
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз особливостей
сенсорних мереж, особливостей побудови системи управління, вимог до перспективних
сенсорних мереж та системи управління ними (рис. 2) показує, що на сьогодні існує
протиріччя між можливостями існуючих методів та методик управління сенсорними
мережами та вимогами до перспективних БСМ військового призначення і процесу
управління ними. Зокрема, існуючі методи та методики не забезпечують здатність БСМ до
самоорганізації та адаптацію вузлів до різних умов функціонування, не враховують
особливостей покриття та моніторингу військових об’єктів та поля бою, використовують
обмежену кількість параметрів для оцінки процесу функціонування БСМ, мають значну
розрахункову складність.
Вимоги до перспективних тактичних БСМ та процесу управління ними
1. Поєднання централізованого та децентралізованого методів управління;
2. Швидке розгортання та мобільність мережі (окремих вузлів БСМ);
3. Забезпечення покриття, моніторингу та ідентифікації
об’єктів із заданою якістю;
4. Передача даних моніторингу із заданою якістю обслуговування;
5. Мінімальна участь людини в питаннях планування, моніторингу і передачі інформації.

Аналіз напрямків підвищення
ефективності функціонування
перспективних БСМ

Можливості існуючих методів та моделей управління мережами зв’язку

ПРОТИРІЧЧЯ

Розробка теоретичних основ управління покриттям, топологією, маршрутизацією з урахуванням особливостей (ресурсних обмежень) і вимог до
процесу збору інформації
моніторингу

1. Не забезпечують здатність БСМ до самоорганізації та
адаптацію вузлів до різних умов функціонування;
2. Мають централізований характер;
3. Непристосовані до прийняття рішень в реальному часі;
4. Не враховують особливостей моніторингу військових
об’єктів;
5. Використовують обмежену кількість параметрів для оцінки процесу функціонування БСМ (мобільних вузлів);
6. Значна розрахункова складність.

Аналіз напрямків удосконалення існуючих
методів (моделей) з урахуванням
особливостей перспективних БСМ

Вимоги до систем управління БСМ

Вимоги до методів управління БСМ ({Вq}, q  1, Q )

1. Забезпечення покриття та моніторинг заданих об’єктів (зон, цілей) у заданий
час із заданою якістю;
2. Передача різних типів трафіка (данні, відео) з заданою якістю;
3. Забезпечення адаптивного і розподіленого функціонування мережі з можливістю її самоорганізації. Прийняття рішень в реальному або близькому до реального масштабу часу;
àêò
4. Оптимізація характеристик мережі ( max Ö ïîê
áñì , min N ï, ò,ì , max Òô áñì тощо);

1. Забезпечення основної мети функціонування вузла – покриття, моніторинг та
передача всіх видів інформації із заданою якістю обслуговування;
2. Прийняття рішень в реальному часі;
3. Мінімальне завантаження мережі службовою інформацією;
4. Мінімізація використання вузлових та мережевих ресурсів (обчислювальних,
енергетичних та ін.);
5. Оптимізація параметрів функціонування сенсорних вузлів та БСМ в цілому.;

Наукове значення
дисертаційного дослідження
полягає
у
визначенні
принципово нового шляху
розвитку одного з перспективних напрямків робіт,
який має важливе теоретичне та воєнно-технічне
значення для підвищення
ефективності функціонування тактичних безпроводових сенсорних мереж.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
Розробка концептуальної моделі побудови системи управління
тактичною сенсорною мережею

Розвиток теоретичних основ та нових методів управління покриттям в БСМ

Розвиток теоретичних основ та нових методів управління топологією в БСМ

Розвиток теоретичних основ та нових методів управління маршрутизацією в
БСМ

Рис. 2. Загальна схема вирішення проблеми дослідження

21

Практичне значення
дисертаційного дослідження
полягає в можливості
створення принципово нового математичного забезпечення систем управління
вузлами
перспективних
тактичних БСМ як основи
для процесів прийняття
рішень з управління вузловими та мережевими ресурсами на різних рівнях моделі OSI.

Враховуючи зазначене, пропонується принципово новий підхід побудови системи
управління мереж даного класу, яка здійснює реалізацію принципу адаптації до умов
функціонування, забезпечує задану якість обслуговування по послідовності реалізації
функцій управління: покриття, моніторингу, передачі даних з урахуванням ресурсних
обмежень. Вирішення зазначеної науково-прикладної проблеми полягає в розв’язанні
зазначеного вище протиріччя шляхом розвитку теорії управління сенсорними мережами
військового призначення, яке полягає в розробці теоретичних основ управління покриттям,
топологією, маршрутизацією з урахуванням особливостей (ресурсних обмежень) і вимог до
процесу збору інформації моніторингу.
Основу будь-якої наукової теорії становить система вихідних теоретичних положень,
яка є основою для вирішення певного типу задач. Тому, в ході досліджень визначено
концептуальну модель побудови системи управління БСМ військового призначення.
Концептуальна модель (англ. Conceptual model) – це модель, яка представлена
множиною понять та зв'язків між ними, що визначають смислову структуру розглянутої
предметної області або її конкретного об'єкта.
Дана концептуальна модель розглядає: етапи, принципи, задачі та алгоритми
управління, моделі покриття, тощо.
Основними етапами функціонування є (рис. 3): планування, розгортання та оперативне
управління.
РОЗГОРТАННЯ

ПЛАНУВАННЯ
1. Визначити необхідний тип
сенсорних вузлів.
2. Визначити спосіб розгортання.
3. Визначити тип та модель покриття.

ОПЕРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

1. Розмістити (доставити) вузли:
– детерміновано (в/службовці);
– випадково (БПЛА, сп. снаряди).
–

t ïë

1. Збір інформації про параметри стану.
2. Аналіз інформації стану.
3. Прийняття рішення по управлінню.
4. Доведення та виконання рішення.

t ðîç

t îó

Функціонування БСМ

Рис. 3. Етапи функціонування безпроводової сенсорної мережі

Основними принципами побудови СУ тактичних сенсорних мереж є: принцип
ієрархічності, децентралізованого управління; самоорганізації, розподіленості і координації
взаємодії, ситуаційного управління, цілепокладання та управління в реальному масштабі
часу, функціональності управління, оптимальності управління.
Класифікації задач оперативного управління дозволили виділити основні функції
управління у вигляді окремих підсистем: управління покриттям, телекомунікаційною
складовою, управління витратами енергоресурсу вузлів.

Збір інформації про стан БСМ
За об’ємом

За типом

Оперативне управління БСМ
МЗВП

За способом

-окремими
- за графіками
-мережевий
спостереження повідомлен-зоновий
нями
-за подіями
(за напрямом
за маршрутом )
-пасивний
-активний
-адаптивний
-фіксований

Аналіз

Прийняття рішення

За рівнями
-прикладний

-мережевий
-транспортний
-канальний
-супроводжуючої
інформації

За функціями

Реалізація рішення
За охопленням

-управління покриттям
-управління моніторингом
-управління ткм
топологія маршрутизація
- управління витратами
енергії вузлів

Рис. 4. Класифікація задач оперативного управління
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За цілями

-утримання параметрів
функціонування БСМ
-оптимізація покриття
-оптимізація моніт-гу
-оптимізація топології
-оптимізація маршрутів
-тощо
-площа, бар’єр, цілі
-маршрут, напрямок
-мережа, вузол

Процес функціонування БСМ на етапі оперативного управління включає (рис. 5): етап
планування та розгортання сенсорної мережі, етап ініціалізації сенсорної мережі, побудову
покриття сенсорної мережі, побудову топології сенсорної мережі, розрахунок сесій
спостереження, побудову маршрутів передачі інформації моніторингу та безпосередньо
процес моніторингу та обміну інформацією.
ПОЧАТОК
1

Планування,
розгортання,
ініціалізація мережі

Вибір моделі покриття
Управляючого впливу (Табл. 1)

В залежності від задачі та
ситуації в БСМ будується:
бар’єрне покриття,
покриття площі або цілей

2

Побудова покриття
сенсорної мережі
3

Побудова топології
сенсорної мережі
4

Розрахунок сесій
спостереження
8
5

Побудова маршрутів
передачі зібраної інформації
3

Ні

6

Так

Виконуються
 пок ,  т

7

Виконуються
 мон

Ні

Так
9

Так

Моніторинг та обмін
інформацією

8

Виконуються
м

Ні
10

Закінчити
роботу

Ні
6

5

Так
КІНЕЦЬ

Рис. 5. Процес функціонування БСМ на етапі оперативного управління

Відповідно до аналізу задач оперативного управління та етапів функціонування БСМ
запропоновано нову архітектуру побудови функціональної моделі системи управління БСМ,
основними підсистемами якої є (рис. 6): підсистема збору та зберігання службової інформації
про стан мережі; аналізу та прийняття рішень (управління покриттям, моніторингом та
телекомунікаційною складовою); управління витратами енергоресурсу вузлів, тощо, яка
дозволяє послідовно реалізувати відповідні функції управління.
Основними моделями покриття, які використовуються в БСМ є секторальна та дискова
моделі покриття.
Значна кількість різнорідних задач управління БСМ призводить до необхідності
декомпозиції задачі синтезу методів та методик управління ресурсами вузлів за функціями
управління, які дані методи повинні реалізувати на окремих рівнях. Враховуючи
вищезазначене розроблено схему та формалізований опис процесу системного аналізу і
синтезу методів управління ресурсами тактичних БСМ (рис. 7).
На першому етапі здійснюється аналіз вихідних даних, у якості яких виступають
параметри БСМ, вузлів та радіоканалів, а також обмеження на ресурси та вимоги до якості
покриття та передачі інформації. Визначаються недоліки існуючих методів управління та
обґрунтовуються напрямки їх удосконалення.
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Етап синтезу методів управління БСМ включає вибір математичного апарату
дослідження, визначення принципів побудови системи управління, розробку теоретичних
основ управління покриттям, топологією та маршрутизацією.
Система управління мережею

Підсистеми аналізу та прийняття рішень
Управління покриттям та
моніторингом

Управління телекомунікаційною
складовою
Підсистема
інтеграції
і координації

Підсистема
управління
розгортанням
Підсистема
управління
покриттям

– по цілям
(цільовим
функціям);

Підсистема ідентифікації
об’єктів моніторингу

– по ресурсам.

Підсистема
управління радіоресурсом
Підсистема
управління топологією
Підсистема
управління
маршрутизацією

– по параметрам;

Підсистема управління якістю обслуговування при передачі
інформації

Підсистема
управління якістю
моніторингу

Підсистема управління витратами енергоресурсу вузлів
Підсистема реалізації рішень

Підсистема збору та зберігання інформації про стан мережі

Неоднорідна сенсорна мережа

Рис. 6. Функціональна модель системи управління вузлом БСМ

Формалізований опис процесу системного аналізу і синтезу включає визначення
наступних вихідних даних: БСМ представляться у вигляді графа G = (V, E) із множиною
вершин V = {i} і множиною ребер E = {(і, u)}, i, u  1, N ; C i − множина сенсорів i  1, n ,
d iu – відстань між сенсорними вузлами, множина базових станцій DV .
в БСМ

АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ
Існуючі методи
(методики та моделі)

Вихідні дані
Об’єкт дослідження – процеси оперативного управління БСМ;
Предмет дослідження – методи та
методики управління ресурсами
БСМ.
Параметри БСМ: вузлів, радіоканалу, зони та БСМ в цілому.
Обмеження на ресурси та вимоги
до якості покриття, моніторингу та
передачі інформації
Показники ефективності функціонування БСМ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Множина методів, методик та моделей управління на різних рівнях
моделі OSI
Завдання, які вони повинні вирішувати за рівнями моделі OSI

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
СИНТЕЗОВАНИХ МЕТОДІВ ТА
МЕТОДИК УПРАВЛІННЯ БСМ

Теорія ймовірностей
Теорія графів

Розробка пропозицій щодо застосування
синтезованих методів та методик

Теорія адаптивного управління
Імітаційне моделювання на ЕОМ

Вимоги до методів, методик та моделей управління БСМ
Показники ефективності функціонування методів та методик управління БСМ

Методи математичного моделювання
Теорія прийняття рішень
Теорія масового обслуговування

Порівняння синтезованих методів
та методик з існуючими за вибраними
показниками ефективності

Теорія великих систем управління
Теорія ієрархічних багаторівневих систем

Визначення недоліків існуючих методів та методик управління БСМ
на різних рівнях моделі OSI
Обґрунтування напрямків удосконалення існуючих та розробки нових
методів та методик управління БСМ з урахуванням їх особливостей

Побудова імітаційної моделі БСМ для
дослідження розроблених
методів та методик

СИНТЕЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТАКТИЧНИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ
Розвиток теоретичних основ управління тактичними сенсорними мережами:

Інтелектуалізація

1. Визначення принципів побудови системи управління

Рівні OSI

5. Розробка теоретичних основ управління топологією.
6.
Розробка
теоретичних
маршрутизацією.

основ

управління

Функції управління

4. Розробка теоретичних основ управління покриттям.

Управління покриттям та мон-м:
Uр – управління розгортанням;
Uп–управління покриттям;
Uі– управління ідентифікацією
UQos – управління якістю моніторингу

Управління телек-ою складовою:
Uр–управління радіоресурсом
Uтп–управління топологією
Uтп–управління маршрутизацією

Координація управління

CROSS
Координація

2. Вибір математичного апарату дослідження.

Wф–на фізи чному рівні
Wк–на канальному рівні
Wм–на мережевому рівні
Wт–на транспортному рівні
Wп–на прикладному рівні
Інтелектуалізація упр.

Енергозбереження

Розробка методів та методик управління ресурсами за рівнями моделі OSI:
Методика оцінки ефективності запропонованих
методів управління БСМ
Метод маршрутизації інформації моніторингу
в БСМ
Метод побудови топології в БСМ
Метод побудови часткового покриття
(а – покриття) в БСМ
Метод побудови к – покриття площі спостереження
в БСМ з неоднорідними вузлами
Методика побудови бар’єрного покриття в БСМ
з неоднорідними вузлами

Рис. 7. Схема системного аналізу і синтезу методів управління БСМ

p³

Параметри сенсорного вузла i: координати розміщення ( xi , yi ) ; потужність передачі

 pmin ...pïîð ; інтенсивність генерування інформації моніторингу Qi  -го типу трафіку i-м
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вузлом; енергія батарей Eiб  Eпоч ; енергія необхідна для передачі, прийому інформації та
моніторингу, відповідно еПд ,еПр , емон .
Параметри покриття та моніторингу: A − площа спостереження, r ( j ) – радіус
моніторингу, α ( j ) – половина кута моніторингу, β i – напрямок обзору сенсора i,

rпер  2rмон – модель зв’язності (к – зв’язність), булева дискова модель покриття.
Параметри інформаційного обміну:

− множина цілей (зон спостереження )

Zj

які визначають інтенсивність вхідних потоків Q (t )  Q (t ) ,


aD

n

D

 q

aD

а 1 d 1

j  1, J


, де
(t )  qmax

,

a −

відправник, D – базова станція, tз (maD ) − затримка передачі  -го типу трафіка за

маршрутом maD , laD
(maD ) − кількість ретрансляцій по маршруту maD ;   1, 2 – тип трафіка

(дані, відео); qiD – інтенсивність потоку пакетів в радіоканалі iD , що поступають за всіма
маршрутами maD .
Параметри мережі: ω(t) ≤ ωmax – інтенсивність зміни топології; R(t) = ||ri(t)|| –
швидкості передачі даних в радіоканалі; E(t) = || ei (t)|| – енергія батарей; i, j  1, Nl ; Ni –
кількість вузлів у БСМ.
Необхідно: розробити методи управління ресурсами БСМ на мережевому
і
прикладному рівнях моделі OSI з метою досягнення оптимуму при реалізації функцій
покриття, моніторингу, управління телекомунікаційною складовою з врахуванням обмежень
на множину управляючих впливів, ресурси мережі та вимоги до методів, що розробляються:

U * (t )  arg opt Ц( K (t ), U (t )),

Ц

пок



U 



Ц  Цпок, Цмон , Ц ткм

 max  О, min n

Цмон 
Ц ткм 



пок
акт

(1)

,

, min О

непок

n пок
ФБСМ

, max T
n

min nмон , max pобн, max TФ мон

 min p , min l



n

,

(2)



(4)

(3)

, max S (miD ), max TФ ткм ,
K (t )  n (t ), ei (t ), Q (t ) ,  (t ), O (t ), Cv (t )



i

iD

(5)



(6)

при виконанні обмежень на множину управляючих впливів та ресурси мережі;

  пок  мон  ткм  рес ,
де пок – обмеження при управління покриттям, ìîí

(7)
– обмеження при управлінні

моніторингом,  ткм – обмеження при управлінні телекомунікаційною складовою,
обмеження на ресурси мережі

0  еi (t )  emax i 1, n O пок 


 пок   pi (t )  pmax
,


CviD 1


 ìîí
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 рес –

rìîí  rìîí max ),  1, 2 (äàí³, â³äåî )


  Î   Î çàä ,

n  n

 ìîí

Î ïîê ,

,
Ñìîí  Ñ



ei  emax , i 1, nìîí

CviD 1


t  (m )  t  (l  (m )  l  ),
здоп iD
iD
доп
 з iD


 qiD  sдоп (cviD ),

 

 ткм  S мар  S пор ,
,
 


Q (t )  QiD (t )



CviD  1


 pi  pпор ,

 рес   б б

еi  еi max , для i C  D

де Ц – множина цілей управління БСМ, що визначається параметрами стану мережі та зон
спостереження K (t ) (6); U * – оптимальний управляючий вплив в БСМ з множини U (t ) ;
t   0, TÔ  , де

tМОН – тривалість функціонування мережі; O (t )   Z (t ) або А (t ) або Б (t)  –
об’єкти покриття ( Z – цілі спостереження, А – площа спостереження, Б – побудова

бар’єру
спостереження);
−
ступінь
покриття
(    0...1 );

 (t ) − інтенсивність зміни топології; Q  qiD

моніторингу;


Sмар

− інтенсивність та тип  -го трафіку

− пропускна спроможність маршруту для

 -го типу трафіка;



Cv (t )  CviD (t ) − наявність маршруту між i и D ; t з – затримка передачі трафіка  - го


типу; s(ñviD ) – пропускна спроможність радіоканалу; lab – кількість ретрансляцій для пари
вузлів (a, D) за маршрутом maD , а − відправник, D – адресат (базова станція); pi –
б

потужність передачі i-го вузла відповідно до прийнятих маршрутних рішень; еi – енергія




батарей сенсорних вузлів; tздоп , lдоп – допустимі значення параметрів.
Взаємозалежність між функціями управління, рівнями OSI, управляючим впливом
представлені в таблиці 1.
Об’єкт впливу і його охоплення
Таблиця 1
Рівень
OSI

Управляючий вплив вузла

Фізичний

Потужність (спрямованість)
передачі, вид модуляції, тип
корегуючого коду, параметри
МІМО, тощо

Канальний

МАС-алгоритми, розміри пакетів
та квитанції тощо

Мережевий

Транспортний

Прикладний

Алгоритм маршрутизації
Алгоритм управління чергами
Алгоритм управління
навантаженням.
Алгоритми управління топологією,
тощо
Алгоритми обміну транспортного
рівня
Алгоритми (протоколи) покриття.
Алгоритми (протоколи)
моніторингу. Координація по
витратам енергії, тощо

Об’єкти управління

Основні параметри оптимізації

Пропускна здатність, час передачі в
Радіоканал: робот-робот,
каналі, витрати енергії батарей,
наземний вузол-наземний
потужність передачі, діаграма
вузол, наземний вузол - робот
спрямованості антен, тощо
Пропускна здатність та час передачі в
Радіоканал в межах
каналі, витрати енергії батарей, обсяг
радіозв’язності зони
службової інформації, тощо
Один або декілька маршрутів
передачі (відповідно зона
мережі або вся мережа),
топологія мережі,
черги в вузлах тощо
Напрямок зв’язку
Кут моделі покриття,
радіус моніторингу,
мобільність вузлів тощо

Обсяг службової інформації,
параметри маршруту (час побудови та
існування, пропускна здатність, час
доставки, витрати енергії батарей),
тощо
Пропускна здатність, час та варіація
його передачі в напрямку тощо
Покриття: кількість вузлів; відстань
переміщення, моніторинг: ймовірність
правильного виявлення; ймовірність
помилкового спрацювання; затримка
виявлення, тривалість
функціонування, тощо

На рисунку 8 представлено основну ідею дослідження, яка полягає в послідовності
реалізації методів та методик управління за функціями: поперше синтезуються методи
покриття, на наступному етапі методи зв’язної топології та маршрутів передачі інформації з
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врахуванням наявних ресурсів вузлів та мережі при намаганні координації управління
витратами енергії батарей вузлів.
Підсистема управління покриттям

Підсистема управління витратами
енергоресурсу

1. Тип сенсорів: – однорідні; – неоднорідні.
2. Тип покриття: – покриття площі; – покриття
цілей; – бар’єрне покриття; – а-покриття.

1. Управління потужністю: – топологія;
– маршрутизація.

3. Модель покриття: – дискова модель; – секторальна модель; – затухаюча дискова модель
тощо.

2. Відключення (режим ,,сон”): – покриття; – топологія; – маршрутизація.
3. Зменшення дальності моніторингу: –
покриття (а-покриття, к-покриття).

4. Цільові функції: – max покриття площі; – min
вузлів покриття; – max тривалості функціонування; – з врахуванням зв’язності; – з врахуванням вимог топології; – з врахуванням вимог до
якості маршрутів.

4. Перерозподіл трафіку: – покриття;
– маршрутизація.
5. Зменшення об’єму службового
трафіку: – покриття; – маршрутизація.

5. За математичною постановкою: – лінійного програмування; – нелінійного програмування;
– чітка; – нечітка; – однокретеріальні; багатокритеріальні.

6. Зменшення розрахункової складності
алгоритмів: – покриття; – топологія; –
маршрутизація.

6. Алгоритми реалізації: – повний перебір; –
жадібні; – генетичні; – мурашині; – інши.

ЦФ – ступінь покриття (%),
K ï  max

Підсистема інтеграції та координації

ЦФ – тривалість функціонування,
TÔ áñì  max

ПОБУДОВА ІЄРАРХІЇ ЦІЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ
КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ ПО РЕСУРСАМ
КООРДИНАЦІЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ БАТАРЕЙ ВУЗЛІВ
ЦФ – пропускна спроможність мережі S áñì  max ,
час затримки t ç  min
Підсистема управління ТКМ

Ресурси
Вузлів:

Зв’язність мережі

Чутливість сенсорного модуля;
Потужність передавача;
Об’єм оперативної пам’яті;
Енергія вузлової батареї;
Режими роботи.

Топологія заданої якості

Мережі:
Покриття мережі;
Топологія мережі;
Швидкість передачі на інформаційному напрямку;
Множина маршрутів на інформаційному напрямку;
Алгоритми і протоколи управління.

Маршрутизація заданої якості

Рис. 8. Синтез методів управління ресурсами БСМ

ВИСНОВОК. Вперше визначено концептуальну модель процесу управління
тактичними БСМ: обґрунтовані етапи, принципи побудови, функції та структура СУ ними;
формалізовано опис та запропоновано схему системного аналізу і синтезу методів
управління ресурсами БСМ, яка передбачає здійснення координації цільових функцій
управління, введення ієрархії прийняття управлінських рішень. Концептуальна модель
дозволить: створити СУ тактичною БСМ, яка володіє розвиненими можливостями щодо
формування стратегії доцільної поведінки, планування послідовності дій, а також синтезу
управляючих впливів, спрямованих на забезпечення необхідної якості покриття, моніторингу
та передачі інформації в БСМ.
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Загребельний О.Ю. (ВІТІ)
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
В доповіді розглядається порядок планування системи зв’язку та планування бойового
застосування військових частин зв’язку, а також перспективна система інформаційної та
обчислювальної підтримки основних процесів, що реалізовуються при плануванні зв’язку.
1. Планування зв’язку
Метою планування зв’язку є забезпечення максимально ефективного використання
бойових спроможностей усіх наявних у розпорядженні відповідного начальника зв’язку сил
та засобів у ході виконання завдань зі зв’язку.
Планування бойового застосування військової частини (підрозділу) зв’язку полягає у
розробці найбільш ефективних способів застосування сил і засобів зв’язку, які є у
підпорядкуванні командира військової частини або підрозділу зв’язку, для виконання
визначених старшим штабом завдань зі зв’язку.
Планування у загальному вигляді включає три послідовних та взаємопов’язаних етапи:
організація планування,
вироблення та затвердження замислу,
розроблення плану.
Розглянемо планування бойового застосування частини (підрозділу) зв’язку. Перший
етап планування „Організація планування бойового застосування” включає фази: аналіз
завдання; оцінювання обстановки та формування вихідних даних для планування.
У ході першого етапу вивчається і усвідомлюється завдання, здійснюється
орієнтування службових осіб управління військової частини зв’язку та командирів
підпорядкованих підрозділів зв’язку щодо майбутніх дій, оцінюється оперативна обстановка
і обстановка із зв’язку і автоматизації та підготовлюються вихідні дані для планування.
Другий етап „Вироблення та затвердження замислу бойового застосування” включає
фази: вироблення замислу бойового застосування; формулювання рішення.
На другому етапі виробляється та затверджується замисел бойового застосування
військової частини зв’язку, формулюється рішення, відпрацьовуються та доводяться до
підпорядкованих підрозділів зв’язку директивні документи з визначеними завданнями.
Третій етап „Розроблення плану бойового застосування” включає фази: розроблення
плану бойового застосування; уточнення плану бойового застосування.
На третьому етапі здійснюється розроблення, узгодження, розгляд та затвердження
документів Плану бойового застосування частини зв’язку та інших планувальних документів
зі зв’язку і АУВ, їх аналіз і оцінювання за результатами контролю готовності
підпорядкованих підрозділів та урахуванням змін обстановки, уточнення, а за необхідності –
перероблення.
Час, відведений для планування бойового застосування, зазвичай, розподіляється: на
перший етап – до 10 % (перша фаза – 2 – 3 %; друга – 7 – 8 %); на другий етап – 30 – 40 %
(третя фаза – 20 – 25 %; четверта – 10 – 15 %); на третій етап – 50 – 60 % (п’ята фаза – 40 – 50
%; шоста – до 10 %).
2. Інформаційна і обчислювальна підтримка основних процесів, що реалізовуються при
плануванні зв’язку
В рамках Розробки програмних засобів інформаційно-аналітичної системи (ІАС)
підтримки прийняття рішень з організації зв’язку в стратегічній та оперативній ланках
управління Збройних сил України пропонується реалізувати наступні елементи: бази даних
(БД) та програмні модулі, які забезпечують взаємодію користувача з БД та виконання
функцій ІАС.
Програмний комплекс складається з наступних модулів:
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Модуль головного вікна системи – призначений для відображення та забезпечення
роботи кожного модуля програмного комплексу в єдиному середовищі.
Модуль „Годинник має відображати значення оперативного та астрономічного часу
(години, хвилини) та відображати дату (день, місяць, рік) у цифровому форматі.
Модуль „Нагадування має забезпечувати введення, коригування та відображення
текстових повідомлень і часу нагадування про них.
Модуль „Планування має забезпечувати відображення етапів , фаз і процедур
планування зв’язку, а також перехід до планувальних та директивних документів, що
відпрацьовуються у ході поточного етапу, фази та процедури, виклику їх програм-редакторів
за допомогою ієрархічної системи програмних кнопок виклику відповідних планувальних,
директивних та , за потреби, довідкових документів.
Модуль „Довідники має забезпечувати виклик на екран та відображення довідкової
інформації з БД, її відкриття, створення, коригування, зберігання, тощо
Для забезпечення коректної роботи програмного комплексу ПК повинен задовольняти
наступним мінімальним вимогам: 1. Комп’ютер – не нижче CPU 1 Ггц, RAM 512 Mб, місце
на HDD не менше 100 Мб. 2. Операційна система – MS Windows XP та вище з підтримкою
кирилиці.
База даних забезпечує введення, зберігання, пошук та оброблення даних щодо:
наявності засобів ураження, РЕБ та РЕР противника в складі його угруповань;
укомплектованості визначених військових частин та підрозділів зв’язку особовим
складом, засобами та технікою зв’язку, озброєнням та військовою технікою, матеріальнотехнічними засобами з урахуванням втрат;
розподілу сил та засобів зв’язку для виконання завдань;
складу та наявності резервів зв’язку, які знаходяться в розпорядженні начальників
зв’язку Збройних сил України, видів, Командування високомобільних десантних військ,
Командування сил спеціальних операцій ОК, ПвК Збройних сил України, командирів
військових частин зв’язку;
відомостей про важливі елементи (об’єкти) території, зокрема об’єкти телекомунікацій,
доступні пункти відбору телекомунікаційних ресурсів від телекомунікаційної мережі
загального користування та телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ТМЗК та ТМСП відповідно);
відомостей про елементи системи зв’язку Збройних сил України;
довідкової інформації.
Програмний модуль „Годинник” відображає значення оперативного та астрономічного
часу (години, хвилини) і дати (день, місяць, рік) у цифровому форматі (рис. 1, 2).
Значення астрономічного часу і дати синхронізується із часом операційної системи.

Рис. 1. Вікно відображення модуля
„Годинник

Рис. 2. Вікно налаштування оперативного часу
та дати

Значення оперативних часу і дати відповідають даним програмного годинника
оперативного часу, які вводяться (коригуються) користувачем. При запуску ПЕОМ (за
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замовчуванням) значення оперативного часу і дати враховує введені раніше дані щодо
оперативного часу і дати та зміни відповідно до змін в астрономічному часі та даті.
Програмний модуль „Нагадування” забезпечує введення, коригування та відображення
текстових повідомлень і часу нагадування про них. Режим (візуальний, звуковий) та
періодичність нагадування (кількість нагадувань, проміжок часу між нагадуваннями,
вмикання/вимикання) вводиться (коригується) користувачем для кожного нагадування. Під
час процесу нагадування користувач має можливість вимкнути звуковий сигнал окремо
та/або вимкнути (закрити) вікно нагадування в цілому (рис. 3, 4).

Рис. 3 Вікно модуля „Нагадуванняˮ

Рис. 4 Вікно додавання нагадування

Програмний модуль „Планування” забезпечувє відображення етапів, фаз і процедур
планування зв’язку, а також перехід до планувальних та директивних документів, що
відпрацьовуються у ході поточного етапу, фази та процедури, виклику їх програм-редакторів
за допомогою ієрархічної системи програмних кнопок виклику відповідних планувальних,
директивних та., за потреби, довідкових документів. Перелік етапів, фаз, процедур та заходів
відповідає вимогам Настанови з організації зв’язку в Збройних силах України (рис. 5, 6).

Рисунок 5 Вікно модуля „Планування”
Програмний модуль „Карта” має забезпечувати роботу з електронною картою –
створення на топографічній основі обстановки, її відкриття, коригування, зберігання тощо.
До даних обстановки належать відомості про рельєф, рослинність та гідрографію території,
дорожню мережу, мостові переходи та інші елементи інфраструктури, пункти відбору
телекомунікаційних ресурсів від ТМЗК та ТМСП, вежі КРРТ та операторів мобільного
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зв’язку, зони доступу радіорелейними, тропосферними та проводовими засобами зв’язку від
пунктів відбору телекомунікаційних ресурсів ТМЗК та ТМСП, зони покриття радіостанційретрансляторів, у т.ч. повітряного базування, зони дії засобів РЕБ, РЕР, ракетного,
авіаційного та вогневого ураження противника, положення та завдання військ, елементи їх
оперативної побудови, система рубежів, елементи системи зв’язку та інша графічна
інформація, яка наноситься на графічну частину плану зв’язку та робочу карту начальника
зв’язку відповідно до вимог Настанови з організації зв’язку в Збройних силах України.

Рис. 6 Вікно налаштування директорії

Програмний модуль „Довідники” забезпечує виклик на екран та відображення
довідкової інформації з БД, її відкриття, створення, коригування, зберігання тощо (рис. 7).

Рис. 7 Вікно вибору довідників

Довідкова інформація містить:
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інструкції з організації роботи центрів (відділів, груп) зв’язку та інформаційних систем
пунктів управління;
графіки роботи центрів (відділів, груп) зв'язку та інформаційних систем пунктів
управління у ході здійснення планування;
обов’язки службових осіб управління (центру, відділу, групи) зв’язку та інформаційних
систем;
структуру, зміст та вимоги до оформлення планувальних документів зі зв’язку
(текстуальних і графічних), їх форми;
витяги з керівних документів щодо планування зв’язку в стратегічній та оперативній
ланках управління Збройних сил України та діяльності посадових осіб органів управління
зв'язком на всіх етапах процесу планування зв’язку;
основні тактико-технічні характеристики засобів та техніки зв’язку, що
використовуються у Збройних силах України;
основні характеристики засобів РЕБ та РЕР, засобів ураження збройних сил України,
Російської Федерації та інших країн;
нормативи на розгортання (настроювання) вузлів, ліній та засобів зв'язку;
основні характеристики об’єктів телекомунікацій (вузлів зв'язку ПАТ “Укртелеком”,
пунктів відбору телекомунікаційних ресурсів тощо).
Розрахунковий програмний модуль „Інформаційно-розрахункові задачі” забезпечує
автоматизоване вирішення обчислювальних задач при плануванні зв’язку. До таких задач
належать програмні модулі:
а) автоматизований розрахунок часу на планування та виконання завдань зі зв’язку;
б) автоматизований розрахунок зон дії засобів РЕР та РЕБ противника;
в) автоматизований розрахунок зон дії засобів ураження противника;
г) автоматизований розрахунок прогнозованих втрат особового складу;
д) автоматизований розрахунок прогнозованих втрат засобів та техніки зв’язку;
е) автоматизований оперативний розрахунок укомплектованості частин та підрозділів
зв'язку особовим складом, засобами та технікою зв’язку, озброєнням та військовою
технікою, матеріально-технічними засобами з урахуванням втрат;
ж) автоматизований оперативний розрахунок розподілу сил та засобів зв’язку для
виконання завдань;
з) автоматизований розрахунок значення показників ефективності варіантів побудови
системи зв’язку (розробляється в рамках виконання окремого оперативного завдання);
и) автоматизований розрахунок зон доступу радіорелейними, тропосферними та
проводовими засобами зв’язку;
к) автоматизований розрахунок зон покриття радіостанцій-ретрансляторів, у т.ч.
повітряного базування;
л) автоматизований енергетичний розрахунок радіорелейних та тропосферних ліній
зв'язку;
м) автоматизовані розрахунки часу розгортання проводових, радіорелейних,
тропосферних ліній зв'язку, польових вузлів зв'язку, вузлів та станцій ФПЗ;
н) автоматизований розрахунок маршу та залізничних перевезень.
ВИСНОВОК
Планування зв’язку та бойового застосування військових частин та підрозділів зв'язку
Збройних сил України потребує від офіцерського складу високої професійної підготовки,
особистої ініціативи, постійного удосконалення способів та методів роботи при плануванні,
максимального застосування засобів автоматизації управління, узагальнення бойового
досвіду та використання його на практиці. У подальшому планується продовжити
дослідження систем планування та управління зв’язком, та збільшити рівень застосування
моделювання при розробці та удосконаленні відповідних програмних засобів.
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к.т.н. Коваленко І.Г. (ВІТІ)
к.т.н. Гуржій П.М. (ВІТІ)
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність. Останнім
часом
спостерігається
тенденція
перевантаження
радіочастотного спектру внаслідок розвитку радіотехнологій, збільшення кількості
радіозасобів як цивільного, так і спеціального призначення. Тому постає актуальною задача
забезпечення якісного функціонування цих засобів у спільних та суміжних діапазонах
радіочастот [1 – 4]. Для вирішення цієї задачі необхідно застосовувати методи та методики
прогнозування електромагнітної обстановки та аналізу електромагнітної сумісності (ЕМС).
Для вирішення задач даного класу існує розроблене спеціалізоване програмне
забезпечення (СПЗ), яке базується на методиках Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ)
[2]. Прикладом такого СПЗ є ICS Telecom компанії ATDI [5], яке є комплексним рішенням
для розрахунку ЕМС та планування розташування мереж радіозв’язку та окремих
радіозасобів. Але існуюче програмне забезпечення розрахунку ЕМС орієнтоване на аналіз
мереж та РЕЗ цивільного (комерційного) призначення окремих стандартів радіозв’язку,
базується на рекомендаціях (методиках) МСЕ, які не вирішують задач аналізу ЕМС засобів
зв’язку спеціального призначення, і мають велику вартість. Іх адаптація для вирішення задач
аналізу ЕМС спеціального призначення призведе до збільшення вартості у декілька разів.
Тому постає задача розробки СПЗ аналізу ЕМС засобів зв’язку спеціального
призначення. Сучасна світова практика вирішення задач даного класу базується на
застосуванні рекомендацій (методик) МСЕ [3-4], які не дають комплексного рішення, а лише
дозволяють проводити окремі складні розрахунки для складових (часткових) задач аналізу
ЕМС та вимагають багато точних вихідних даних (щодо параметрів устаткування, рельєфу,
параметрів розповсюдження радіохвиль тощо). Крім того розроблені методики не
враховують особливості функціонування засобів зв’язку спеціального призначення.
Задача дослідження – розробка методик, призначених для проведення практичних
розрахунків параметрів та визначення умов електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів спеціального призначення та розробка на їх основі СПЗ аналізу ЕМС РЕЗ
спеціального призначення. Для вирішення цієї задачі були розроблені відповідні методики
для розрахунку ЕМС РЕЗ спеціального призначення фіксованої та рухомої радіослужби, а
також методика аналізу об’єктової ЕМС [6-8].
Вихідні дані. В запропонованих методиках використовуються наступні вихідні дані.
1. Множина з РЕЗ з відповідними технічними характеристиками:
– тип РЕЗ (аналоговий, цифровий сигнал);
– потужність пристрою, що передає, P, дБВт;
– спектральні характеристики сигналу, що випромінюється S(f);
– коефіцієнт підсилення антени G, її тип, поляризація випромінювання і втрати в
антено-фідерному тракті η;
– характеристика спрямованості антени g(α);
– клас випромінювання;
– ширина смуги пропускання приймача по проміжній частоті на рівні –30 дБ, МГц і
форма амплітудно-частотної характеристики;
– чутливість приймача, дБВт, мВ/м, (коефіцієнт шуму, дБ);
– швидкість цифрового потоку, біт/с;
– припустимий рівень помилок і величина захисного відношення.
2. Смуги частот, які використовуються.
3. Характеристики місць розташування об'єктів РЕЗ:
33

– географічні координати місця розташування РЕЗ, градуси, хвилини, секунди північної
широти, східної довготи;
– висота основи РЕЗ над рівнем моря, м;
– висота підвісу антени над рівнем Землі, м.
4. Характеристики місцевості: висота над рівнем моря та покриття (вода, рослинність
тощо).
Для виконання завдань з аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку (ЗР)
спеціального призначення (СП) в залежності від типу РЕЗ, умов їх функціонування та
розташування пропонується використовувати ряд пов’язаних між собою розроблених
методик (рис.1):
І. Методика аналізу ЕМС засобів радіозв’язку фіксованої радіослужби (ФР)
спеціального призначення [6].
ІІ. Методика аналізу ЕМС засобів радіозв’язку рухомої радіослужби (РР) спеціального
призначення [7].
ІІІ. Методика аналізу об'єктової ЕМС засобів радіозв’язку [8].
Методики аналізу ЕМС ЗР

Методика аналізу ЕМС ЗР ФР

Методика аналізу ЕМС ЗР РР

Методика аналізу об’єктової ЕМС ЗР

Рис. 1
І. Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку фіксованої
радіослужби спеціального призначення.
При побудові методики та відповідного алгоритму були враховані наступні фактори:
практичне призначення методики і відповідного алгоритму розрахунків ЕМС РЕЗ та
необхідність проведення великої кількості розрахунків. В запропонованій методиці для
зменшення часу аналізу (розрахунків) в алгоритмі використано кілька етапів відбору
потенційно завадових випромінювань (по частоті, по відстані, по попередньо визначеному
рівню сигналу) і виключення з аналізу джерел завад, які не представляють небезпеки
функціонуванню приймачу.
Методика дозволяє прийняти рішення про можливість розташування нового РЕЗ ФС з
визначеним місцем розташуванням та характеристиками без створення взаємних завад с
існуючими РЕЗ ФС.
ІІ. Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку рухомої
радіослужби спеціального призначення
Запропонована методика передбачає використання моделі розрахунку, що містить
парну і групову оцінку при простій логіці взаємного впливу РЕЗ в угрупованні, яка заснована
на імовірнісному (статистичному) підході до оцінки [1]. Проста логіка припускає, що кожен
з пристроїв у групі можна розглядати як функціонально незалежний від інших засобів.
Запропонована методика може використовуватись при ЧТП для оцінки можливості
застосування частотних присвоєнь.
Методика дозволяє прийняти рішення про можливість розташування нового РЕЗ РС
(базових станцій мобільного радіозв’язку) з визначеним місцем розташуванням та
характеристиками без створення взаємних завад с існуючими РЕЗ.
ІІІ. Методика аналізу об'єктової електромагнітної сумісності засобів зв’язку.
Запропонована методика призначена для визначення можливого взаємного впливу
групи РЕЗ, що розташовані в умовах обмеженого простору [7]. Вона може
використовуватись для оцінки можливих завад приймачу внаслідок блокування та
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інтермодуляції при відсутності завад, що попадають безпосередньо в головний канал
прийому.
Відповідно до методики пропонується проводити аналіз для кожного окремого
приймача з розглянутої групи РЕЗ. У рамках розглянутого завдання використовується
модель приймача, структурна схема якого зображена на рис. 8.
На Рис.2. позначені: Ф1 – фільтр, що моделює частотну залежність коефіцієнта
підсилення антени, Ф2 – фільтр попередньої селекції, П – підсилювач радіочастоти, Ф3 –
фільтр радіочастоти, Ф4 – фільтр проміжної частоти, що реалізує основну вибірковість
приймача, ПЧ – перетворювач частоти (змішувач), Г – гетеродин, Д – демодулятор.

Ф1

Ф2

П

Ф3

ПЧ

Ф4
Д

Г
Рис. 2. Структурна схема приймача

В якості критеріїв виконання умов ЕМС пропонується використовувати нерівності:
Рп < Pпд та Ріо+Різ < Рід,
де: Рп та Pпд – сумарна та максимальна припустима сумарна потужність завад на вході
підсилювача радіочастоти; Ріо , Різ – сумарна потужність складових інтермодуляції на виході
фільтра проміжної частоти, що надійшла на вхід змішувача на частоті відповідно основного
та дзеркального каналів; Рід – максимальна припустима сумарна потужність продуктів
інтермодуляції на виході фільтра проміжної частоти.
Методика дозволяє прийняти рішення про можливість розташування антени нового
РЕЗ з визначеним місцем розташуванням в обмеженому просторі – об’єкті (дах будинку, дах
автомобіля тощо) та характеристиками без створення взаємних завад с існуючими РЕЗ з
антенами на тому ж об’єкті.
Розробка спеціалізованого програмного забезпечення аналізу електромагнітної
сумісності радіоелектронних засобів спеціального призначення.
Розроблений комплекс спеціалізованого програмного забезпечення, який реалізує
вищевказані методики, і який призначений для ведення бази даних радіоелектронних засобів,
розрахунку їх можливого взаємного впливу з урахуванням рельєфу місцевості та
відображенням даних на електронних картах місцевості. В основу розрахункових модулів
покладені рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку. Програмне забезпечення
реалізоване за архітектурою „клієнт-сервер”, може працювати під управлінням операційних
систем Windows і має зручний інтерфейс (рис.3). Розроблене програмне забезпечення має
додаткові функції з відображення зон покриття радіосигналів окремих РЕЗ та аналізу
рельєфу та трас розповсюдження радіохвиль.
Розроблене СПЗ дозволяє:
введення, коригування та збереження в базі даних інформації щодо типу і
характеристик устаткування, місця розташування, висоти і направлення антен, робочих
частот та зв’язності РЕЗ.
відбір РЕЗ, що потенційно можуть впливати на інші;
можливість підключення та використання різних джерел визначення рельєфу;
відображення РЕЗ на електронних картах місцевості;
можливість підключення і використання різних моделей розповсюдження радіохвиль та
послаблення сигналів;
розрахунок взаємного впливу роботи РЕЗ;
відображення складових розрахунку, необхідних для оцінювання впливу;
відображення зон покриття та зрізів рельєфу для окремих РЕЗ;
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збереження результатів розрахунку в виді XML-документа або форматі документу
Microsoft Word;
коригування та друкування результатів за допомогою текстового редактору Microsoft
Word.

Рис. 3. Інтерфейс розробленого СПЗ

Висновок
Розроблене СПЗ аналізу ЕМС на основі розроблених методик, які базуються на
сучасних рекомендаціях Міжнародного союзу електрозв'язку. Особливістю методик є їх
орієнтація на практичну реалізацію для отримання комплексного рішення задачі аналізу
електромагнітної сумісності засобів зв’язку спеціального призначення. Особливістю методик
також є зменшення складності розрахунків шляхом поділення аналізу на два етапи –
попередній та детальний. На попередньому етапі здійснюється вибір і аналіз ЕМС РЕЗ за
частотно-територіальною ознакою. На етапі детального аналізу проводяться розрахунки
ЕМС з урахуванням можливого впливу побічних та інтермодуляційних випромінювать, а
також можливості блокування приймачів при розташуванні групи РЕЗ в обмеженому
просторі. Розроблене програмне забезпечення дозволяє проводити розрахунки ЕМС засобів
зв’язку спеціального призначення та прийняти рішення про розміщення нових РЕЗ без
створення взаємних завад с існуючими РЕЗ.
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к.т.н. Любарський С.В. (ВІТІ)
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІТ-ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОБОРОНИ
Досвід локальних війн і воєнних конфліктів, операції об’єднаних сил в Україні показує,
що на теперішній час істотно зросли вимоги до оперативності і якості прийняття рішень на
організацію бойового застосування й управління різновідомчими і міжвідомчими
угрупованнями військ (сил) на театрах воєнних дій, стратегічних і оперативних напрямах.
Виходячи із зазначеного, сьогодні для забезпечення розрахунково- аналітичної підтримки
органів військового управління потрібні математичні моделі різної структури і ступенів
деталізації, потрібно розроблення методик оперативно-стратегічних (оперативно-тактичних)
розрахунків, на основі яких формується спеціальне математичне і програмне забезпечення
для створення перспективних автоматизованих систем управління військами (силами) в
сучасних операціях (бойових діях).
Можна визначити наступні шляхи удосконалення цього процесу.
1. Створення Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ (ЄАСУ).
Концепція інтеграції всіх сил і засобів управління ЗСУ у єдиному інформаційному
просторі дозволяє суттєво підвищити ефективність їх бойового застосування, у першу чергу,
за рахунок зменшення тривалості циклу бойового управління. Підтвердженням втілення
такої концепції є відмова провідних країн світу від побудови спеціалізованих розвідувальновогневих і розвідувально-ударних комплексів на користь створення автоматизованих систем
(АС), що функціонують за ситуаційними принципами мережецентричного управління,
основними з яких є впровадження високотехнологічних систем збору, обробки,
моделювання, візуалізації даних і підтримки прийняття рішень у масштабі часу, близькому
до реального.
Створення та розгортання таких систем визначається як одне з пріоритетних завдань
військового будівництва провідних країн світу. За наявним світовим досвідом
у
структурному відношенні ЄАСУ повинна становити собою складну ергатичну розподілену
інформаційно-керуючу систему, компонентами якої будуть: система сенсорів (добувні
елементи), регіональні й локальні обчислювальні мережі, система зв’язку і передачі
інформації. Обробку інформації повинні здійснювати на рівні систем і підсистем,
ситуаційних центрів (елементи обробки інформації), централізовано і децентралізовано, з
розмежувальним доступом користувачів (споживачів) інформації до системи та її
інформаційних ресурсів.
Відповідно до сучасних поглядів систему такої складності доцільно будувати, виходячи
з формування вимог до будови та особливостей взаємодії елементарних компонентів з
відкритою архітектурою, які, у свою чергу, за рахунок складних динамічних (ситуаційних)
взаємних зв’язків і структурних рішень та емерджентності забезпечать необхідні якості
ЄАСУ.
Створенню всіх елементів ЄАСУ повинні передувати глибокий аналіз завдань та
варіантів застосування ЗС України, розроблення формалізованих циклів управлінської
діяльності керівних структур різних рівнів, визначення функцій, які підлягають
автоматизації. При цьому окремі дискретні технічні компоненти системи слід будувати з
використанням уже розроблених і широко використовуваних технологій. Тоді цикл
створення та впровадження підсистем ЄАСУ, інших високотехнологічних систем озброєння і
військової техніки на основі концепції ЄІП може бути таким.
Однак питання створення ЄАСУ й формування єдиного інформаційного простору
дотепер знаходиться здебільшого в теоретичній площині. Її практична реалізація ускладнена
існуючими процедурами розробки, випробування і впровадження складних систем і
комплексів. Зазначене в умовах фрагментального фінансування розробок ЄАСУ та
експоненційної динаміки розвитку інформаційних технологій, змін форм і способів
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протиборства призводить до старіння зразків озброєння та військової техніки ще до їх
впровадження, початку серійного виробництва.
На даний час створюється Єдина автоматизована система управління Збройними
Силами України, в якій повинні бути вирішенні питання інтеграції з C4ISR (Command,
Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). При цьому
потрібно орієнтуватися на документи, що регламентують використання альтернативного
методу розробки та інформаційного обміну між інформаційними системами НАТО ADEM.
C4ISR ЗС України будується у відповідності до прийнятої в країнах НАТО
мережецентричної концепції управління військами в ході ведення бойових дій. Система
C4ISR дозволяє: автоматично визначити положення своїх підрозділів; автоматизовано
визначити положення противника і його переміщення, що відображається на електронних
картах; автоматизовано побудувати маршрут руху військ; здійснювати автоматизований ціле
розподіл та цілевказівку по цілі для засобів вогневого ураження; автоматизовано постійно
інформувати свої підрозділи про дії і місце знаходження їх сусідів та противника;
максимально автоматизувати збір інформації та її обробку; автоматизувати процес надання
пропозицій командиру для прийняття рішень на підставі отриманих розвідувальних даних, а
також інформації про сили і засоби, що є в розпорядженні; моделювати бій і його можливі
результати.
Платформою, що виступає в ролі шлюзу між підсистемами спеціального призначення
та вирішує задачу інтеграції у автоматизовану систему C4ISR компонентів сил оборони
НАТО, виступає система „Дельта”.
2. Створення та розгортання автоматизованих систем управління спеціального
призначення (АСУ СП).
Особлива увага відводиться системам управління, основу яких складають
автоматизовані системи управління спеціального призначення (далі – АСУ СП) в поєднанні з
системами космічної розвідки, радіонавігації, а також з розгалуженою системою зв’язку.
Одним із шляхів удосконалення управління є створення ефективних функціонально
розвинутих АСУ СП.
АСУ СП призначена для забезпечення безперервного, стійкого управління військами
(силами) в ході підготовки і ведення операцій (бойових, стабілізаційних і специфічних дій),
участі в антитерористичних операціях, міжнародних миротворчих операціях та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Слід звернути увагу,
що АСУ СП як правило створюється з метою: підвищення оперативності та якості
управління військами (силами); скорочення часу, який витрачається на збір, обробку,
передачу оперативної інформації та відображення її на автоматизованих робочих місцях
оперативного складу; скорочення часу на прийняття рішень і термінів доведення підлеглим
військам (силам) бойових завдань, команд і сигналів; підвищення обґрунтованості рішень і
планів, які розробляються; підвищення ефективності оперативного (бойового ) застосування
і забезпечення максимальної реалізації бойових можливостей військ (сил); забезпечення
оперативності, стійкості, безперервності і скритності управління; підвищення ефективності
роботи командувачів (командирів) і підпорядкованих органів управління.
До типового складу АСУ СП відносяться функціональні (забезпечують рішення
функціональних завдань) та технологічні (відеоконференцзв’язку, телекомунікаційна,
комплексна система захисту інформації тощо). Також, важливо враховувати тенденцію в
розвитку АСУ СП на основі інформаційно-керуючих систем реального часу, основу яких
становлять просторово рознесені джерела інформації.
Функціональні підсистеми перспективних АСУ СП повинні забезпечувати
автоматизацію як цільових процесів управління застосуванням сил, так і функцій органів
управління, а інфраструктурні підсистеми повинні забезпечувати базовий набір послуг по
управлінню інформаційними та обчислюваними ресурсами АСУ СП в інтересах роботи
функціональних підсистем, повинні створюватися в контексті єдиних архітектурних рішень,
використовувати максимально уніфіковані програмні компоненти й загальне технологічне та
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інформаційне середовище спільного застосування, функціонування даних програмних
компонентів.
Основою створення АСУ СП повинна стати реалізація концептуальної моделі сервісорієнтованої архітектури, основними перевагами якої є можливість еволюційного розвитку,
забезпечення сумісності між окремими елементами, багатократне (повторне) використання
програмних компонентів.
Прикладами інформаційних систем військового призначення виступають:
 система „Арта”, автоматизує певні процеси бойового застосування основних типів
зброї та боєприпасів Збройних Сил України;
 система „КомБат” – це програмний комплекс, основним призначенням якого є:
завчасне планування операцій, нанесення розвідданих на карту і координація оперативних
груп під час виконання ними поставлених завдань, в тому числі, коригування роботи
артилерії;
 програмний комплекс автоматизованого управління вогнем „Аrtos”. Основною
метою програми є розрахунок артилерійських завдань, таких як, повна підготовка, поєднане
спостереження, рухомий і нерухомий вогонь. До складу системи також входить
метеорологічна і топогеодезична підготовка;
 інформаційна система евакуації поранених та медичного забезпечення „KaSPer”;
 програмний комплекс „Кропива” – це комплекс програмних засобів, призначений
для автоматизації окремих задач посадових осіб оперативної-тактичної ланки управління
сухопутних підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, включно задачами:
надання доступу до детальної картографічної інформації в режимі офлайн, без доступу
до зовнішніх мереж зв’язку; нанесення бойової обстановки та розвіданих цілей (об’єктів)
противника на електронну карту місцевості; здійснення розрахунків установок для стрільби
артилерійських (реактивних, мінометних) підрозділів та окремих видів озброєння;
здійснення розрахунків топогеодезичної прив’язки, у тому числі з урахуванням показників
супутникової навігаційної системи та/або інших геодезичних приладів; планування та
здійснення навігації за маршрутом; автоматизованого збирання й обробки даних
підключених із периферійних пристроїв; обміну повідомленнями, донесеннями, інформацією
щодо об’єктів (цілей), елементами бойової обстановки, маршрутами тощо.
У зв’язку, що зазначені інформаційні системи спеціального призначення розроблені за
різними технологічними прийомами, під різні апаратні платформи та операційні середовища,
то актуальним постає завдання у вдосконаленні інтерфейсів та протоколів їхньої взаємодії.
3. Розгортання та використання інтеграційної платформи Збройних сил України
„Дельта”.
Згідно наказу Генерального штабу Збройних сил України №78 від 06.03.2017 та з
метою
проведення
інтеграції
автоматизованих
(інформаційних,
інформаційнотелекомунікаційних) систем Збройних Сил України, підвищення ефективності управління
Збройних сил України, регламентування порядку розгортання та використання інтеграційної
платформи Збройних сил України „Дельта” затверджується Тимчасове положення про
порядок використання інтеграційної платформи Збройних сил України „Дельта”. Це
Тимчасове положення визначає призначення та мету створення, основні завдання, склад,
особливості функціонування, відповідальність за організацію розгортання та використання
інтеграційної платформи Збройних сил України „Дельта” (далі – „Дельта”).
„Дельта” – це програмна платформа, яка призначена для інтеграції інформаційних
ресурсів різнотипних інформаційних та автоматизованих систем, створення єдиного
геоінформаційного та інформаційно-аналітичного середовища органів військового
управління, військових частин та підрозділів Збройних сил України з розмежуванням прав
доступу користувачів до цих ресурсів.
Метою створення „Дельта” є забезпечення інформаційної взаємодії та сумісності між
системами різного функціонального призначення, побудованими на різних програмноапаратних платформах із застосуванням широкого спектру інформаційних технологій та
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геоінформаційних платформ, у тому числі застарілих, за рахунок застосування єдиного
протоколу інформаційного обміну, який прийнято у країнах-членах НАТО.
4. Вдосконалення воєнної (інформаційної, програмної) політики України у
кіберпросторі.
Основними цілями воєнної політики України у кіберпросторі є: забезпечення
обороноздатності України у кіберпросторі на рівні, достатньому для запобігання
виникненню воєнного кіберконфлікту, а у разі воєнного кіберконфлікту – для його
локалізації і нейтралізації; участь України у реалізації спільної політики безпеки і оборони
кіберпростору ЄС; удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки кіберпростору
України, яка б відповідала критеріям членства України в ЄС і НАТО та гарантувала надійний
захист держави від зовнішніх та внутрішніх кіберзагроз.
Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру
актуальних кіберзагроз національній безпеці, основними завданнями воєнної політики
України у кіберпросторі у найближчий час і в середньостроковій перспективі є: постійне,
комплексне та цілеспрямоване вжиття заходів по забезпеченню воєнної політики держави у
кіберпросторі як в мирний час, так і в особливий період; створення єдиної системи КО з
відповідною інфраструктурою отримання та обробки даних в режимі часу, наближеного до
реального; створення національної системи КБ України, інтеграція спроможностей її
складових для своєчасного і ефективного реагування на наявні та потенційні кіберзагрози
сектору безпеки держави; удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки
кіберпростору держави, інтеграція спроможностей її складових для своєчасного і
ефективного реагування на наявні та потенційні кіберзагрози сектору оборони держави;
забезпечення підвищення спроможностей сил КО, необхідних для досягнення цілей воєнної
політики України у кіберпросторі; блокування в кіберпросторі діяльності незаконних
військових формувань, спрямованих на порушення обороноздатності України; координація
військовим командуванням діяльності добровольчих кіберформувань, що були утворені або
самоорганізувалися для інформаційного або кібернетичного захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України; реформування ЗС України з метою
досягнення оперативної і технічної сумісності підрозділів; КБ зі збройними силами державчленів НАТО; підвищення спроможностей вітчизняного ОПК за рахунок впровадження
новітніх захищених інформаційно-комунікаційних та кібернетичних технологій, створення
максимально можливих замкнених циклів розроблення і виробництва найважливіших
програмно-математичних зразків кіберозброєння, засобів КБ та кіберзахисту, використання
можливостей військово-технічного співробітництва з державами-стратегічними партнерами
України тощо.
Отже, постають завдання із забезпечення створення і модернізації кіберозброєння,
програмного та апаратного забезпечення КБ для задоволення потреб безпеки і оборони
відповідно до цілей, пріоритетів і завдань воєнної політики держави у кіберпросторі.
5. Необхідність захисту інформації в системах електронного документообігу
(СЕДО).
СЕДО є невід’ємною складовою частиною будь-якої установи різного рівня управління
(в тому числі і Збройних сил України). Від успішності функціонування цієї системи,
залежить успіх виконання завдання.
В тих умовах, в яких на сьогоднішній день перебувають Збройні сили України, успіх
виконання поставленого завдання залежить від швидкості передачі тієї чи іншої інформації.
Серед інформації, яка циркулюватиме в СЕДО може бути інформація з обмеженим
доступом. Тому, щоб запобігти несанкціонованому доступу до цієї інформації, необхідно
запровадити надійну систему захисту ЕД. Але слід брати до уваги той факт, що
впровадження захисту призводить до ускладнення в роботі системи, зниження її
ефективності, тому впровадження системи захисту повинно бути обґрунтованим і доцільним.
Основні загрози інформації, що циркулює в СЕДО можуть бути класифіковані
наступним чином:
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1. Загроза цілісності – це пошкодження, знищення, або спотворення інформації, що
може бути як ненавмисним у випадках помилок і збоїв, так і навмисним.
2. Загроза конфіденційності – це будь-яке порушення конфіденційності, в тому числі
крадіжка, перехоплення інформації, зміна маршрутів слідування і т.д.
3. Загроза працездатності системи – це загроза, реалізація якої призводить до
порушення або припинення роботи системи, включаючи навмисні атаки, помилки
користувачів, а також збої в обладнані і програмному забезпеченні.
4. Неможливість підтвердження авторства – це загроза, що виражається у тому, що
якщо в документообігу не використовується електронний цифровий підпис, то неможливо
довести, що саме даний користувач створив даний документ (при цьому неможливо зробити
документообіг юридично значимим).
5. Загроза доступності – це загроза, що порушує можливість за допустимий час
отримати потрібну інформацію користувачам, що мають право доступу до неї.
Підходами щодо захисту інформації під час передачі по відкритим каналам зв’язку
для запобігання вище переліченим загрозам є комбінування методів (засобів)
криптографічного та стеганографічного захисту інформації.
Найбільш поширеними і в більшості випадків ефективними є криптографічні методи та
засоби захисту інформації – методи шифрування, кодування або іншого перетворення
інформації, в результаті якого її вміст стає недоступним без пред’явлення ключа
криптограми і зворотного перетворення.
6. Вдосконалення політики Міністерства оборони України у сфері державних
електронних ресурсів.
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 517-р
„Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування
інформаційної системи електронної системи взаємодії державних електронних ресурсів”,
наказу Міністерства оборони України від 17 вересня 2014 року № 650 „Про затвердження
Концепції інформатизації Міністерства оборони України”, наказ Міністерства оборони
України від 1 квітня 2014 року № 147 „Про затвердження Положення про Реєстр
електронних інформаційних ресурсів Міністерства оборони України”, сформована стратегія
формування системи електронних ресурсів органів державної влади.
Стратегія полягає в систематизації та інтеграції зазначених електронних ресурсів з
метою забезпечення прозорості, відкритості, підвищення, оперативності та ефективності
роботи органів державної влади, Міністерства оборони України та забезпечення широкого
доступу громадян до державних електронних інформаційних ресурсів (ЕІР).
Реалізація політики Міністерства оборони України у сфері державних електронних
ресурсів полягає у розв’язанні таких завдань: створення та ведення Реєстру ЕІР, зокрема
реєстрація та облік електронних ресурсів, формування і забезпечення доступності інформації
про склад, розміщення і умови використання електронних ресурсів; систематизація,
забезпечення доступу до наявних електронних ресурсів та їх актуалізація; формування та
забезпечення ефективного використання електронних ресурсів органами державної влади;
вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема визначення порядку і умов користування,
пов’язаних з формуванням, використанням, та захистом державних електронних ресурсів;
координація діяльності органів державної влади і недержавних структур у сфері формування,
використання та захисту державних електронних ресурсів.
Основними функціями Реєстру ЕІР є: ведення обліку інтерфейсів прикладного
програмування суб’єктів владних повноважень, інтегрованих до системи, за допомогою
відповідного реєстру; надання доступу суб’єктам владних повноважень до інтерфейсів
прикладного програмування; забезпечення документованого обміну електронними
повідомленнями між інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційними системами
суб’єктів владних повноважень з використанням телекомунікаційних мереж загального
користування або спеціальних телекомунікаційних мереж; забезпечення електронної
ідентифікації та автентифікації суб’єктів владних повноважень; забезпечення фіксації часу
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відправки та отримання електронних повідомлень; забезпечення цілісності та автентичності
електронних повідомлень та надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху
електронних повідомлень; забезпечення протоколювання дій суб’єктів владних повноважень
під час обміну даними; забезпечення моніторингу працездатності інтерфейсів прикладного
програмування та дотримання виконання регламентованих процедур під час здійснення
електронної взаємодії.
Автоматизація вищезазначених функцій покладена на технологічну платформу Web з
публікацією контенту в ресурсах публічної мережі Інтернет.
Висновки.
1. Концепція інтеграції всіх сил і засобів управління
ЗСУ у єдиному
інформаційному просторі дозволяє суттєво підвищити ефективність їх бойового
застосування, у першу чергу, за рахунок зменшення тривалості циклу бойового управління.
2. Створення національної телекомунікаційної мережі, модернізація та переведення
на сучасні цифрові технології системи спеціального зв’язку, відомчих інформаційнокомунікаційних мереж та системи зв’язку пунктів управління органів державної влади, а
також створення автоматизованої системи С4ISR складових сил оборони, яка відповідає
стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, забезпечення її інтеграції в систему
управління оборонними ресурсами.
3. Створення ефективних функціонально розвинутих автоматизованих систем
управління спеціального призначення та вдосконалення інтерфейсів та протоколів їхньої
взаємодії.
4. Основою створення АСУ СП повинна стати реалізація концептуальної моделі
сервіс-орієнтованої архітектури, основними перевагами якої є можливість еволюційного
розвитку, забезпечення сумісності між окремими елементами, багатократне (повторне)
використання програмних компонентів.
5. Вдосконалення воєнної (інформаційної, програмної) політики України у
кіберпросторі. Удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки кіберпростору України,
яка б відповідала критеріям членства України в ЄС і НАТО та гарантувала надійний захист
держави від зовнішніх та внутрішніх кіберзагроз.
6. Забезпечення прозорості, відкритості, підвищення, оперативності та ефективності
роботи органів державної влади, Міністерства оборони України та забезпечення широкого
доступу громадян до державних ЕІР.
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Пилипчук Ю.В. (ВІТІ)
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Сучасний стан розвитку та впровадження у війська високоефективних цифрових
засобів зв’язку, телекомунікаційних систем та автоматизованих систем управління військами
(силами) став причиною появи і розвитку цілого класу вимірювальних приладів –
аналізаторів протоколів і спеціальних інтелектуальних пристроїв. Цей клас вимірювальної
техніки відрізняється від класичних засобів вимірювань в частині своєї спеціалізації і
застосування. Все це призводить до створення галузі вимірювань, умовно званої
вимірювальними технологіями, які за сукупністю висувають нові вимоги і підходи до
процедур вимірювань. Це пов’язано з широким впровадженням мікропроцесорної техніки і
переходом до цифрових методів комутації та передачі. Розвиток сучасної вимірювальної
техніки йде в основному по шляху високої спеціалізації останньої, тому на ринку з’являється
спеціалізована техніка для обслуговування і експлуатації тільки систем зв’язку і комутації, і
її вже неможливо використовувати для інших областей вимірювальної діяльності. Останнім
часом більше половини світового телекомунікаційного ринку займають відповідні програмні
засоби. Так як програмне забезпечення в сучасних пристроях телекомунікаційних систем
оновлюється в середньому раз на два роки, то і можливості цих систем також радикально
змінюються, що і призводить до появи нового покоління спеціалізованих засобів
вимірювань.
Все вимірювальне обладнання сучасних телекомунікаційний систем можна умовно
розділити на два основні класи: системне й експлуатаційне, вимоги до яких значно
відрізняються, як і функції приладів, методи їх використання, специфікації спроможностей.
До системного відносять вимірювальне обладнання, що забезпечує налаштування
мережі в цілому і її окремих вузлів, а також подальший моніторинг стану всієї мережі.
Системним воно названо тому, що має широкі можливості інтеграції у вимірювальні
комплекси, мережі вимірювальних приладів і входить в якості підсистем в автоматизовані
системи управління.
Експлуатаційне обладнання повинно забезпечувати якісну експлуатацію системи
зв’язку, супровід монтажних робіт і оперативний пошук несправностей.
Розглянемо основні вимоги, що пред’являються до вимірювального устаткування.
Системне обладнання:
функціональність тестів;
можливість інтеграції в системи;
швидкість і легкість модернізації;
зручність експлуатації;
надійність.
Експлуатаційне обладнання:
портативність;
вартість;
надійність;
зручність експлуатації.
Для системного обладнання основною вимогою є максимальна функціональність
приладу: специфікація спроможностей повинна відповідати всім існуючим і більшості
перспективних стандартам. В іншому випадку прилад не забезпечить повної настройки і
оцінки параметрів мережі, можливість інтеграції приладів в локальні і територіально
розподілені системи та інтеграції з обчислювальними засобами й мережами передачі даних,
куди повинні бути включені і вимірювальні засоби. Можливість модернізації важлива в силу
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швидкого розвитку технології та прийняття нових стандартів. Зручність роботи є наступним
за важливістю параметром. Є ряд багатофункціонального подібного обладнання з
недружніми інтерфейсами, що може істотно ускладнювати роботу фахівця.
Аналізуючи номенклатуру вимірювального обладнання, що знаходиться в
експлуатації і проходить періодичну перевірку, калібрування, атестацію та випробування,
можна виділити наступні основні групи:
загальна вимірювальна техніка;
техніка для радіочастотних вимірювань;
вимірювальне обладнання і засоби вимірювання волоконно-оптичної лінії зв’язку;
апаратура для вимірювань в цифрових лініях зв’язку;
обладнання та засоби вимірювань параметрів в телекомунікаційних системах.
У той же час доводиться констатувати, що основний парк вимірювального
обладнання, що знаходиться в експлуатації, створений і випускався кілька десятків років
тому, а модернізація та оновлення вимірювального обладнання відбуваються повільно і в
основному за рахунок закупівель в інших країнах.
Вимірювання в телекомунікаційних системах
Таблиця 1
Класифікація мереж

Номенклатура засобів
вимірювальної техніки
та тестового обладнання
Тестування радіосистем, розташованих до Вимірники прохідної потужності
центру комутацій
Вимірники параметрів цифрових систем
передачі
Осцилографи
Частотоміри
Мультиметри
Струмознімачі й струмовимірювальні кліщі
Тестування обладнання центру комутації
Аналізатори протоколів
Частотоміри
Комплект
засобів
вимірювань
для Аналізатори спектру
централізованих служб експлуатації
Генератори сигналів
Частотоміри
Вимірювачі прохідної потужності
Вимірювальні системи для оцінки зони
покриття сигналу зв’язку
Тестування параметрів систем обладнання Прилади для моніторингу
рухомого зв’язку
Аналізатори якості зв’язку
Апаратура генерації сигналів
На сучасному етапі розвитку використовуються мобільні вимірювальні комплекси
контролю параметрів у системі зв’язку.
Багато закордонних фірм пропонують безліч різноманітних особистих вимірювальних
комплексів, але, як правило, кожен вимірювальний комплекс призначений для вимірювання
всього декількох параметрів. Переваги цих рішень – це їх компактність. Основний недолік –
це погана функціональність цих комплексів.
В результаті бурхливого розвитку комп’ютерних технологій з’явилася можливість
використовувати для створення інформаційно-вимірювальних комплексів віртуальні
прилади.
Віртуальні прилади – це спеціальні прикладні програми для ПЕОМ, за допомогою яких
можливо проводити вимірювання фізичних величин. Перевага технології віртуальних
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приладів в порівнянні з традиційними приладами полягає в тому, що всі вимірювання
автоматизовані, і час вимірювань скорочується до декількох секунд.
Підвищення вимог для нового покоління вимірювальної техніки.
Підвищення ролі та значення метрологічного забезпечення у вирішенні завдань
реформування ЗС України обумовлене також появою нових тенденцій в розвитку військової
техніки.
Перша і основна з них – зростання вимог до показників точності нового покоління
вимірювальної техніки, особливо для систем високоточного озброєння. За останніх 20 – 25
років, необхідна точність вимірювання більшості фізичних величин, що визначають бойові
якості озброєння, збільшилася в сотні та тисячі разів. Якщо раніше відносна похибка
вимірювання електромагнітних коливань в задаючих генераторах систем зв’язку
оцінювалась величиною 10–5 – 10–6 (тисячні долі відсотка) і була цілком достатньою та
задовольняла практично всіх споживачів, то в даний час, наприклад, для контролю
високостабільних генераторів, потрібні вимірювальні прилади з відносною похибкою 10–11 –
10–12 і менш (тобто мільйонні долі відсотка).
Друга тенденція в розвитку ОВТ пов’язана з постійним збільшенням об’єму і
складності вимірювань, здійснюваних в ході підготовки і застосування озброєння. Непрямим
свідоцтвом цієї тенденції є зростання числа параметрів що необхідно контролювати на
зразках ОВТ. Зростаюча технічна оснащеність військових підрозділів зв’язку, поява на
озброєнні новітніх засобів зв’язку привели до необхідності вимірювання оптичних,
теплотехнічних, магнітних і інших фізичних величин. Ця тенденція зумовлює інтенсивне
збільшення витрат часу на виконання завдань метрологічного забезпечення. Вже сьогодні
при технічному обслуговуванні та підготовці ОВТ до бойового застосування 40-90 % часу
займають вимірювання.
Висновки
Орієнтовний перелік засобів вимірювальної техніки (табл. 1) забезпечить:
– проведення досліджень властивостей автоматизованих систем військового
призначення, їх компонентів та елементів щодо здатності взаємодіяти під час сумісного
функціонування;
– проведення досліджень властивостей систем, комплексів, засобів телекомунікацій, їх
елементів та пристроїв щодо здатності їх взаємодіяти під час сумісного функціонування,
в т.ч.:
засобів проводового зв’язку;
засобів радіорелейного зв’язку;
засобів тропосферного зв’язку;
засобів радіозв’язку КХ та УКХ діапазонів;
засобів високошвидкісного радіозв’язку діапазону СВЧ;
засобів комутації, маршрутизації;
– підвищити оперативність та гарантувати об’єктивність випробувань нових
(модернізованих) засобів зв’язку та автоматизації управління;
– забезпечити всі види сумісності комплексів та засобів автоматизованих систем
військового призначення що розробляються, їх компонентів та елементів;
– проводити дослідження існуючих макетів і моделей, дослідних зразків засобів
автоматизації, зв’язку та захисту інформації, тематичні дослідження спеціальних засобів,
розробку методик випробувань;
– обґрунтовувати шляхи модернізації та удосконалення техніки зв’язку та
автоматизації, засобів захисту інформації.
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Плуговий Ю.А. (ГУЗІС)
СТАН СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Досвід організації зв’язку в ході Операції об’єднаних Сил (АТО) призвів до зміни ряду
поглядів на способи організації зв'язку та принципи побудови системи зв’язку Збройних сил
України.
Заходи щодо впровадження сучасних засобів зв’язку дозволяють забезпечити
посадових осіб Збройних сил України цифровими послугами передачі даних та голосу.
На теперішній час в системі зв’язку Збройних сил України активно застосовується
тропосферний, радіорелейний, радіозв’язок, проводовий та фельд’єгерсько-поштовий
зв’язок.
Система зв’язку угрупувань будується виходячи із завдань, які ставляться перед
угрупуваннями військ (тип операції, фізико-географічні умови, тощо).
Так досвід показав, що під час проведення стабілізаційної та оборонної операцій в
першу чергу використовується проводовий зв’язок до опорного пункту взводу включно та
радіорелейний зв’язок до командно-спостережного пункту батальйону включно, які більш
захищені від впливу засобів радіоелектронної боротьби противника, але в той же час мають
низькі показники мобільності.
Під час проведення наступальної операції в першу чергу застосовується радіозв’язок в
різних частотних діапазонах, який взмозі забезпечити зв’язок під час руху військ:
радіозв’язок короткохвильового діапазону до ланки управління батальйоном включно.
радіозв’язок ультракороткохвильового діапазону до ланки управління взводом включно.
Разом з тим в Збройних силах України ведеться робота щодо удосконалення системи
зв’язку, збільшення її можливостей, впровадження сучасних засобів зв’язку, модернізація
існуючих апаратних та засобів зв’язку та здійснення розробки нових.
Активно
в
систему
зв’язку
впроваджуються
радіорелейні
станції
Р-414МУ, які були розроблені та прийняті на озброєння Збройних сил України у 2015 році.
Через відсутність національного супутнику зв’язку, станцій супутникового зв’язку та
портативних терміналів супутникового зв’язку військового призначення було прийнято
рішення щодо використання станцій супутникового зв’язку комерційного призначення Кадіапазону. На цей час розгорнута повнозв’язна підсистема супутникового зв’язку, яка
доведена до окремих батальйонних та ротних тактичних груп, ротних та взводних опорних
пунктів.
На теперішній час ведуться роботи щодо розгортання окремої системи супутникового
зв’язку з окремим комутатором супутникових каналів зв’язку Збройних сил України
(супутникового-хабу).
Щодо стану впровадження сучасних засобів радіозв’язку.
В результаті проведення ряду заходів в період з 2015 до 2017 року було:
побудовано чітку вертикаль ієрархії короткохвильового радіозв’язку, забезпечено
радіозасобами цифрового захищеного радіозв’язку до батальйону (дивізіону) включно;
визначено єдину стратегію забезпечення підрозділів Збройних сил України цифровими
радіостанціями КХ радіозв’язку та УКХ радіозв’язку.
В короткохвильовому діапазоні впроваджуються радіостанції короткохвильового
діапазону виробництва компанії Harris
В ультракороткохвильовому діапазоні для підрозділів сухопутних військ та повітряних
сил впроваджуються радіостанції ультракороткохвильового діапазону виробництва компанії
Aselsan. Для підрозділів Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та
Військово-морських сил впроваджуються радіостанції ультракороткохвильового діапазону
виробництва компанії Harris.
В стаціонарній компоненті ведеться робота щодо підвищення надійності та живучості
системи зв’язку Збройних сил України. Стаціонарна компонента є телекомунікаційним
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ядром системи зв’язку Збройних сил України. Підключення до неї вузлів зв’язку мобільної
компоненти здійснюється за допомогою виділених цифрових каналів Операторів зв’язку
загального користування та телекомунікаційної мережі спеціального призначення.
Спільно з провідними військовими науковими установами ведуться роботи щодо
розгортання системи віртуалізації серверів послуг інформаційно-телекомунікаційної
мережі Збройних сил України.
На теперішній час проведена процедура закупівлі необхідного обладнання і ведуться
роботи щодо розгортання підсистем віртуалізації на інформаційно-телекомунікаційних
вузлах Збройних сил України
Завершення зазначених робіт надасть можливість підвищити стійкість роботи системи
зв’язку Збройних сил України, налагодити резервування з автоматичним відновленням
серверів послуг відкритої телефонії, передачі даних, обміну електронними повідомленнями
та файлами.
Разом з тим проводяться роботи щодо впровадження інших сучасних інформаційних
технологій у систему зв’язку Збройних сил України у тому числі і в рамках програми USAIIT. Щодо стаціонарної системи короткохвильового радіозв’язку ЗС України.
Планується перехід з аналогових засобів короткохвильового радіозв’язку, на яких
організована робота в радіомережах центрального бойового управління та оповіщення, на
цифрові захищені радіозасоби виробництва компанії HARRIS (за рахунок МТД від уряду
США). Для цього сплановано виділення до 50-ти радіостанцій виробництва компанії
HARRIS.
Окрема увага в Збройних Силах України приділяється питанню кібернетичного
захисту.
З початком агресії Російської Федерації на території України зафіксоване значне
зростання інтенсивності кібернетичних атак, направлених на порушення функціонування
інформаційно-телекомунікаційних систем Міністерства оборони України та Збройних сил
України. Аналіз 157 427 спроб кібернетичних атак, зафіксованих починаючи з 25 лютого
2014 року, свідчить:
більшість епізодів загострення військово-політичної обстановки, таких як референдум
в АР Крим, захоплення кораблів ВМС України, псевдовибори в так званих ЛНР та ДНР,
проведення антитерористичної операції на Сході України супроводжувалися потужними
кібератаками на ІТС МО та ЗС України, в тому числі і на офіційний веб-портал Міністерства
оборони України;
форми і методи реалізації кібернетичних атак постійно змінюється і ускладнюється.
87 % кібератак здійснювались з території Російської Федерації. Кібератаки з території
інших держав з високою ймовірністю здійснювались з використанням бот-мереж
підконтрольних спецслужбам Російської Федерації.
З метою недопущення деструктивного впливу на інформаційно-телекомунікаційні
системи Міністерства оборони України та Збройних сил України розгорнута та набирає
бойових спроможностей система кібернетичної безпеки в Збройних сил України.
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Станович О.В. (ВІТІ)
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
АЕРОПЛАТФОРМ В СИСТЕМІ ЗВ’ЯЗКУ ЗС УКРАЇНИ
Сучасні бойові дії обумовлені розмахом та швидкою динамікою, вимогою обміну
інформацією в незалежності від того, знаходяться командні пункти на місці чи в русі;
збільшенням кількості об’єктів, якими необхідно керувати в сучасному бою; збільшенням
кількості повідомлень, що циркулюють між командними пунктами які знаходяться на
значному віддаленні один від одного; різким скороченням строків на передачу та обробку
інформації, що зумовлено швидкою зміною обстановки. В тактичній а часто і в оперативній
ланці управління, радіозв’язок є основним засобом обміну оперативною інформацією,
доведення до підлеглих наказів та розпоряджень. Обсяг інформації, що циркулює в
тактичній та оперативній ланці управління, в сучасному бою збільшився в рази. Відповідно
збільшуються вимоги до зв’язку щодо своєчасності, достовірності, та скритності.
Саме тому виникає необхідність в забезпеченні інформаційної переваги над
противником, що досягається шляхом впровадження нових засобів та способів організації
зв’язку.У зв’язку з цим, для вирішення складних завдань з організації зв’язку в повідних
країнах широко застосовуються повітряні вузли зв’язку (ретранслятори). Ще у 2009 році в
збройних силах США для підвищення ефективності бойового застосування частин і
підрозділів оперативно-тактичної ланки і оперативності доведення розвідувальних даних і
команд бойового управління до споживачів на ТВД прийнятий на озброєння новий
повітряний вузол зв’язку і ретранслятор (ПВЗР, BACN – Battlefield Airborne Communication
Node ). Апаратура даного вузла зв’язку встановлюється на борту безпілотного літального
апарату (БпЛА) великої тривалості польоту типу RQ-4B Block 20 „Глобал Хок” і літака BD700 „Глобал Експрес”, які отримали згідно з номенклатурою міністерства оборони США
позначення EQ-4B і Е-11А відповідно.
Цей ПВЗР призначений для забезпечення УКХ-радіозв’язком в зоні діаметром до
300 км під собою перш за все в умовах гірського рельєфу місцевості абонентів, оснащених
штатними УКХ-радіостанціями і не мають прямої видимості між собою, а також для
сполучення різних мереж радіозв’язку з передачею даних по IP протоколом.
Особливістю комплексу є здатність ретранслювати сигнали різних діапазонів, видів
модуляції, форматів і швидкостей передачі при використанні методів підвищення скритності
роботи і завадозахисту. Він обслуговує наявні на озброєнні цифрові системи передачі даних.
Практично всі системи, сигнали яких повинні ретранслюватися, мають захист від завад
і перехоплення використовують розширення спектра передачі сигналів і псевдовипадкову
перебудову робочої частоти (ППРЧ). Крім того, ведуться роботи зі створення зменшеного
варіанту апаратури ПВЗР – „BACN Лайт”, який планується розмістити в підвісному
контейнері на тактичному розвідувальному БЛА типу RQ-7A „Шедоу”. Даний варіант
апаратури отримав найменування SmartNode. На відміну від BACN вона дозволить
одночасно обслуговувати не більше 100 наземних абонентів, включаючи можливість
динамічної комутації для надання послуг Wi-Fi з передачі відеозображень з борта БпЛА,
іншої розвідувальної інформації і повідомлень при використанні абонентами смартфонів.
Американська компанія Northrop Grumman провела випробування модернізованого бойового
повітряного вузла зв’язку BACN. Він призначений для установки на безпілотні літальні
апарати RQ-4 Global Hawk або спеціальні літаки E-11A та може об’єднувати розрізнені
комп’ютерні мережі і системи обміну даними, що знаходяться один від одного на великій
відстані за межами прямої видимості. Технічні деталі системи не розкриваються, але відомо,
що в основу покладена технологія програмно-обумовленого радіо, завдяки цьому
радіостанції здатні працювати в будь-яких частотних діапазонах зв’язку і приймати різні
види модульованого сигналу. Крім того, вони дозволяють зв’язуватися з стільниковими
телефонами і засобами IP-телефонії. Все обладнання керується програмно і забезпечує
48

криптографічний захист інформації, а також підтримує роботу із змінними
радіопротоколами. Агентство перспективних оборонних розробок (DARPA) Пентагону
оголосило про намір розробити універсальний захищений ретранслятор з великою
пропускною здатністю. Програма отримала назву DУNAMO (Dуnamic Network Adaptation for
Mission Optimization, динамічна адаптація мережі для оптимізації завдання) (рисунок 1.).
Новий пристрій буде забезпечувати надійний зв’язок між різними системами обміну
інформацією в умовах, коли противник використовує системи радіоелектронного
придушення. Очікується, що перспективне обладнання зможе за одиницю часу приймати,
обробляти і передавати великі обсяги інформації.

Рис. 1. Схема організації зв’язку за проектом DУNAMO

Універсальний ретранслятор повинен буде забезпечувати зв’язок між літаками і
безпілотними літальними апаратами, що використовують різні технології зв’язку: MADL,
TTNT, Link 16 і IFDL. Перспективно пристрій зв’язку буде розміщуватися на одному або
декількох бойових літаках, які будуть виконувати роль свого роду точки доступу, що зв’язує
разом різні мережі. Такі стандарти зв’язку розроблялися в різний час у відповідь на появу
нових систем радіоперехоплення і придушення. Вони використовують для зв’язку різні
частоти, різні системи шифрування і фізично не сумісні один з одним.
За проектом DУNAMO, нове обладнання буде працювати з сигналом, конвертуючи
його в формат, зрозумілий різним технологіям. Перевірити працездатність технології
DУNAMO DARPA має намір на перспективному обладнанні, розробка якого ведеться в
рамках програми C2E (Communications in Contested Environments, зв’язок в складних
умовах). Слід також відзначити, що в провідних країнах проводяться роботи зі створення
надвисотних телекомунікаційних аероплатформ (high altitude platform station - HAPS), що
розміщуються на висоті більше 20 км. Дані платформи розглядаються як альтернатива
супутникового зв’язку але значно дешевше, що актуально для ЗС України в зв’язку
відсутності власного військового супутника зв’язку. В США це проекти HiSentinel80, Long
Endurance Multi-Intelligence Vehicle, Orcon Unmanned Aircraft System, та інші.
В Україні також проводиться роботи, щодо дослідження створення телекомунікаційних
аероплатформ. Вітчизняні виробники БпЛА на даний час мають напрацювання щодо
створення платформ, які могли б, використовуватись при створенні телекомунікаційних
аероплатформ. Можна з упевненістю сказати, провадження телекомунікаційних
аероплатформ уже завтра, дозволить вирішити сучасні проблеми з забезпечення зв’язком
військові підрозділи які діють на значній відстані від головних сил, в складних географічних
умовах (ліс, гори, місто), підвищить оперативність розгортання системи зв’язку на
непідготовленій місцевості, збільшить гнучкість системи зв’язку. В подальшій перспективі
при розгортанні повітряної транспортної мережі забезпечиться: швидку організацію
резервної (додаткової) мережі (каналів) радіозв’язку з наземними абонентами, ретрансляцію
(маршрутизацію) інформаційних потоків мобільних абонентів; збільшення зони покриття;
збір даних з віддалених сенсорних мереж.
Переваги застосування мережі телекомунікаційних аероплатформ (МТА) полягають у
наступному:
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1. Істотно розширяється територія виконання бойового завдання за рахунок передачі
даних через проміжні повітряні вузли та забезпечується зв’язність між географічно
розділеними угрупуваннями військ (зонами мобільної компоненти);
2. Підвищується надійність зв’язку між МБС та між МА за рахунок появи
альтернативних незалежних маршрутів передачі.
3. Підвищується продуктивність мережі за рахунок: використання радіоканалів між ТА
з більшою пропускною здатністю в порівнянні з радіоканалами між МБС, підвищення
ефективності управління мобільним компонентом (зменшується обсяг переданої службової
інформації та зменшується час її збору), скорочення в кілька разів довжин маршрутів
передачі інформації тощо.
4. Можливість підвищення тривалості функціонування мережі шляхом поетапної
заміни ТА.
5. В умовах виведення з ладу (знищення) одного або декількох БпЛА підвищити
живучість мережі можливо шляхом автоматичної реконфігурації її топології.
6. Забезпечується задана якість обслуговування абонентів (QoS) за рахунок
застосування детермінованих протоколів множинного доступу.
7. Забезпечується дистанційний збір розвідувальної інформації або її знімання з
виділених датчиків сенсорних мереж.
8. Істотно знижається вартість технічних рішень.
Слід зазначити, що повітряний ешелон СЗ розгорнутий телекомунікаційними
аероплатформами, є елементом транспортної мережі зв’язку як багаторівневої ешелонованої
(в космосі, в повітрі, на морі і землі) рисунок 2.
Розгортання повітряного ешелону СЗ, разом з транспортною мережею розгорнутої на
землі/морі, дозволить з формувати єдиний інформаційний простір.

Рис. 2. Схема перспективної системи зв’язку з використанням телекомунікаційних аероплатформ

Наданий час в ЗС України має місце багаторозрізнені засоби УКХ радіозв’язку, що
ускладнюють вирішення питання по створенню та провадження телекомунікаційних
аероплатформ. Це обумовлено тим, що створення телекомунікаційної аероплатформи є не
дешевим. Тому потрібно вирішити які наземні засоби радіозв’язку доцільно розглядати як
засоби які будуть працювати через телекомунікаційну аероплатформу, з урахуванням
довготривалого використання.
Зважаючи на вище вказане впровадження телекомунікаційних аероплатформ повинне
здійснюватись за етапами. Кількість та зміст етапів можуть бути уточнені в ході робіт по
впровадженню з урахуванням змін у перспективній системі зв’язку ЗС України. З
урахуванням фінансового ресурсу та прийнятих у зв’язку з цим рішень.
Перший етап:
створення комплекту ретранслятора та БпЛА для ретрансляції цифрового радіозв’язку
стандарту DMR Motorola, що обумовлено широким їх розповсюдженням у військах;
формування та надання виробнику радіостанцій Aselsan технічних вимог до
повітряного ретранслятору, що обумовлено рішенням на постачання цих станцій у війська;
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створення комплекту ретранслятора та БпЛА для ретрансляції цифрового радіозв’язку
утвореного радіостанціями MICRONET PSTR 0.04., що дозволятиме забезпечити спеціальні
підрозділи замаскованим радіозв’язком.
Крім того, на першому етапі слід забезпечити нарощування тактичної та оперативної
ланки управління однотипними, сучасними УКХ радіостанціями (Harris або Aselsan), які
дозволять забезпечити більшу скритність зв’язку, шифрування, розвід та завадостійкість.
Необхідно враховувати можливість національних виробників, щодо розробки та виробництва
сучасних УКХ радіостанцій. За потреби допускається кооперація різних виробників.
Виробництво вітчизняних радіостанцій забезпечить незалежність, можливість глибокої
модернізації УКХ радіомереж.
Передбачити можливість модернізації БпЛА ретранслятора цифрового радіозв’язку
стандарту DMR Motorola, шляхом зміни телекомунікаційного комплекту.
Другий етап:
після створення зразка повітряного ретранслятора виробництва компанії Aselsan,
створення (модернізація) повітряного ретранслятору на БпЛА;
відповідно до поставлених завдань проведення нарощування наземної та повітряної
складової утвореної системи зв’язку.
Третій етап:
формування технічних вимог до станцій широкосмугового доступу;
проведення випробування та постановку даних станцій на озброєння;
проведення оснащення відповідних підрозділів станціями широкосмугового доступу;
створення
телекомунікаційної
аероплатформи
для
організації
мереж
широкосмугового доступу, маршрутизації та ретрансляції УКХ радіомереж;
відповідно до поставлених завдань проведення нарощування наземної та повітряної
складової утвореної системи зв’язку.
Четвертий етап:
проведення дослідження про необхідність розробки, застосування та розвитку
телекомунікаційних систем на основі висотних аероплатформ.
Важливо зазначити, що виконання першого етапу впровадження телекомунікаційних
аероплатформ дозволить уже завтра застосовувати їх для організації УКХ радіозв’язку.
Розглянемо деякі варіанти реалізації впровадження телекомунікаційних аероплатформ
для тактичної ланки управління.
Варіант №1 організація зв’язку з підрозділами, що діють в відриві від основних сил
рисунок 3.
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Рис. 3. Організація радіонапрямку з підрозділами, що діють в відриві від основних сил

Варіант №2 організація радіомережі з застосування телекомунікаційної аеропатформи
для механізованої бригади рисунок 4.

Рис. 4. Організація радіомережі механізованої бригади
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Варіант №3 організація радіомережі з застосування телекомунікаційної аеропатформи
для підрозділів, що перебувають у географічнозакритій місцевості (ліс, гори, місто тощо)
рисунок 5.

Рис. 5. Застосування телекомунікаційної аеропатформи, для організації радіомережі

Виходячи з вищезазначеного можна зробити певні висновки впровадження
телекомунікаційних аероплатформ дозволить:
підвищити оперативність розгортання системи зв’язку в будь-якій географічній
місцевості;
забезпечить повнозв’язну систему зв’язку з підрозділами, які виконують завдання у
відриві від основних сил;
забезпечить зниження потужності радіовипромінюючих засобів, що забезпечить
більшу скритність від засобів радіорозвідки;
знизить час на організацію та відновлення зв’язків.
Подальший розвиток, впровадження телекомунікаційних аероплатформ дозволить
забезпечити:
підвищення структурної живучості, надійності, пропускної спроможності, якості
маршрутів передачі даних між абонентами та мобільності системи зв’язку;
перехід СЗ в різні стани готовності в обмежені терміни без порушення цілісності;
територіальне, функціональне та сервісне нарощування мереж зв’язку;
можливість створення в стислі терміни оперативних (ситуаційних) мереж в
залежності від поставлених задач;
забезпечення зв’язку наземних частин (підрозділів) діючих на географічно рознесених
територіях та за межами радіовидимості;
розгортання в стислі терміни безпроводових мереж широкосмугового радіодоступу і
створення на їх основі високошвидкісних багатофункціональних локальних мереж;
розвиток мереж зв’язку з рухомими об’єктами та розширення сфери надання послуг за
рахунок наближення їх безпосередньо до робочих місць посадових осіб;
створення умов для функціонування складових частин автоматизованих систем
управління в єдиному інформаційному просторі.
Отже застосування телекомунікаційних аероплатформ в сучасних умовах є доцільним,
але потребує вирішення ряду завдань. Головне з яких це політична воля на розробку
(закупівлю) телекомунікаційних аероплатформ, та оскільки повітряний ешелон це складова
телекомунікаційної мережі то потрібно вирішити питання про оснащення однотипними
радіозасобами військові підрозділи в чиїх інтересах будуть застосовуватись
телекомунікаційні аероплатформи.
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Степаненко Є.О. (ВІТІ)
АЛГОРИТМ ДИНАМІЧНОЇ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ ВУЗЛІВ НАЗЕМНОЇ МЕРЕЖІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ АЕРОПЛАТФОРМАМИ
Застосування телекомунікаційних аероплатформ (ТА), що реалізують сучасні
технології бездротових мереж, дозволяє будувати нові наземно-повітряні мережі (НПМ)
систем радіозв’язку військового призначення [1 – 4]. Сукупність ТА будуть створювати
повітряні мережі типу FANET (Flying Ad-Hoc Networks), які призначені для виконання таких
основних завдань (рис. 1): організація зв’язності між незв’язними сегментами наземної
мережі, швидка організація резервної (додаткової) мережі (каналів) радіозв’язку з наземними
вузлами, збільшення зони покриття, покращення показників якості інформаційного обміну
(пропускної здатності, часу передачі, тощо) НПМ. Під вузлом наземної мережі будемо
розуміти транспортний засіб, бойову машину, командно-штабну машину, мобільну базову
станцію, військовослужбовця тощо, які оснащені засобами радіозв’язку. Сукупність
наземних вузлів формують наземну мережу типу МANET (Mobile Ad-Hoc Networks).
Швидке розгортання ТА в певних точках простору дозволяє з’єднати незв’язні фрагменти
мереж мобільної компоненти (МК), побудувати коротші маршрути передачі та здійснити
перерозподіл трафіка, що дозволяє значно покращить якість інформаційного обміну.

Рис. 1. Варіант структури наземно-повітряної мережі

Цілями системи управління мережею ТА можуть бути екстремум або підтримка
(виступають як обмеження) заданих критеріїв ефективності функціонування всієї мобільної
компоненти, її зони, напряму, маршруту між окремими парами вузлів „відправник-адресат” –
забезпечення зв’язності, оптимуму продуктивності, покриття, якості маршрутів передачі,
ресурсів на реалізацію завдання, часу виконання завдання, тощо [2 – 4].
Задачі управління повітряною мережею будуть вирішуватися як на етапі планування
(визначення положення ТА – кластерів), так і на етапі оперативного управління (визначення
нових положень для працюючих ТА – зміна кластерів, маршруту переміщення ТА),
додавання ресурсу ТА (додавання нових кластерів).
Модель мережі. Розглядається неоднорідна ієрархічна мережа радіозв’язку. Наземні
вузли випадковим чином розміщені на певній території, мають різні ресурси, мобільні,
оснащені системою позиціонування. Телекомунікаційні аероплатформи і наземні вузли
оснащені однаковим радіообладнанням, підтримують однакові протоколи інформаційного
обміну, мають обмежені дальність радіозв’язку і швидкість обміну. Кожен вузол мережі має
власну систему управління, діє в кооперації з іншими вузлами мережі, ТА і системою
управління мережею. ТА має можливість переміщатися в трьох вимірах із змінною
швидкістю на обмеженій висоті та обмежений час. ТА має можливість змінювати діаграми
спрямованості антен, володіє власною системою управління, що дозволяє самостійно
приймати рішення в умовах відсутності зв’язності з центром управління мережею.
53

Будемо вважати, що зона покриття та радіозв'язку ТА являє собою коло (кластер)
радіусу R, що дозволяє здійснювати обмін ТА із наземними вузлами кластера мережі в межах
даної зони. Відзначимо, що від величини R залежить розмір площі покриття і, відповідно,
кількість вузлів в зоні та навантаження цих вузлів на ТА. Величина R визначається висотою
польоту, максимальною дальністю передачі радіозасобів ТА і вузлів. Швидкість передачі
залежить від протоколу канального рівня та дальності радіозв'язку, яка в умовах
використання ГГц діапазону має досить обмежене значення.
Для забезпечення ефективного процесу передачі даних в системі управління НПМ
необхідно реалізувати відповідні методи і алгоритми управління. Запропоновані на сьогодні
методи і алгоритми управління ТА вирішують лише завдання ретрансляції, не враховують
особливості функціонування повітряної мережі, багатокритеріальний характер цільових
функцій управління мережею та потребують вдосконалення.
Метою роботи є розробка алгоритму знаходження мінімальної кількості та
місцеположення ТА (кластерів) для підвищення (забезпечення) якості процесу передачі
даних в НПМ за рахунок кластеризації її топології.
Застосування повітряної мережі може значно змінювати топологію наземних мереж та
дозволяє: досягти зв’язності незв’язних підмереж, значно скоротити маршрути передачі
даних, збільшити пропускну здатність, здійснити перерозподіл трафіка та і в цілому значно
покращити якість інформаційного обміну.
Алгоритм будує зв’язну топологію наземних мереж за допомогою ТА і намагається при
цьому досягти різних цільових функцій управління мережею. Пошук рішення по
розміщенню в просторі мінімальної кількості ТА для рішення конкретного завдання
оптимізації здійснюється за допомогою ітераційних алгоритмів кластерного аналізу FOREL
(FORmal ELement) та k-середніх [4]. Кінцевим рішенням алгоритму є визначення мінімальної
кількості точок проекції на площині, висоти розміщення ТА (кластерів) для подальшого
корегування маршрутів та навантаження наземних вузлів.
В алгоритмі розглянуті два принципи виділення кластерів: виділення апріорно заданого
числа кластерів (тобто ТА) і виділення кластерів апріорно „заданого розміру” (тобто R)
(визначається максимальною дальністю радіозв’язку між ТА і вузлами мережі).
Розглянемо основні кроки алгоритму.
1. Введення вихідних даних НПМ:
множина наземних вузлів i =1…N та їх координати розміщення (xi, yi);
множина ТА b = 1…NТА, начальна та кінцева точка польоту;
технічні характеристики ТА (час та швидкість польоту, максимальна і мінімальна
висоти польоту тощо) та наземних вузлів, дальності радіозв’язку ТА і вузлів, які визначають
граничні значення радіусу покриття R = [Rmin, Rmax];
цільові функції управління мережею та ієрархія їх пріоритетів тощо.
2. Збір інформації про стан НПМ та ідентифікація її стану – аналіз зв’язності та якості
функціонування мережі за обраними показниками ефективності.
3. Перевірка наземного сегменту на зв’язність.
Для цього можуть бути використані алгоритми Прима або Краскала.
ЯКЩО наземний сегмент незв’язний, ТО перехід до п. 4, ІНАКШЕ – до п. 5.
4. Знайти та виділити точки (вузли), що мають найближче розташування між
незв'язними підмережами.
Знайти рішення (кластера) по покриттю виділених точок за допомогою одного з
алгоритмів кластерного аналізу:
ЯКЩО цільова функція – мінімум кількості ТА,
ТО реалізувати алгоритм FOREL.
Для цього задаємо максимум R та знаходимо кількість кластерів nкл.
ЯКЩО nкл ≥ NТА (задача не вирішується заданою кількістю ТА)
ТО вибрати найбільш важливі підмережі та перейти до п. 2.
ІНАКШЕ виконати алгоритм FOREL та перехід до п. 5.
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ЯКЩО можливо використати всі ТА, ТО реалізувати алгоритм k-середніх.
5. Перевірка НПМ на відповідність вимогам функціонування за параметрами:
пропускна здатність, якість маршрутів, якість передачі по маршрутам, навантаження,
наявний ресурс енергії батарей абонентів, потужності передач вузлів тощо.
ЯКЩО параметри відповідають вимогам, ТО – КІНЕЦЬ, ІНАКШЕ – до п. 6.
6. Пошук рішення по забезпеченню заданої якості інформаційного обміну (реалізації
різних цільових функцій управління). Для цього
а) визначення виділених (критичних) наземних вузлів, їх координат та параметрів.
Наприклад, перевантажених (для подальшого перерозподілу трафіку через ТА або вузли
кластеру); „виснажених” – мають малий ресурс енергії батарей (для обльоту на малої
відстані від них), важливих – за своїми функціями тощо;
б) ранжування вузлів по важливості вирішення згідно ієрархії пріоритетів критеріїв
ефективності;
в) перевірка можливості покращення показників функціонування НПМ на множині
правил управління ТА для виділених вузлів згідно ранжування.
ЯКЩО немає умов для реалізації правил управління ТА (рис. 3), ТО – КІНЕЦЬ,
ІНАКШЕ – застосовувати правила з бази знань для видачі керуючого впливу
(зміна положення ТА, потужності та/або діаграми спрямованості антени, введення нових ТА,
що призведе до зміни топології, маршрутів передачі НПМ та відповідно перерозподілу
трафіка по визначеним маршрутах).
ЯКЩО кілька правил успішно зіставляються з фактами, ТО інтерпретатор на підставі
метаправил робить вибір одного правила. Метаправила визначають перевагу j-правил,
залежно від k-ої цілі мережевого управління (МПрj: Прj→ wjk). Тоді правило, що в
найбільшій мірі покращує необхідні параметри мережі при визначеної цільової функції,
матиме більшу вагу.
ЯКЩО всі визначені вузли розглянуті, ТО – КІНЕЦЬ, ІНАКШЕ до п. 5
В загальному випадку задача пошуку кластерів (топології в вигляді матриці Т) НПМ
відноситься до класу NP-повних. Отримання точного рішення для мережі, яка нараховує
десятки (сотні) вузлів, пов’язана з значними обчислювальними та часовими витратами. Тому
для скорочення перебору варіантів топологій пропонується використовувати множину
правил, об’єднаних в базу знань, які змінюють зв’язність мережі для покращення її
параметрів функціонування (крок 6в). Правила продукційного типу: ЯКЩО <ситуація> ТО
<рішення>. Це дозволяє отримати в реальному масштабі часу рішення, близькі до
оптимального і використовувати їх для оперативного управління МК.
Т0

АНАЛІЗ

Вихідні
параметри
мережі

Тn

БАЗА ЗНАНЬ
Варіант рішення
(Тn+1)

УПРАВЛІННЯ

Кінцеве рішення Т*

Рис. 2. Схема пошуку варіантів топології НПМ з використанням бази знань

Правила база знань працюють для досягнення різних цілей управління мережею. Для
визначення поточної цільової функції пропонується ввести блок ідентифікації стану мережі,
який з множини можливих цілей управління будує ієрархію цілій, тобто пропонується
введення мета-правил на всю множину правил прийняття рішень (блок 6). Момент
визначення необхідності перебудови топології буде визначатися наступними подіями:
відсутність зв’язності, невиконання якості обслуговування передачі даних, бажання досягти
оптимуму або заданих значень параметрів функціонування мережі та ін.
Використання бази знань включає в себе ітераційну процедуру (що складається з
модулів АНАЛІЗ, БАЗА ЗНАННЬ, УПРАВЛІННЯ) (рис. 2).
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Параметрами керування є: кількість ТА, їх розташування у просторі; маршрут, висота
та швидкість польоту; кількість активних вузлів у кластері; для наземних вузлів –,
навантаження, рівень витрат енергії (потужність передачі), маршрути передачі.
Правила класифікуються (рис. 3):
за цілями управління – на мережеві (мінімум ТА, визначена зона покриття мережі,
максимум пропускної здатності або її граничне значення, мінімум затримки передачі,
мінімум потужності передачі тощо) та локальні (максимальна або визначена пропускна
здатність, потужність, затримка на маршруті тощо) – між певними вузлами a та b;
за параметрами управління – кількість ТА (кластерів), їх положення тощо; якість
радіоканалів, навантаження, ресурс енергії, маршрути передачі наземних вузлів тощо;
за управляючим впливом – зміна потужності передачі, зміна діаграма спрямованості
антени, зміна положення та висоти польоту ТА, перерозподіл навантаження між вузлами.
Правила
Ціль управління
часткова

мережева

- зв’язність a-b

- зв’язність

- покриття
визначених
абонентів
- max s(mab)
- min tз(mab)
- min p(mab)

- визначена
зона покриття
- min NТА
- max S, S≥Sзад
- min t з
- min P

Параметри керування

Управляючий вплив

- кількість ТА (кластерів)
- взаємне розташування ТА
- висота, швидкість польоту
- кількість абонентів в кластері
- потужність передачі ТА
- якість радіоканалов
- навантаження наземних вузлів
- витрати енергії наземних вузлів
- маршрути передачі НПМ

зміна потужності
ТА-вузол, ТА-ТА
зміна діаграми
спрямованості антени
ТА
зміна положення ТА
запуск нових ТА
зміна висоти ТА
перерозподіл трафіка

Рис. 3. Класифікація правил бази знаний по управлінню ТА

Для оцінки результатів функціонування алгоритму здійснена його програмна реалізація
в середовищі MATLAB. Проведені експерименти та отримані залежності показників
функціонування НПМ від розмірності мережі та кількості ТА. Показано, що запропонований
алгоритм дозволяє отримувати рішення в реальному масштабі часу для мереж, що
нараховують сотні наземних вузлів та десятки ТА, побудувати зв’язну наземну мережу,
значно покращити якість інформаційного обміну.
Таким чином, розроблений алгоритм дозволяє: мінімізувати кількість ТА, задіяних для
виконання завдання; визначати положення ТА для досягнення різних цільових функцій
управління та здійснювати управління положенням ТА у режимі реального часу.
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Фомін М.М. (ВІТІ)
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Розвиток Збройних Сил нерозривно пов’язаний з розвитком систем управління,
важливою складовою яких є системи зв’язку і автоматизації. При цьому удосконалення
матеріально-технічної основи системи управління ЗС України має здійснюватися з
урахуванням ряду факторів: політичного, економічного, науково-технічного та військового
характеру, у зв’язку з тим, що істотно підвищується роль системи зв’язку і автоматизації в
сучасних умовах застосування ЗС України. Постійний стрімкий розвиток новітніх
технологій, а як наслідок – сучасний світовий розвиток телекомунікаційних систем, дає
можливість висвітлити сучасний стан розвитку вітчизняних засобів зв’язку та автоматизації і
мереж військового призначення [1].
Під телекомунікаційною складовою системи зв’язку Збройних сил України будемо
розуміти частину системи зв’язку, яка є сукупністю телекомунікаційних мереж доступу та
телекомунікаційної транспортної мережі і призначена для забезпечення службових осіб
органів військового управління телекомунікаційними послугами.
Існуюча телекомунікаційна складова системи зв’язку Збройних сил України утворює
аналогові (цифрові) канали та групові тракти (цифрові потоки) для передавання всіх видів
повідомлень. Телекомунікаційна система включає стаціонарний та мобільний компоненти,
які складаються з опорних мереж зв’язку, ліній прямого зв’язку між пунктами управління та
ліній прив’язки вузлів зв’язку пунктів управління до опорних вузлів зв’язку. На теперішній
час частину мереж проводового зв’язку Збройних сил України побудовано на базі виділених
(закріплених за абонентами) аналогових каналів зв’язку, як власних, так і орендованих.
Власні канали використовуються в основному в мережах зв’язку окремих органів
військового управління та військових частин.
На магістральних напрямках канали зв’язку та цифрові потоки орендуються у
ПАТ „кртелеком”. Між стаціонарними вузлами ПАТ „Укртелеком” та стаціонарними
інформаційно-телекомунікаційними вузлами (далі – ІТВ) Збройних сил України
функціонують лінії прив’язки, за допомогою яких орендовані канали (цифрові потоки)
доводяться до користувачів.
Комплекси та засоби зв’язку стаціонарного і мобільного компонентів системи зв’язку і
автоматизації повинні забезпечувати необхідний рівень організаційно - технічної та апаратно
- програмної взаємодії як між собою, так і з обладнанням зв’язку інших військових
формувань, правоохоронних органів та операторів телекомунікацій.
На сучасному етапі реформування системи та військ зв’язку проходить поетапна заміна
аналогових засобів обробки та передавання інформації на сучасні цифрові, розробка нових та
модернізація існуючих комплексів зв’язку, розробка сучасних польових комплектів кабелів
зв’язку [1]. Цифрові комплекси та засоби польової компоненти повинні забезпечити повну
сумісність з стаціонарним компонентом СЗ ЗС України, а також з ТМСП, мережами
операторів зв’язку України, мережами міністерств та відомств.
Для організації проводового зв’язку у ЗС України сьогодні використовуються:
польові кабелі: П-274М, П-268, П-296, П-270, П-272, волоконно – оптичні різних типів;
ввідно-з’єднувальні та розподільчі кабелі типу FTP, ПТРК, ПРК, ВСЕК та інші; цифрові
засоби зв’язку, маршрутизатори різних серій; комутатори різних серій, Vo-IP шлюзи, xDSLмодеми, оптичні мультиплексори, медіаконвертори, цифрові АТС; комплексні апаратні
зв’язку КАЗ; польові маршрутизатори з підтримкою VoIP телефонії; батальйонні
телекомунікаційні комплекти; центральні телекомунікаційні комплекти; телекомунікаційні
комплекти розширення; каналоутворюєче трактове обладнання; модеми цифрові
кабельні;цифрові автоматичні телефонні станції; польові телефонні апарати; польові цифрові
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телефонні апарати; польові абонентські кроси. В стадії розробки і удосконалення
знаходяться комплексні апаратні зв’язку різних ланок управління, комплекти польового
розподільчого кабелю [7 – 10]. З метою підвищення можливостей комплексів зв’язку старого
парку проводиться їх доукомплектування додатковим телекомунікаційним обладнанням
подвійного призначення, використання якого дозволяє довести до службових осіб пунктів
управління сучасні види інформаційних послуг. Враховуючи зазначене, основними
недоліками існуючих проводових мереж на сучасному етапі є:
моральне та фізичне старіння апаратури та зниження її надійності;
функціональна (електрична, логічна, програмна) несумісність систем проводового
зв'язку щодо обміну повідомленнями без додаткових спряжувальних пристроїв;
відсутність єдиної мережевої системи автоматизованого моніторінгу та управління
зв’язком;
значне енергоспоживання застарілих засобів проводового зв’язку;
значна кількість особового складу, яка необхідна для обслуговування апаратури;
високі масо-габаритні показники.
На підставі заходів, що визначені в Державній цільовій оборонній програмі розвитку
ОВТ на період до 2020 року, стосовно розробки (модернізації) засобів (комплексів) зв’язку та
автоматизації впроваджуються наступні сучасні технології та функціональні можливості, які
представлені нижче. Технології транспортної мережі планується будувати на технологіях
DWDM, STM, IP, Ethernet. Вказані технології можуть використовуватись як у сукупності, так
відокремлено. Технології DWDM, STM та IР можуть застосовуватись окремо або у вигляді
ланцюгів (STM - DWDM; IP - STM - DWDM; IP - DWDM), які утворюються в залежності від
завдань мережі та економічних чинників.
Підключення ІТВ ЗС України до ТМСП (інших операторів телекомунікаційних послуг)
відбувається на рівнях:
фізичний рівень (фізичне середовище, секції мультиплексування та регенерації):
на рівні трактів – трактів віртуальних контейнерів VС-12, VС-3, VС-4;
на регіональному рівні – по каналах L2 VPN/MPLS або цифрових каналах Е1, Е3, Е4;
у зонових мережах – Ethernet.
Перспективною технологією з’єднання є технологія транспортних мереж DWDM, що
забезпечує спектральне ущільнення оптичного кабелю. При застосуванні даної технології
лінійні оптичні системи DWDM необхідно застосовувати двонаправлену конфігурацію.
Для контролю та управління елементами оптичної мережі, а також для службового
зв’язку повинен використовуватися спеціальний (виділений) оптичний канал контролю
(ОКК, OSC). Системи DWDM без проміжних оптичних підсилювачів в залежності від кодів
застосування повинні забезпечувати градації перекривання загасання основного оптичного
тракту. Синхронний режим перенесення повинен забезпечувати передачу по оптичному
волокну синхронних транспортних модулів (STM) при приєднанні до інших операторів
телекомунікацій.
Синхронний режим перенесення у транспортній мережі повинен забезпечувати:
адаптацію сигналів PDH до шару OTN / DWDM;
адаптацію шару SDH і IP до шару OTN / DWDM;
перенесення сигналів тактової мережевої синхронізації.
Впровадження технології DWDM у каналах зв’язку на теперішній час потребує значних
фінансових витрат. Тому на даному етапі для здійснення підключення на вказаному
проміжку пропонується застосовувати технологію SDH, з перспективою в майбутньому
переходу на DWDM шляхом заміни обладнання мультиплексування на існуючих оптичних
лініях зв’язку.
Архітектура транспортних мереж SDH повинна відповідати Рекомендаціям ITU-Т
G.803, а функціональні характеристики апаратури SDH – Рекомендаціям ITU-Т G.783, це
повинно забезпечити:
тракти нижнього рангу віртуальних контейнерів VC-12, VC-2, VC-3;
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тракти вищого рангу віртуального контейнера VC -4;
мультиплексорні секції;
регенераційні секції.
У системах з синхронним режимом перенесення, в залежності від вимог надійності,
можуть використовуватися види автоматичного мережевого резервування відповідно до
Рекомендацій ITU-Т G.841. У системах автоматичного резервування при використанні STM
спільно з DWDM допускається застосування оптичних каналів різних довжин хвиль у
одному волокні замість різних волокон.
Транспортні послуги, що надаються у мережах SDH ТССЗ ЗС України:
передавання сигналів SDH і PDH;
передача пакетів IР;
розміщення пакетів IP у віртуальних контейнерах або їх зчеплення згідно з
Рекомендацією ITU-Т „Технологія IP поверх SDH за допомогою X.85/Y1321 процедури
LAPS (IP OVER SDH using LAPS)”.
Норми на показники помилок і параметри джитера трактів PDH, утворених у системах
SDH, повинні відповідати нормативному документу „Норми на електричні параметри
цифрових каналів і трактів магістральної та внутрішньозонових первинних мереж”.
Транспортна мережа IP повинна бути основою для побудови мультисервісної мережі
ТССЗ ЗС України.
Транспортна мережа IP повинна забезпечувати:
взаємодію з транспортними мережами IP інших силових міністерств і відомств;
взаємодію з ТМЗК;
взаємодію з телекомунікаційними мережами операторів України;
взаємодію з мережами передачі даних.
На транспортній мережі IP повинні бути утворені мережеві вузли. В якості апаратури
мережевих вузлів повинні використовуватися маршрутизатори, шлюзи або шлюзові
маршрутизатори відповідно до Рекомендацій ITU-Т I.380.
Функції мережевого закінчення можуть бути реалізовані в обладнанні мережевого
вузла транспортної мережі IP або винесені в обладнання, що встановлюється у користувача.
Для організації з’єднань між мережевими вузлами транспортної мережі IP повинні
використовуватися тракти STM-1, STM-4 і STM-16, тракти PDH Е1 і Е3 систем PDH і SDH,
оптичні канали, а також прямі з’єднувальні лінії між відповідними інтерфейсами апаратури
IP. В апаратурі IP на мережевому рівні повинен використовуватися протокол Ipv4 (Internet
Protocol) або протокол Ipv6. В апаратурі IP на транспортному рівні основними протоколами
передачі пакетів IP повинні бути протоколи TCP і UDP. В апаратурі IP на канальному рівні
обмін повідомленнями між маршрутизаторами, з’єднаними за схемою „точка-точка”, може
здійснюватися за протоколом РРР (для Ipv4 з перспективою переходу до Ipv6). Для
управління передачею повідомлень про помилки при обробці пакетів IP, а також
повідомлень про наявність в мережі мережевих вузлів повинен використовуватися протокол
ICMP. Процедури маршрутизації пакетів IP повинні відповідати RFC 1812. Залежно від
структури мережі IP для обміну інформацією про маршрути між маршрутизаторами можуть
використовуватися такі протоколи: OSPF, RIP, EGP, BGP-4. Для ефективного використання
мережевих ресурсів у маршрутизаторах та у шлюзових маршрутизаторах можуть
використовуватися протоколи багатопротокольної комутації по міткам (MPLS). Взаємодія
транспортної мережі IР з іншими мережами та системами повинна здійснюватися в точках
мережевого закінчення за наступними протоколами:
з телекомунікаційною мережею загального користування;
передача пакетів ІР по мережі Ethernet;
передача пакетів по оптичних каналах або оптичних волокнах.
Заміна морально та технічно застарілих засобів зв'язку на перспективні, що
створюються, з використанням сучасної цифрової апаратури нададуть можливість гнучкого
управління підрозділами (частинами), шляхом розгортання мереж відкритого та
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криптографічно захищеного телефонного зв’язку та передачі даних, широкосмугового
доступу абонентів до ресурсів мережі і оперативного реагування на зміну оперативної та
тактичної обстановки.
ВИСНОВКИ
З аналізу концептуальних і керівних документів, що регламентують процеси
управління, можливо зробити висновок про те, що:
за обсягами і термінами впровадження цифрових засобів передавання, обробки,
зберігання інформації та ступеню автоматизації процесів управління значно відстає від
телекомунікаційних мереж операторів зв’язку України у яких орендуються канали, тракти і
цифрові потоки;
оснащення різнорідними та застарілими телекомунікаційними засобами ускладнює ії
повну інтеграцію в загальнодержавну систему зв’язку та системи зв’язку інших військових
формувань;
застосування аналогових систем передавання в деяких ланках управління суттєво
обмежує впровадження сучасних інформаційно - телекомунікаційних технологій та стримує
розвиток автоматизованих систем управління ЗС України.
Враховуючи викладене вище, а також перспективні напрями розвитку системи зв’язку
ЗС України, можна визначити перспективи, якими є:
– розробка та впровадження новітніх засобів зв’язку та автоматизації щодо оснащення
мобільного компоненту тактичної ланки управління;
– впровадження інформаційно-телекомунікаційних мереж та систем зв’язку пунктів
управління, які б відповідали стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО;
– виробництво та впровадження засобів зв’язку і автоматизації, спроможних надавати
мультисервісні послуги в телекомунікаційних мережах;
– виробництво та переоснащення польового мобільного компоненту на цифрові засоби
з рівнем завадостійкості та захищеності, які відповідають стандартам НАТО.
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ІНТЕГРАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ
ДАНИХ МОВОЮ R В ПРОГРАМНІ ДОДАТКИ
В сучасному глобалізованому, технологізованому і разом з тим неструктурованому
світі роль аналітичної діяльності об’єктивно зростає. Це обумовлено насамперед
неконтрольованим розвитком усіх процесів і явищ в житті. Діяльність будь-яких структур
сьогодні потребує хоча б мінімального прогнозованого розвитку, захисту від ризиків,
небезпек і викликів. Саме таким універсальним засобом в інформаційному суспільстві є
аналітика. В сучасних умовах аналітична діяльність повинна супроводжувати прийняття
будь-якого управлінського рішення чи то на рівні держави, чи на рівні громадянина.
Організаційно аналітичний процес як технологічна сукупність складається з трьох
етапів: підготовчого, аналітичної обробки та заключного. Підготовчий етап аналітичного
процесу передбачає комплекс робіт, під час яких здійснюється підготовка різної інформації
до аналітичної обробки. Другим етапом аналітичного процесу є аналітична обробка даних за
допомогою різних методичних і технічних прийомів. На цьому етапі здійснюють комплекс
розрахунків і процедур, які дають змогу добути підсумкові дані для підготовки
управлінських рішень. Заключним етапом аналітичного процесу є узагальнення аналітичної
інформації. На цьому етапі дають оцінку результату діяльності підприємства, їх об’єднання,
готують висновки, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи. Аналіз даних є сполучною
ланкою між фіксацією сформованої ситуації і прийняттям рішення при її зміні. Саме аналіз
дозволяє: своєчасно виявити відхилення від очікуваних результатів – завдань згідно плану,
стратегічних показників, ключових показників успіху позначених для конкретних
підрозділів; визначити причини виникнення цих відхилень з метою оцінки резервів і
грамотного обґрунтування потреби в додаткових витратах. Продуктивність виконуваної
роботи тісно пов’язана з використовуваними інструментами. Проводити обробку даних
цілком можливо, маючи лише олівець та папір, але набагато швидше та ефективніше це
робити за допомогою статистичного програмного забезпечення. R – найпотужніший
інструмент з широким набором бібліотек. Стандартна комплектація R не пропонує
графічного інтерфейсу. В результаті чого у великої кількості дослідників виникає хибна
думка, що даний інструмент дозволяє виконувати лише чисельні розрахунки, але не має
можливостей для побудови графіків. В системі R є широкий спектр можливостей для
статистичної обробки даних, в тому числі і для роботи з графікою. Враховуючи вищесказане,
можна стверджувати наступне: R є потужним інструментом для проведення аналітичних
розрахунків, що підтверджується особливою популярністю мови серед фахівців в
аналітичній галузі. Однак, виникає потреба у подальшому представленні та використанні
результатів у прикладних програмних компонентах, які експлуатуються фахівцями в інших
предметних областях. Мова R не дає змоги розробки програмних компонент з дружнім для
користувача інтерфейсом. Реалізація аналітичних функцій мовою R в програмному додатку,
логіка якого спроектована мовою Java вирішує проблему зручності проведення аналітичної
діяльності користувачами, які необізнані в тонкощах даної галузі. Як наслідок, завдання в
об’єднанні R та Java в рамках одного середовища. JRI – це інтерфейс Java/R, який дозволяє
запускати R всередині Java-додатків як один потік. В основному він завантажує динамічну
бібліотеку R в Java і забезпечує функціональність Java API на R. JRI використовує власний
код, але підтримує всі платформи, де доступна Java (або сумісна), включаючи Windows, Mac
OS X, Sun і Linux. Головною особливістю підходу є використання бібліотек, які залежні від
реалізації, тобто виконання коду мови R засобами віртуальної машини Java за допомогою
JNI. Отже, пропонується об’єднання можливостей аналітичної обробки мовою R та мов
високого рівня (наприклад мови Java) за допомогою нативних бібліотек (JRI). Подібне
поєднання надає змогу спільної роботи фахівців з аналітичної обробки даних та розробників
програмного забезпечення.
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к.т.н. Бєляков Р.О.(ВІТІ)
Цатурян О.Г.(НЦЗІ ВІТІ)
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ УПРАВЛІННЯ
ДІАГРАМОУТВОРЕННЯМ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК
Сьогодні в системах радіозв’язку (СРЗ) різного призначення в якості антен рухомих
об’єктів все частіше використовуються антенні решітки (АР). Це обумовлено рядом переваг
таких антенних систем. По-перше, зміна напряму основного пелюстка діаграми
направленості (ДН) може здійснюватися за рахунок не механічного переміщення антени, а
управління параметрами діаграмоутворюючої схеми. Крім того, АР характеризуються
більшим коефіцієнтом підсилення у напрямку основного випромінювання, порівняно з
одиночною антеною, а також здатністю підвищення якості прийому сигналів шляхом
подавлення завад, що знаходяться в одній смузі частот з корисним сигналом.
В основі функціонування адаптивних АР (ААР) може бути один з таких критеріїв:
максимізація відношення сигнал-шум; мінімізація середньоквадратичної помилки між
опорним і вихідним сигналами АР; мінімізація середньоквадратичного значення вихідного
сигналу решітки при лінійному обмеженні рівня ДН в напрямку на джерело корисного
сигналу.
Алгоритми управління ААР можна розділити на декілька типів. Розглянемо їх
детальніше.
Методи оптимізації з лінійними обмеженнями використовуються для алгоритмів
управління ААР, в котрих не передбачений опорний сигнал. Недоліками лінійно-обмежених
(Linearly Constrained, LC) алгоритмів є необхідність знання напрямку на джерело корисного
сигналу (в координатах, пов'язаних з АР) і велика обчислювальна складність, обумовлена
операціями множення векторів на проекційну матрицю розміром N × N, присутню в цих
алгоритмах. Крім того, такі алгоритми чутливі до корельованих завад, наприклад, завад,
обумовлених багатопроменевим поширенням корисного сигналу.
Основними
алгоритмами
з
лінійною
обчислювальною
складністю,
що
використовуються на практиці, є наступні: алгоритми за критерієм найменшого
середньоквадратичного відхилення (Least Means Squares, LMS); нормалізовані LMSалгоритми (Normalized LMS, NLMS). Їх перевага полягає у можливості побудови системи
автоматичного управління без використання оцінок сигналів в каналах. Крім того, вони
вимагають опорного сигналу, дозволяють спрощувати протоколи функціонування систем
цифрового зв'язку. Недоліком таких алгоритмів є підвищення обчислювальної складності для
ААР з великою кількістю антенних елементів.
В системах зв'язку в основному застосовуються АР з невеликим числом елементів,
тому разом із простими адаптивними алгоритмами з лінійною обчислювальною складністю,
можуть використовуватися і складні алгоритми з квадратичною обчислювальною
складністю, а саме: рекурсивні алгоритми за критерієм найменших квадратів (Recursive Least
Squares, RLS), які вже реалізовані на сучасних цифрових сигнальних процесорах (ЦСП). Їх
використання призводить до збільшення обчислювальної складності та перевантаження ЦСП
умовах перехідних процесів.
Таким чином, удосконалення процесу управління діаграмоутворенням адаптивних
антенних решіток систем радіозв’язку на базі рухомих об’єктів для вирішення завдання по
максимізації (мінімізації) обраного показника ефективності системи в умовах встановлених
обмежень, є актуальним завданням.
Напрямком подальших досліджень є розробка алгоритму паралельної активної
компенсації завад із використанням RLS та LMS алгоритмів, принцип роботи якого
полягатиме у адаптивному керуванні діаграмоутворенням на основі комбінованого
використання методів найменших квадратів та середньоквадратичних помилок.
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к.т.н. Білан С.М. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО
ПРИХОВУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧІВ
На сьогоднішній день велика увага приділяється ефективному захисту цифрових
повідомлень. Для захисту цифрових повідомлень використовуються методи криптографії та
стеганографії. Широкого розвитку набувають стеганографічні методи захисту інформації.
Для реалізації стеганографічного захисту цифрових повідомлень використовують різні типи
контейнерів. Найбільш розповсюдженими типами контейнерів є графічні файли. Принцип
стеганографічного приховування у контейнери, що подані графічними файлами, полягає у
впровадженні бітів секретного повідомлення у молодші розряди кодів кожного дискретного
елементу зображення. Існують ситуації коли контейнер не може бути замінений іншим з
більшими розмірами, що пов’язано з пропускною спроможністю каналу або з іншими
причинами. Якщо впроваджувати біти секретного повідомлення у більш старші розряди
кодів кожного пікселя, здійснюється спотворення візуальних характеристик зображення –
оригіналу, що указує на наявність впроваджуваного секретного повідомлення. Даний підхід
потребує розробки спеціальних алгоритмів та засобів їх реалізації. При цьому існує
необхідність постійної зміни порядку перебору дискретних елементів зображення, що
накладає додаткові навантаження. Також кількість переборів дискретних елементів
обмежується розмірами контейнера. Задачею досліджень – є збільшення об’єму секретного
повідомлення при незмінних розмірах контейнерів. Метою досліджень є розробка
ефективних методів впровадження секретного повідомлення великого об’єму шляхом
попереднього аналізу структури контейнера. Для збільшення об’єму впроваджуваного
секретного повідомлення у контейнери з обмеженим розміром здійснюють попередній аналіз
зображення контейнеру. Попередній аналіз зображення полягає у пошуку його елементів
(пікселів), в які існує можливість впровадження більшої кількості біт без впливу на зміни
візуальних характеристик зображення. Впровадження бітів повідомлення у такі елементи не
повинно впливати та спотворювати загальну візуальну картину зображення контейнера для
супротивника. Шляхом аналізу зображення здійснювався вибір пікселів, які мають значні
різниці кодів з сусідніми пікселями. Тобто вибирались пікселі з великим візуальним
контрастом по відношенню до сусідніх. Сусідніми пікселями вважаються пікселі, що
розташовані у безпосередній близькості по вертикалі, горизонталі та діагоналям. Проводився
аналіз двох сусідніх пікселів, які мають велику різницю у кодах. Але такий аналіз не
дозволяє збільшити кількість молодших розрядів коду в них для впровадження бітів
секретного повідомлення. В цьому плані для пошуку найбільш ефективного методу
піддавались аналізу пікселі, які створюють два види околиць сусідства: околиця фон
Неймана та околиця Мура. Околиця фон Неймана має чотири сусіди, а околиця Мура – вісім.
Застосування околиці фон Неймана дає можливість виділити більшу кількість
інформативних пікселів, але не дає можливості значно збільшити величину розрядності коду
молодших розрядів, оскільки здійснюється спотворення візуальних характеристик
контейнера помітних супротивнику. Застосування околиці Мура дозволяє використовувати
більшу кількість молодших розрядів кодів виділених пікселів, а також зменшує спотворення
та зміни у візуальних характеристиках зображення контейнеру. Кількість виділених пікселів
за околицею Мура менша ніж за околицею фон Неймана. Але різниця компенсується за
рахунок збільшення кількості молодших розрядів. Впровадження та витягання бітів
секретного повідомлення за таким методом дозволяє не використовувати ключову
послідовність. Достатньо знати лише локальну функцію, що використовується для виділення
інформативних пікселів. Запропонований метод дозволив збільшити об’єми впроваджених
секретних повідомлень при не змінних розмірах контейнерів. Також метод дозволяє не
застосовувати спеціально розроблених алгоритмів впровадження із застосуванням ключів.
Достатньо вибрати локальну функцію для вибору інформативних пікселів. Недоліком такого
підходу є використання зображень контейнерів з великими контрастними показниками.
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Боголій С.М. (ВІТІ)
Макарчук О.М. (ВІТІ)
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ З
ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК
Відомо, що використання адаптивних антенних решіток (ААР) у мобільних
радіомережах (МР) має цілий ряд переваг в порівнянні з використанням ненаправлених
антен. Адаптивне формування діаграми направленості (ДН) у напрямку вузла-адресата
дозволяє істотно підвищити просторове ущільнення одночасних передач і збільшити
дальність і якість радіозв’язку за рахунок додаткового підсилення радіосигналу на
передавальній та приймальній сторонах. Це, в свою чергу, дозволяє підвищити пропускну
спроможність радіостанцій, які працюють в спільному радіоканалі, і скоротити число
ретрансляцій на шляху від вузла-відправника до вузла-адресата. Важливим є і суттєве
підвищення завадозахищеності в умовах інтенсивного радіоелектронного подавлення.
Для ефективного функціонування МР з ААР необхідно вирішити ряд завдань, аналіз
яких проведено у роботі.
Визначення координат кореспондентів та джерел радіозавад. При використанні
ненаправлених антен кутове розташування адресата в зоні обслуговування мережі, в
принципі, не має значення. При використанні направлених антен для формування
максимального підсилення на передавальній стороні радіостанція-відправник повинна знати
кутове розташування радіостанції-адресата. У свою чергу, для формування максимального
підсилення на приймальній стороні радіостанції-адресата повинна знати кутове
розташування радіостанції-відправника.
Існує два основні методи визначення розташування сусідніх радіостанцій один щодо
одного. Перший метод заснований на використання геоінформаційних даних систем
супутникового позиціонування. Недоліками цього методу є необхідність обладнання кожної
радіостанції спеціальним приймачем. Однак знання географічного кутового розташування
суміжної станції не означає можливість ведення зв’язку в межах прямої видимості. Другий
метод полягає у визначенні напрямку корисного сигналу на основі процедур математичної
обробки комплексного вектору просторово-часових відліків сигналу на виходах аналогоцифрового перетворювача (АЦП) AAP, що представляється більш привабливим.
Управління потужністю передавачів. Регулюючи напрямок і потужність
випромінювання, кожен вузол мобільної радіомережі володіє лише локальною топологією
мережі – відомостями про своїх сусідів. В принципі, збільшивши дальність радіозв’язку до
необхідних меж, можна домогтися повнозв’язної топології, в якій кожен зв’язаний з кожним,
але збільшення дальності радіозв’язку в розподіленій МР обмежене взаємною
інтерференцією, як для всенаправлених, так і для вузьконаправлених головних пелюстків
діаграми направленості антени. У зв’язку з досягнення граничної дальності радіозв’язку
потребує досягнення компромісу між зв’язністю мережі та пропускною спроможністю,
рівнем інтерференції і кількістю ретрансляцій.
Розробка алгоритмів управління параметрами радіостанцій на канальному та
мережевому рівнях. Для практичної реалізації зазначених переваг мобільних радіомереж з
ААР необхідна розробка відповідних алгоритмів управління радіостанціями. При цьому
алгоритми канального і мережевого рівня повинні бути здатні адаптуватися до поточних
параметрів радіомережі (топології, напрямків передачі, ступеня завантаження мережі) і
знаходити рішення для забезпечення найкращих показників пропускної спроможності
мережі за умови задоволення вимог щодо забезпечення якості передачі даних, що
визначається ймовірністю помилкового приймання.
Таким чином, для забезпечення ефективного функціонування мобільної радіомережі
необхідною є чітке скоординоване управління параметрами радіостанцій та мережі в цілому на
фізичному, канальному та мережевому рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих систем.
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ВИБІР ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ З БАГАТЬМА НЕСУЧИМИ ЧАСТОТАМИ
Основною проблемою теорії зв’язку є пошук методів передачі і приймання сигналів, які
забезпечують малі втрати інформації, закладеної в повідомленні, і максимально можливу
швидкість передачі при мінімальній вартості системи зв’язку. На практиці кожна з цих вимог
вирішується за рахунок інших.
Найбільш перспективними є системи передачі інформації, що дозволяють знайти
квазіоптимальне рішення сукупності вказаних завдань і базуються на методах цифрової
обробки сигналів.
Одним з часто використовуваних і перспективних методів цифрової обробки сигналів є
модуляція з багатьма несучими (МБН), заснована на дискретному перетворені Фур’є (ДПФ).
Системи зв’язку з МБН використовуються у високошвидкісних цифрових лініях зв’язку, в
бездротових локальних мережах, для передачі даних в діапазоні НВЧ, а також для зв’язку з
рухомими об’єктами один з напрямів розвитку таких систем є розробка і реалізація
алгоритмів формування і обробки сигналів з МБН, які для підвищення завадостійкості
модемів при роботі в умовах каналу зв’язку із змінними параметрами враховуючи безліч
факторів.
В роботі при дослідженні завадостійкості методів сигналів з МБН розглядалися основні
причини порушень ортогональності під несучих: частотне розстроювання між несучими в
передавачі і приймачі, розстроювання частоти дискретизації приймально-передавальної
апаратури.
Початковими даними для процедури є смуга частот каналу зв’язку (КЗ), технічна
швидкість передачі інформації і параметри КЗ. В результаті застосування цієї процедури
можна одержати квазіоптимальний сигнал з МБН, що забезпечує компроміс між швидкістю
передачі, достовірністю приймання і енергетичними витратами.
Для вирішення завдання визначення параметрів КЗ був розроблений алгоритм
оцінювання їх в якому застосований спосіб оцінювання заснований на сумісному
використанні пілот-сигналів і відліків цифрової послідовності.
Для адекватного реагування на різку зміну стану каналу зв’язку і зменшення впливу
адитивного шуму на точність ітераційних процедур рекурентного алгоритму найменших
квадратів запропоновано через повний період регулярно посилати пілот-сигнали з метою
перенавчання еквалайзером.
Результати моделювання підтверджують теоретичні висновки: розроблений метод має
підвищену завадостійкість і забезпечує мінімальну імовірність помилки на символ в
порівнянні з досліджуваними аналогами в багатопроменевому каналі зв’язку, як з
повільними, так із швидкими завмираннями.
Виграш у відношенні сигнал/шум по відношенню до найближчого за якістю аналога –
модему з еквалайзером по пілот-сигналах – досягає до 6 дБ залежить від стану каналу
зв’язку.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Система управління військовими частинами спеціального призначення ґрунтувалася на
використанні цифрових ліній прямого супутникового зв’язку між пунктами управління з
подальшим розгортанням мережі обміну службової інформації та цифрової інтегрованої
мережі зв’язку, яка надавала можливість своєчасного обміну інформації між органами
управління.
В зв’язку з тим що комплекси та засоби зв’язку, які використовувалися підрозділами
Сил Спеціальних Операцій (далі – ССО) Збройних сил України не відповідали вимогам,
щодо забезпечення протидії по виявленню радіозасобів розвідувальних груп та захисту від
РЕБ противника, особовим складом Наукового центру був розроблений один із варіантів
побудови мережевої топології системи зв’язку і автоматизації для підрозділів спеціального
призначення ССО ЗС України з використанням новітніх захищених цифрових засобів
радіозв’язку.
При аналізі практичного досвіду застосування діючої системи зв’язку ССО в зоні
Антитерористичної Операції було виявлено ряд суттєвих недоліків:
радіостанції транкінгового зв’язку стандарту DМR типу Motorola мають малий діапазон
робочих частот, тому немає можливості маневрувати частотами для протидії прицільної
завади від РЕБ противника, відсутній режим ППРЧ;
ключ для шифрування мови (40 біт ) радіостанцій транкінгового зв’язку стандарту
DМR Motorola дешифрується засобами противника за малий проміжок часу;
радіостанці транкінгового зв’язку стандарту DМR типу Motorola, Kenwood, Hytera не
мають можливості щодо передачі відео та графічної інформації;
використання опції сканування каналів в радіостанціях транкінгового зв’язку стандарту
DМR DP 4800 призводить до зменшення часу роботи акумуляторів ;
акумуляторні батареї для автомобільних радіостанцій транкінгового зв’язку стандарту
DМP DP 4600, які використовуються в підрозділах ССО, під час інтенсивних розмов в ночі
під час активізації бойових дій швидко розряджаються. Заряду батареї недостатньо для
використання на другий день, тому батареї в день необхідно заряджати;
застосування радіостанцій старого парку типу Р-140 було недоцільно в зв’язку з їх
демаскуючими признаками (налаштування радіочастоти з випромінюванням в ефір, велика
потужність випромінювання).
Все це вимагало нових підходів щодо побудови системи зв’язку ССО Збройних сил
України.
В межах наукового супроводження Науковим центром було зроблено дві підсистеми
зв’язку комплектів бойового екіпірування (далі - КБЕ):
підсистема зв’язку комплекту бойового екіпірування командира групи сил спеціальних
операцій Збройних сил України;
підсистема зв’язку комплекту бойового екіпірування зв’язківця групи сил спеціальних
операцій Збройних сил України.
Комплект КБЕ зв’язківця ССО відрізняється від КБЕ командира групи радіостанцією
короткохвильового зв’язку корпорації НАRIS RF-9600 (RF-7800).
Склад підсистеми зв’язку КБЕ командира та зв’язківця групи сил спеціальних
операцій ЗСУ.
Індивідуальна радіостанція „MICRONET PSTR 0.04” (Рис.1) з вбудованим GPS
модулем призначена для передачі інформації військовослужбовцями в групі. За допомогою
інтерфейсу зв’язку (Bluetooth) з тактичним планшетом на базі системи Android 4.1
здійснюється відображення інформації про місцезнаходження підлеглого особового складу,
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місцезнаходження особового складу сусідніх підрозділів (при необхідності), передачіприйому коротких повідомлень та інформації цілевказання.
За допомогою вбудованої клавіатури здійснюється зміна режимів управління
радіостанцією, вибір однієї із запрограмованих частот, вибір одного із запрограмованих
ключів маскування, ввімкнення режиму ретранслятора, інтерфейсу зв’язку з персональним
або груповим програмно-апаратним комплектом.
Кількість програмованих каналів в радіостанції – до 16 (для всього діапазону частот).
Забезпечується скритність функціонування радіостанції та максимальний захист від
радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби противника із забезпеченням
дальності виявлення факту роботи радіостанції на відстані не ближче 200 м.
Потужність випромінювання 50 мВт.
Чутливість не гірше, ніж -130 дБм.
Цифрове маскування даних та голосу з довжиною ключа не менше 128 біт.
Кількість попередньо введених ключів маскування даних та голосу не менше 4.
Автоматична передача своїх координат індивідуальною радіостанцією за допомогою
власного вбудованого модуля GPS з інтервалом 30 с.
Електроживлення радіостанції здійснюється від акумуляторної батареї типу
18650 напругою 3,7 В, типу Li-Ion, ємністю не менше, ніж 2400 мА/год.
Маса радіостанції з антенно-фідерним пристроєм не більше, ніж 0,5 кг.
Габарити радіостанції без врахування антенно-фідерного пристрою 150х30х90 мм
(ВхШхГ).

Рис. 1. Індивідуальна радіостанція „MICRONET PSTR 0.04”

Тактичний планшет з встановленим програмним забезпеченням за допомогою
інтерфейсу зв’язку (Bluetooth) з індивідуальною радіостанцією, здійснює відображення
інформації про місцезнаходження підлеглого особового складу, місцезнаходження особового
складу сусідніх підрозділів (при необхідності), передачі-прийому коротких повідомлень і
інформації цілевказання та розвідданих.
Спеціалізоване програмне забезпечення („MicroNav”) персонального тактичного
планшету призначене для відображення інформації про місцезнаходження підлеглого
особового складу, місцезнаходження особового складу сусідніх підрозділів, прийомупередачі коротких повідомлень і інформації цілевказання та розвідданих (Рис.2).
Спеціалізоване програмне забезпечення необхідне для виконання операцій:
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відображення електронної карти України масштабом від 10000 до 500000 з можливістю
зміни масштабу (функція zoom in, zoom out);
прийом і обробку власних координат, а також відображення на електронній карті свого
місця розташування та місць розташування абонентів своєї радіомережі;
відображення на електронній карті місць розташування абонентів сусідньої
радіомережі за наявності частоти каналу сусідньої радіомережі та ключа;
можливість нанесення на електронній карті і відображення даних про цілевказання
тактичних засобів противника;
прийом даних і цілевказань з нанесенням на електронній карті координат тактичних
засобів противника використовуючи загальноприйняті вимоги до позначень тактичних
засобів;
відображення частоти свого каналу, номера ключа, який використовується та статусу
підключення до індивідуальної радіостанції;
передача та прийом коротких повідомлень;
збереження повідомлень та цілевказань.

Рис. 2. Можливості спеціалізованого програмного забезпечення „MicroNav”

Представлені зразки підсистем зв’язку комплекту після проведення визначальнихвідомчих випробувань і прийняття на постачання поступили на озброєння 3 та 8 полку
спецпризначення Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України.
Науковим центром зв’язку та інформатизації в ході наукового супроводження були
опрацьовані технічний проект та технічна документація. Особовим складом Наукового
центру були відпрацьовані прийнята участь у визначальних відомчих випробуваннях.
Індивідуальна радіостанція солдата „MICRONET PSTR 0.04” прийнята на
постачання наказом Генерального штабу Збройних сил України № 119 від 22.03.2016.
Все обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення вироблене українським
виробником ТОВ „ПРОКСІМУСˮ.
Таким чином проведена робота дала змогу отримати надійних та захищений
радіозв’язок підрозділів ССО для виконання бойових завдань, передачі оперативної
інформації та коригування їх дій. Завдяки цьому система зв’язку підрозділів ССО Збройних
сил України отримала нові напрямки розвитку.
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ІТЕРАТИВНИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ВУЗЬКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ НА
ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОЕФІЦІЄНТА ВАРІАЦІЇ СПЕКТРАЛЬНИХ ОЦІНОК
Актуальність. Активний розвиток радіоелектронних систем призводить до
ускладнення радіообстановки практично у всіх доступних для сучасної техніки діапазонах
частот. На сьогоднішній день у значній кількості цивільних та військових радіосистем для
передачі інформації використовують вузькосмугові сигнали. Завдання виявлення таких
сигналів є основним для будь-якої широкосмугової системи радіомоніторингу, визначає
якість роботи системи в цілому, а варіанти його вирішення описані в численних публікаціях.
Зокрема, у патенті [1] запропоновано двоетапний алгоритм виявлення вузькосмугових
сигналів. Проте він є ефективними при динамічному діапазоні сигналів не більше 10-15 дБ
[2], а значення порогів обираються експериментальним шляхом. У роботі [2] завдання
виявлення сигналів в умовах невизначеності також вирішується застосуванням двоетапного
алгоритму порогової обробки. Недоліком запропонованого методу є те, що ймовірність
правильного виявлення зменшується при збільшенні динамічного діапазону сигналів.
Недоліком запропонованого у роботі [3] методу виявлення вузькосмугових сигналів є значне
зростання помилок оцінювання потужності шуму, на основі якої формується поріг, при
завантаженості смуги частот більше 30%. Вказані недоліки накладають додаткові обмеження
на застосування розглянутих методів. Тому в умовах апріорної невизначеності про рівень
адитивного широкосмугового шуму і параметри вузькосмугових сигналів, які виявляють,
актуальним залишається питання розроблення універсальних методів виявлення таких
сигналів.
Постановка задачі. Сучасні системи радіомоніторингу мають досить широку смугу
миттєвого аналізу  (десятки МГц) і тому більшість вузькосмугових радіосигналів sm  t 
займає лише незначну частину даної смуги Δfm ˂ ΔП. Сутність задачі полягає в тому, щоб

на фоні адитивного шуму   t  з невідомою інтенсивністю, який має практично рівномірну
спектральну щільність потужності, виявити та визначити розташування на вісі частот

fm

невідомої кількості M сигналів sm  t  з невідомими потужностями [3]. Прийнятий
випадковий процес може бути записаний у такому вигляді
M

um  t    sm  t , f m , f m     t  .
m 1

Метою дослідження є виявлення та визначення параметрів вузькосмугових
радіосигналів в широкому динамічному діапазоні на фоні адитивного шуму.
Основні положення. Відомо [4], що оптимальний алгоритм виявлення вузькосмугових
сигналів на фоні широкосмугового шуму зводиться до оцінювання енергетичного спектру
вхідного процесу.
У запропонованому методі оцінки енергетичного спектру отримують шляхом розрахунку
швидкого перетворення Фур’є довжиною N відліків зваженої вікном w прийнятої
реалізації випадкового процесу. Після цього знаходять нормовані до енергії сигналу
значення частотних відліків X w .
Для розділення шумових та сигнальних частотних відлків запропоновано використати
нормований до половини довжини вікна квадрат коефіцієнта варіації
1  0.5 N 2

Q
N  X w k   2  ,

N  2  k 1

-1

значення якого для реальних сигналів лежать в межах 2N ˂ Q ≤ 1 оскільки шум, який
зустрічається в радіотехнічних системах, не володіє ідеально рівномірною спектральною
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щільністю потужності. Очевидно, що значення Q можна використовувати в якості
коефіцієнта нерівномірності спектру. Аналітичне визначення Q для довільного сигналу в
загальному випадку є задачею, що не піддається строгому математичному розв’язанню [5].
Значення Q для прийнятої реалізації, в якій знаходяться вузькосмугові сигнали, буде
більшим за таке значення для шуму Q і зростатиме при збільшенні відношення сигнал-шум.
Тоді виявлення вузькосмугових сигналів зводитиметься до розрахунку значення Q
частотних відліків X w і порівнянні його з деяким пороговим значенням QTreshold . При
перевищенні даного порогу частотний відлік з максимальною амплітудою вважається
сигнальним, після чого він відкидається і процедура повторюється до тих пір, поки
розраховане значення Q не стане меншим за QTreshold . Після виявлення усіх частотних
відліків, що відповідають вузькосмуговим сигналам, проводиться оцінювання їх частотних
параметрів.
У ході експериментальних досліджень було встановлено, що значення Q для шуму є
унімодальною випадковою величиною з математичним очікуванням mQ  2 N 1 і дисперсією

Q2  , значення якої також визначається лише довжиною вікна N . Тоді поріг QTreshold може
бути розрахованим із використанням нерівності Височанського-Петуніна відповідно до
такого виразу:
QTreshold  mQ 

2Q

,

3 PF

де PF  0,167 − ймовірність того, що у разі оброблення частотних відліків реалізації шуму
буде прийнято рішення про наявність сигнальних відліків у прийнятій реалізації.
Висновки. Таким чином, завдяки новій сукупності суттєвих ознак вирішено завдання
виявлення вузькосмугових сигналів у широкому динамічному діапазоні на фоні адитивного
шуму в умовах апріорної невизначеності. Характерною особливістю методу, яка відрізняє
його від існуючих, є відносна простота, відсутність необхідності у пошуку незайнятих
ділянок частотного спектру і вимірюванні рівня шуму, який може змінюватися.
Запропонований алгоритм може бути використаний в існуючих та перспективних
комплексах радіомоніторингу. Обчислювальна складність запропонованого методу зростає зі
збільшенням завантаження смуги частот, що аналізується.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЄДИНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПРИ ПОБУДОВІ
АСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність. Результати аналізу останніх збройних конфліктів у світі, в тому числі
досвід виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил, свідчать, що в
теперішній час підходи до автоматизованої обробки інформації розвиваються за такими
тенденціями:
по-перше, постійно збільшується кількість інформації та підвищується тривалість її
обробки підрозділами з метою підготовки рішень відповідними посадовими особами, при
цьому локальна автоматизація не забезпечує необхідного ефекту;
по-друге, в управлінні силами та засобами використовуються принципи
мережецентричності, що, як правило, на практиці реалізується шляхом обробки інформації у
єдиному інформаційному просторі (ЄІП);
по-третє, комплексність обробки інформації в ЄІП АСУ спеціального призначення
забезпечується використанням єдиної методологічної бази, яка залежить від особливостей
предметної області об’єкта автоматизації.
Постановка задачі. Вказані тенденції обумовлюють оперативно-тактичний фон
побудови перспективних АСУ спеціального призначення – інформаційно-аналітичних
систем збору, обробки, інтеграції та зберігання інформаціїв ЄІП.
Разом з цим практика побудови АСУ спеціального призначення показує, що
автоматизована обробка інформації здійснюється доволі часто розподілено, локально у
відповідних підрозділах без комплексного врахування особливостей за відсутності
оперативного інформаційного обміну в ЄІП. Також для обробки інформації
використовується різне науково-методичне забезпечення, яке не конверговане в рамках
єдиної методології та не враховує особливості предметної області об’єктів автоматизації.
В доповіді зазначається, що результати аналізу останніх досліджень свідчать про
наявність тільки концептуальних підходів до реалізації принципу ЄІП при побудові АСУ
спеціального призначення. З урахуванням цього вирішення науково-практичних питань
забезпечення комплексності автоматизації управління полягає у розробці моделі обробки
інформації в ЄІП в рамках сучасної інтеграційної архітектури з використанням спеціальної
методологічної бази, яка враховує особливості предметної області об’єкта автоматизації.
З урахуванням постановки задачі метою доповіді є розгляд науково-практичних
аспектів реалізації принципу ЄІП при автоматизації обробки інформації в системах
управління спеціального призначення.
Основні положення. Принцип ЄІП передбачає наявність сукупності баз і банків
даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і
мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і правил – єдиної інтеграційної
архітектури (платформи), які забезпечують інформаційно-технологічну взаємодію під час
вирішення всієї сукупності завдань при обробці інформації .
Реалізація принципу ЄІП повинна забезпечити інформаційно-технологічну взаємодію
таких основних його елементів:
організаційні структури (інформаційно-аналітичні підрозділи, органи управління), що
забезпечують виконання завдань, зокрема, збір, обробку, зберігання, розповсюдження,
пошук і передачу інформації;
інформаційні ресурси (сукупність баз даних та систем управління ними), що містять
матеріали, відомості, дані та знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації;
засоби інформаційної взаємодії, що забезпечують доступ до інформаційних ресурсів
на основі відповідних інформаційних технологій (ІТ).
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Згідно проаналізованих в доповіді системно-концептуальних засад етапами побудови
РІП є[1]:
визначення раціонального варіанту обробки інформації при вирішення всієї
сукупності завдань, який би забезпечив інформаційний взаємозв’язок в ЄІП;
побудова інтеграційної архітектури (платформи) обробки інформації при вирішенні
всієї сукупності завдань з урахуванням специфіки функціонування системи управління
спеціального призначення.
Особливостіпредметної (Р) області об’єкта автоматизації визначають множини
завдань (S) та підрозділів (D) органів управління, в яких обробляється інформація. Наявність
цих множин зумовлює завдання визначення раціонального варіанту (Е) обробки інформації,
який є системоутворюючою складовою моделі (М). На основі раціонального варіанту з
урахуванням принципів (Р) мережецентричності визначається інтеграційна платформа (ІР)
обробки інформації.
При цьому слід звернути увагу, що наявність широкого спектру ІТ вимагає
технологічного рішення щодо створення системи єдиних принципів, правил, специфікацій та
протоколів інформаційної взаємодії при обробці інформації, які містяться у відповідних
базах та банках даних ЄІП.
З урахуванням зазначеного вище, аналітично вигляд моделі можна записати як
відображення
M : Е(Р, S, D)○IP(P),
де ○ – операція композиції.
Моделювання обробки інформації в ЄІП полягає у розподілі завдань (з урахуванням їх
взаємозв’язності) між елементами організаційної структури –підрозділами органів
управління.
На основі раціонального варіанту з урахуванням принципів мережецентричності
визначається інтеграційна платформа обробки РІ з телекомунікаційних джерел на основі
сервіс-орієнтованої архітектури.
В основу побудови математичної моделі покладено агрегативно-декомпозиційний
підхід, згідно якого спочатку здійснюється декомпозиція завдань з обробки інформації до
рівня функціональних операцій, далі функціональні операції на першому рівні агрегуються у
раціональний варіант обробки інформації, а на другому рівні агрегації визначаються
функціональні сервіси. Математично вирішення зазначених завдань здійснюється за
допомогою методів теорії графів.
Окремим питанням в доповіді розглядається використання методичного забезпечення
АСУ спеціального призначення, яке забезпечує методичну комплексність обробки
інформації з урахуванням особливостей предметної області об’єкта автоматизації[2, 3].
Висновок. Розглянуті в доповіді науково-практичні аспекти реалізації принципу ЄІП
дозволяють забезпечити інформаційну, функціональну, технологічну та методичну
комплексність обробки інформації при побудові АСУ спеціального призначення.
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СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ В РЕЖИМІ НАДРОЗДІЛЕННЯ НА ОСНОВІ
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ SSA ТА
СПЕЦИФІКИ СТРУКТУРИ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ МАТРИЦІ
На сьогоднішній день достатньо актуальною є задача покращення характеристик
сучасних систем та засобів радіозв’язку. Сучасні засоби радіозв’язку будуються за
технологією програмно-керованого радіо SDR (software defined radio). Це дозволяє
реалізовувати сучасні алгоритми та методи обробки сигналів. Крім того, покращення
характеристик (наприклад, пропускної спроможності) можна досягти у випадку застосування
сучасних телекомунікаційних технологій, таких як MIMO (multiple input-multiple output 
система з багатьма входами та виходами), OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
 мультиплексування з ортогональним частотним розділенням сигналів) та інших, переходом
до міліметрового діапазону хвиль, використанням принципів когнітивного радіозв’язку.
З метою покращення ефективності MIMO систем радіозв’язку на передавальній
стороні може здійснюватися попередня обробка у вигляд попереднього кодування
прекодування), попереднього формування паралельних просторових каналів, а на
приймальній стороні у вигляді вибілювання, процедур зниження шуму в спостереженні та
інших. Основою для таких процедур є розкладення матриці каналу або матриці даних (що
має при обробці часової послідовності ганкелеву структуру) за сингулярними значеннями та
векторами (SVD- singular value decomposition) або кореляційної (коваріаційної) матриці (КМ)
вхідної послідовності за власними значеннями та векторами (EVD  eigenvalue
decomposition). Такі спектральні розкладення використовуються в дискретному перетворенні
Карунена –Лоева, аналізі головних компонент (prіncіpal component analysіs- PCA) та
різноманітних модифікаціях цього методу.
До процедур зниження рівня шуму в спостереженні відносяться вейвлет
перетворення, метод спектрального віднімання (spectral subtraction), технологія сурогатних
даних, сингулярний спектральний аналіз (SSA) та інші. Спектральні розкладення матриць
(SVD або EVD) застосовуються також в сучасних методах спектрального аналізу, основаних
на використанні підпросторів (subspace-based methods), таких як MUSIC, Root-MUSIC,
ESPRIT, Min-Norm та інших. Особливістю таких методів є здатність оцінювання параметрів
сигналів в режимі надрозділення. Оцінювання частот сигналів, напрямків надходження
сигналів є складовими загальної задачі оцінювання параметрів каналу зв’язку (channel
sounding). Розв’язання такої задачі потрібне, наприклад, в системах радіозв’язку з MIMO з
зворотнім зв’язком між приймальною та передавальною стороною.
Разом з тим, характеристики сучасних методів спектрального аналізу погіршуються
по мірі зниження відношення сигнал- шум, розміру вибірки. Їх покращення можна досягти за
рахунок використання статистик вищих порядків, властивостей сигналів систем радіозв’язку,
структурних властивостей КМ вхідної послідовності, покращення оцінки КМ і т.д. Мета
даної роботи, яка полягає в підвищенні ефективності спектрального аналізу, досягається на
основі використання методу SSA та властивості персиметрії КМ.
Результати проведеного імітаційного моделювання підтверджують, що запропоноване
сумісне використання методу SSA та оцінки КМ персиметричної структури дозволяє
покращити ефективність спектрального аналізу методами, основаними на використанні
підпросторів.
До напрямків подальших досліджень слід віднести узагальнення запропонованого
підходу до обробки полів (зображень).
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ПРОЦЕДУРА І ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПІДСИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Основні напрямки розвитку системи зв’язку ЗСУ в умовах військової агресії такі:
відмова від застарілих технологій і засобів передачі медіа інформації (каналів
тональної частоти, аналогових телефонних комутаторів, тощо);
використання сучасного телекомунікаційного обладнання;
застосування технологій IP-о різним рівнем захисту інформації;
впровадження систем передачі відображення та обробки даних;
Ці напрямки призвели до ускладнення процесів управління системою зв’язку,
контролю її працездатності (моніторингу) та виявлення несправностей.
На теперішній час основним способом контролю працездатності вузлів в операції
об’єднаних сил залишається спосіб тестових дзвінків та ручна перевірка доступу сервісів
черговими змінами вузлів. Разом з тим ведуться роботи із автоматизації управління, в рамках
яких йде розробка підсистеми контролю за підпорядкованим обладнанням на пунктах
управління системою зв’язку оперативної та стратегічної ланок управління шляхом
розгортання доступних у вільному використанні програмних продуктів моніторингу
(наприклад, в структурі штабної машини оперативного складу пункту управління Zabbix).
Аналіз показує що повне розгортання Zabbix у військах має ряд недоліків, а саме,
надлишковість параметрів моніторингу, низьке використання функціональних можливостей
та недоцільне навантаження каналів передачі, які генеруються цією системою для контроля
за станом телекомунікаційного обладнання. Таким чином, розробка підсистеми моніторингу
інформаційної мережі, як однією з основних компонент АСУ СЗ ЗСУ є актуальною.
Розробка підсистеми моніторингу повинна супроводжуватися вирішенням ряду
оптимізаційних задач метою, яких є запобігання перевантаження каналів передачі даних.
Теоретичні дослідження з вирішення цих задач спрямовані на аналіз управління в
інформаційних мережах, встановлення принципів побудови систем управління
інформаційними мережами та розробку моделей моніторингу і визначення інтенсивності
службового трафіку, наприклад, на основі протоколу SNMP. Основною задачею SNMP є збір
параметрів мережевих елементів в процесі їх роботи, тобто моніторинг мережевих елементів.
Недоліки протоколу SNMP вимагають при моніторингу мережевих елементів
застосовувати комплексне використання даного протоколу з протоколом ICMP, який
забезпечує контроль за мережевим елементом на IP рівні моделі TCP/IP. Процес моніторингу
є одним з основних етапів управління, тому функціонал по його реалізації пропонується
виділити в окрему підсистему моніторингу, яка є складовою частиною системи управління
інформаційної мережі. Розробку підсистеми моніторингу пропонується здійснювати згідно
процедури, основними етапами якої є наступні:
отримання комплексної моделі моніторингу мережевих елементів та домену
управління;
опис множини параметрів, за якими реалізується моніторинг мережевих елементів;
вибір необхідних апаратних і програмних засобів моніторингу;
визначення оптимального місця включення підсистеми моніторингу до інформаційної
мережі;
визначення раціональних періодів опитування мережевих елементів по параметрам,
що характеризують їх стан.
Таким чином у доповіді проводиться аналіз і пропонуються процедура та етапи
розробки підсистем моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ „REST”
На даний момент архітектура REST (Representational State Transfer) – підхід до
архітектури мережевих протоколів, які забезпечують доступ до інформаційних ресурсів. Це
основа сучасної сучасної веб-архітектури, яка розвивається шляхом аналізу недоліків вже
існуючих стилів і введення нових доповнень до неї. Використовується програмному
забезпеченні для розподілених систем, таких як World Wide Web. Завдяки своїй
продуктивності, простоті єдиного інтерфейсу, мобільності, масштабованості і надійності.
REST являє собою простим інтерфейсом управління інформацією без використання
додаткових внутрішніх слоїв.
Проаналізувавши основні принципи побудови технології було виявлено, що REST має
ряд формальних та архітектурних обмежень, а саме: відсутність універсальної мови запитів.
потрібно задавати жорстку структуру, або склад повернених даних. REST не надає
вбудованої підтримки безпеки. прив’язує клієнта до конкретного серверу. необхідність
декілька разів звертатися за даними для рендерингу компоненту. структура і об’єм ресурсу
визначаються сервером. Рішення проблеми полягає в створенні універсальної мови яка буде
отримувати данні за один запит до серверу. Потрібно підвищити ефективність взаємодію
клієнта і серверу.
Мета роботи є створення гнучкої структури для повернення даних. Визначати на боці
серверу ресурси які є доступними, а з боку клієнта задавати дані які потрібні для його
виконання в самому запиті.
Вирішення вищевказаних проблем є технологія GraphQL. Дана технологія являє собою
синтаксис, який описує виконання запиту до даних, і в основному, використовується
клієнтом для завантаження даних з серверу. GraphQL має три основні характеристики:
дозволяє клієнту точно вказати, які данні йому потрібні. полегшує агрегацію даних із
декількох джерел. використовує систему типів для опису даних. В GraphQL сервер визначає
набір доступних ресурсів, а клієнт указує необхідні йому дані прямо в запиті. А також він не
прив’язує клієнта до конкретного серверу і відпадає необхідність задавати жорстку
структуру або склад даних які повертаються.
На даній технології розробники описують необхідні для інтерфейсу данні за допомогою
декларативної мови.
Розробники зосередженні на тому, що хочуть отримати в результаті, який вигляд,
функціонал, опції мають бути в даному додатку, а не як це зробити програмно. Для
вирішення проблеми множинних запитів, він перетворює сервер в єдину точку призначення,
яка може дати відповідь на будь-яке питання. І на відміну від REST один запит, може,
викликати багато функцій для побудови складної відповіді із множиною вкладених ресурсів,
форма відповіді визначається бібліотекою, яка виконується GraphQL, для зіставлення формі
запиту.
Висновки.Таким чином технологія GraphQL пришвидшує роботу архітектури REST
також дозволяє розширити можливості і оптимізувати взаємодію клієнта і серверу. Завдяки
своїй гнучкості і типів опису даних ми маємо можливість в рази пришвидшити роботу
додатку і зменшуємо навантаження на сервер. Розвинута система типів відкриває такі
можливості, як інтроспекція API, і дозволяє створювати потужні інструменти для клієнтської
і серверної частини. Також за допомогою мови запитів взаємодією якої управляють клієнти.
Вони запитують, що їм потрібно в даний момент, а сервер повертає саме те що запрошено.
Це вирішує проблему перезавантаження даних і оптимізує систему.
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ТЕХНОЛОГІЯ НИЗЬКОШВИДКІСНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ LORA
Бездротові сенсорні мережі WSNs (від англ. Wireless sensor networks) можуть бути
використані військовими для різних цілей, таких як моніторинг та відстеження ворогів і
захист власних підрозділів. На відміну від комерційних WSNs, до сенсорів тактичної
військової мережі висуваються підвищені вимоги до часу автономної роботи і дальності
зв’язку [1].
Військові сенсори можуть бути побудовані за допомогою використання описаних у
стандарті IEEE 802.15.4-2003 [2] технологій, які забезпечують низьку швидкість передачі
даних в сукупності з дуже тривалим часом автономної роботи (місяці і навіть роки) і
низькою складністю пристроїв. Сьогодні пильні погляди у сфері бездротових технологій
передачі даних прикуті до технології LORA.
Технологія модуляції LORA™ (від англ. Long Range) являє собою метод модуляції,
який забезпечує значно більшу дальність зв'язку (зону покриття), ніж інші конкуруючі з ним
способи. Цей тип модуляції ґрунтується на технології модуляції з розширеним спектром і
варіації лінійної частотної модуляції (англ CSS – сhirp spread spectrum) з інтегрованою
прямою корекцією помилок FEC (англ. FEC – forward error correction). Технологія FEC
реалізована на канальному рівні і представляє собою цифрову обробку прийнятих вхідних
даних. Модуляція LORA також включає в себе схему змінної корекції помилок, яка покращує
надійність сигналу, що передається за рахунок надлишковості. [2]
Технологія LORA значно підвищує чутливість приймача і аналогічно іншим методам
модуляції з розширеним спектром, використовує всю ширину смуги пропускання каналу для
передачі сигналу, що робить його стійким до канальних шумів і нечутливим до зсувів,
викликаних неточностями в налаштуванні частот при використанні недорогих опорних
кварцевих резонаторів. Технологія LORA дозволяє здійснювати демодуляцію сигналів з
рівнями на 19,5 дБ нижче рівня шумів.
Модуляція LORA визначає фізичний рівень PHY (від англ. physical layer, ще
використовують термін „шарˮ, OSI media layer 1), який може використовуватися з різними
протоколами канального рівня і в різних варіантах мережевої архітектури: mesh-мережі, зірка
(star), точка-точка (point-to-point, p2p) [3].
Проведенні порівняння модуляції LORA з вузькосмуговою модуляцією FSK показали
що [4]:
при передачі більш ніж в 4 рази еквівалентної швидкості передачі даних, модуляція
LORA забезпечує аналогічну чутливість до звичайної системи FSK.
коли швидкість передачі даних приблизно дорівнює, еквівалентну поліпшення
чутливості за допомогою LORA становить від 7 до 10 дБ.
Таким чином використання модуляції LORA в бездротових сенсорних мережах
військового призначення є перспективним та потребує подальшого дослідження.
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ
ПЕРСПЕКТИВНОЇ МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ОВТ
Удосконалення процесів технічного оснащення Збройних сил України можливе за
рахунок впровадження інформаційно-аналітичної системи (ІАС), яка має бути побудована на
базі існуючих організаційних структур, що функціонують у існуючі системи супроводження
життєвого циклу ОВТ і функціонувати на основі єдиного нормативного, організаційного та
методологічного забезпечення, об'єднання складових частин та уніфікованих компонентів
цієї системи.
Реалізація такої системи вимагає рішення задачі розробки ефективних процедур
(алгоритмів) використання інтелектуальних засобів автоматизованого структурування
мережевих інформаційних масивів, включення їх контекстів до контуру обробки інформації,
удосконалення механізмів інтеграції засобів добування і формування знань про керовані
процеси, а також виявлення та ідентифікації латентних об’єктів і процесів в
мережецентричному середовищі.
Формування мережецентричного середовища пропонується здійснити на основі
використання механізмів трансдисциплінарної інтеграції його елементів з використанням
таксономії, рекурсії і редуктора для обробки контекстів інформаційних систем, що
складають зазначене середовище.
При цьому, виходячи з властивості подвійності, онтологічну систему, як складову
мережі ІАС, можна побудувати на основі таксономічного представлення термінополя, яке
відображає множину концептів предметної області.
Трансдісціплінарність, що відображає певний стан впорядкованості понять
термінополя у вигляді таксономії, визначається згідно властивостей множинної
гіперупорядкованості таксономічних категорій і дозволяє сформувати (виділити) з множин
концептів онтологічної системи підмножини концептів, пов’язані між собою конкретними
бінарними відносинами часткової впорядкованості.
Асоціативність, як властивість гіпервідношення множинної впорядкованості,
забезпечує синхронну обробку контекстів, за умови, що вони належать певній таксономії та
створює певну підмножину споріднених конецептів таксономії.
Онтологічне моделювання забезпечує декомпозицію висловлювань-проблем на більш
прості складові частини, які вже можна представити у вигляді тавтологій, і здійснити їх
подальшу обробку.
Таким чином реалізація принципів мережецентризму на основі трансдисциплінарних
процедур інтеграції його всіх компонентів і складових забезпечує наступні технологічні
переваги:
наявність семантичної і темпоральної синхронізації всіх категорій і понять
інформаційних ресурсів і цифрових активів, що складають процес взаємодії;
скорочення часу інтеграції політематичних підсистем глобального середовища ІАС при
вирішенні складних прикладних задач;
синхронізацію взаємодії всіх категорій учасників процесу взаємодії;
збалансований моніторинг діяльності користувачів;
адаптивність інтерфейсів користувачів з мережевими інформаційними ресурсами.
Використання таких підходів забезпечить концептуальне відображення взаємодії
мережевих інформаційних процесів і систем в різних предметних областях, уніфікацію
термінології, логіки обробки таксономічних категорій і зв’язків між ними, а також
аксіоматизацію описів процесів, причинних зв’язків і процедур онтології. У практичній
площині, запропоновані процедури, дозволять здійснити інтегрування різнотипних
інформаційних масивів та взаємодію просторово-розподілених організаційних структур
(Міністерств та відомств) і підрозділів Збройних сил України.
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ
КРИПТОГРАФІЧНОГО ХЕШУВАННЯ СІМЕЙСТВА SHA
В умовах сучасних протистоянь у кіберпросторі, важливим є збереження цілісності,
достовірності та конфіденційності інформації, що циркулює в мережах спеціального
призначення. Як наслідок, вимоги до криптографічного захисту в інформаційнотелекомунікаційних систем суттєво зростають.
Водночас можна стверджувати, що стрімке збільшення обчислювальних можливостей
та робота по криптоаналізу ставить під загрозу використання застарілих криптоалгоритмів.
Тому першочерговий інтерес викликає відповідь на питання, як забезпечити
ефективний захист за допомогою криптографічних алгоритмів у відомчих мережах.
Метою доповіді є висвітлення результатів аналізу застосування алгоритмів
криптографічного хешування сімейства SHA.
На сьогодні, існує три стандартизовані реалізації цього алгоритму, а саме SHA-1 (1995),
SHA-2 (2002) та SHA-3 (2008). Хеш-функції використовуються в системах контролю версій,
системах електронного цифрового підпису, а також для побудови кодів автентифікації.
Алгоритми криптографічного хешування є вразливими як мінімум до двох видів атак, а
саме: знаходження колізій та прообразів.
Вважаємо, що стійкість до колізій є основним параметром досліджуваних алгоритмів.
Алгоритм SHA-1 не гарантує достатнього захисту проти атак, проте він є найбільш
поширеним із усього сімейства SHA і застосовується у різних широко поширених
криптографічних додатках і алгоритмах. SHA-1 використовується в наступних стандартах:
S/MIME, SSL, IPSec, SSH, PGP, Git.
Вже в 2005 дослідниками були відкриті методи атаки на SHA-1, які поставили під
сумнів тривалість використання цього алгоритму. Тому вже з 2010 року низка організацій та
компаній стали рекомендувати використання SHA-2 або SHA-3 замість нього. Microsoft,
Google, Apple та Mozilla оголосили, що їхні веб-браузери припинять приймати SSL
сертифікати з SHA-1 починаючи з 2017 року. 23 лютого 2017 року була доведена практична
досяжність обчислення колізій для функції SHA-1 без потреби звертатись до повного
перебору.
SHA-2 – збірна назва односторонніх хеш-функцій SHA-224, SHA-256, SHA-384 і SHA512. Стандартизований у 2002 році, включає в себе також стандарт SHA-1. Має деякі
недоліки щодо швидкодії в порівнянні з MD5 та SHA-1, тому не набув великої популярності.
SHA-3 (Keccak) – алгоритм хешування змінної розрядності, стандартизований у 2008
році. Оригінальний алгоритм Keccak має безліч параметрів, що налаштовуються з метою
забезпечення оптимального співвідношення криптостійкості і швидкодії для певного
застосування алгоритму на певній платформі. Регульованими величинами є: розмір блоку
даних, розмір стану алгоритму, кількість раундів у функції f() та інші.
Попередній аналіз даних алгоритмів:
SHA-1 – найбільш розповсюджений, але застарілий та має відомі вразливості.
SHA-2 – має відомі проблеми із швидкодією, мало розповсюджений.
SHA-3 – на сьогодні найбільш надійний, швидкий та гнучкий в налаштуванні.
Висновок: Оптимальним рішенням є, при змозі, уникати використання вразливого
алгоритму SHA-1 та «повільного» SHA-2, натомість застосовувати стандарт SHA-3, який є
перспективним для подальших досліджень, удосконалення і впровадження в майбутніх та
існуючих системах криптографічного захисту мереж спеціального призначення.
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АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ IBS-1 ТА IBS-2 ДСТУ ISO/IEC
14888-3 ПРОТИ АТАКИ НА ЗВ’ЯЗАНИХ КЛЮЧАХ
Постановка проблеми в загальному вигляді. На даний момент широке
розповсюдження мають електронні підписи (ЕП), стійкість яких ґрунтується на складності
дискретного логарифмування в групах точок еліптичних кривих [2]. Також пройшли
стандартизацію та рекомендуються до застосування електронні підписи, що ґрунтуються на
ідентифікаторах – спарюванні точок еліптичної кривої. Відомі умови здійснення атак на
зв’язаних ключах відносно ЕП, що ґрунтуються на стандартизованих криптографічних
перетвореннях в скінченних полях та циклічних групах супернесингулярних кривих[1].
Аналіз останніх публікацій. Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що
відносно захищеності та умов здійснення атак на зв’язаних ключах на ЕП IBS-1 та IBS-2 на
ідентифікаторах [2, 3], даних немає. В той же час попередні дослідження стійкості
алгоритмів ЕП IBS-1 та IBS-2 показали, що атака на зв’язаних ключах може бути
реалізована. Тому важливими є дослідження стійкості вказаних ЕП від атак на зв’язаних
ключах.
Метою цієї доповіді є аналіз стану захищеності ЕП IBS-1 та IBS-2 від атак на основі
підписаних повідомлень із використанням зв’язаних ключів, визначення умов та
можливостей здійснення подібних атак, а також розробка рекомендацій відносно захисту від
вказаних вразливостей, в тому числі у перехідний та пост квантовий період.
Виклад основного матеріалу.
Опис алгоритмів перетворення типу ЕП на основі ідентифікаторів надається у [3].
Покажемо можливість здійснення атаки на прикладі алгоритму IBS-1. Нехай криптоаналітик
перехопив та має повний доступ до i підписаних повідомлень:
 S1  [ K1  R1 ] X mod q

.
(1)
.......
 S  [ K  R ] X mod q
i
i
 i
В систему (1) входить i рівнянь та i  1 невідомих. Знайдемо невідому точку ЕК –
особистий довгостроковий ключ X , який для усіх підписів є постійним. У результаті
отримаємо систему виду:
 X  [ K1  R1 ]1 S1 mod q

.
(2)
...
 X  [ K  R ]1 S mod q
i
i
i

В системі (2) невідомими є особистий довгостроковий ключ X та i невідомих

K1 , K2 ,..., Ki . Атака на основі підписаних даних має експоненційну складність. Як показали
попередні дослідження, одним із можливих варіантів пониження порядку може бути
зв’язування ключів, наприклад, у вигляді: K1  K2  q . Розглянемо атаку на зв’язаних ключах.
Запишемо систему (1) для випадку двох рівнянь та розглянемо алгоритми підписування для

M 1 та M 2 , та ключів, що задовольняють умові зв’язування.
Для повідомлення M 1
Для повідомлення M 2
1) K1 [1, q  1]
1) K2  (q  K1 ) [1, q  1]
двох повідомлень
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K
2) 1  X , P  1

K
2)  2  X , P  2

3) R1  H 2 (M1 || FE 2BS (1 ))

3) R2

 H 2 (M 2 || FE 2BS (2 ))
4) S2  [(q  K1 )  R2 ] X mod q

4) S1  [ K1  R1 ] X mod q
Далі знайдемо умову, при яких
ЕП повідомлень

S1  S2 , тобто знайдемо особистий ключ X , при якому

M 1 та M 2 співпадають. В результаті маємо:

[ K1  R1 ] X mod q  [(q  K1 )  R2 ]X mod q .
(4)
Скоротимо в (4) на X , у результаті отримаємо:

[ K1  R1 ]mod q  [(q  K1 )  R2 ]mod q ;

(5)

[ K1  R1 ]mod q  [K1  R2 ]mod q ;

(6)

2K1 mod q  [ R1  R2 ]mod q .
Далі знайдемо із (7) одноразовий ключ
K1 

(7)

K1 , так як R1 та R2 відомі і містяться у підписі:

R1  R2
mod q .
2

(8)

Підставивши K1 в рівняння підпису та знаючи R та S, що є відкритими, маємо
можливість знайти особистий довгостроковий ключ X.
Висновки та рекомендації. Виявлено, що крипто перетворення ЕП IBS-1 та IBS-2 не
забезпечують криптографічної стійкості проти атак на зв’язаних ключах. Для алгоритму ЕП
IBS-1 атака на зв’язаних ключах може бути здійснена з використанням отриманого
співвідношення (8).
Причому складність атаки носить поліноміальний характер. Проведений аналіз
дозволив запропонувати такі механізми захисту ЕП IBS-1 та IBS-2 від атак на зв’язаних
ключах.
На основі шифрування підписаних повідомлень з використанням симетричних чи
асиметричних шифрів. З точки зору складності (швидкодії) шифрування та стійкості краще
застосовувати симетричні шифри - блокові чи потокові.
Іншим механізмом захисту від атак на зв’язаних ключах ЕП IBS-1 та IBS-2 є
виключення можливостей зв’язування одноразових ключів K в процесів здійснення
підписування потоку повідомлень. Вказане може бути здійсненим на основі застосування
апаратних чи апаратно - програмних засобів ЕП, які виключали б можливість втручання в
процес підписування повідомлень.
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ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ
Актуальність є те, що із впровадженням комп’ютерних технологій до програмного
забезпечення висуваються вимоги щодо якості створеного програмного продукту та його
подальшого супроводу. Тому, розробники і тестувальники повинні бути озброєні сучасними
методиками, які дозволяють забезпечити належний рівень якості програмного забезпечення
разом із скороченням витрат часу на тестування та збільшенням якості тестування
Задачами дослідження є обґрунтування вибору методів та засобів тестування Webресурсу, а також розробка методики проведення тестування Web-сайту.
Метою данної роботи є дослідження: зменшення витрати часу та збільшити якість
тестування Web-додатків за рахунок застосування спеціалізованих комп’ютерних програм
для автоматизованого тестування.
Існує безліч методів та засобів проведення тестування. При висхідному тестуванні для
кожного модуля необхідний драйвер, при низхідному підході необхідність в драйверах
відсутня, замість драйверів слід використовувати „заглушки”, що набагато спрощує процес
тестування. Тестування методом сандвіча є компромісом між висхідним і низхідним
підходами тестування. Метод великого стрибка в порівнянні з іншими підходами має багато
недоліків і мало переваг. Модулі не інтегруються до самого останнього моменту, що може
призвести до серйозних помилок. Ефективність автоматизованого тестування залежить в
першу чергу від організації процесу тестування. При цьому необхідно враховувати загальні
принципи проектування процесу тестування, вимоги, що диктуються замовником та
основними властивостями тестованої системи, ергономічні вимоги, а також, максимально
використовувати можливості, що надають нам програмні засоби та сучасні інформаційні
технології.
Розглянувши засоби автоматизації проведення тестування, на прикладі таких програм,
як Rational, Mercury Interactiver та Cyrano, можливо зробити висновок, що одні з них
володіють багатьма можливостями та перевагами, інші, містять недоліки.
1. Засоби компанії Rational надають разробникам в реальному часі точну інформацію
про продуктивність сайту та володіють такими перевагами, як швидкість, роботою з
браузером, автоматичною модуляцією навантаження, що дозволяє зберігати час, оскільки
одночасно проводиться декілька різноманітних тестів.
2. Засоби компанії Mercury Interactive дозволяють створювати бази даних
автоматизованих і ручних тестів, організовувати цикли тестування, проводити тести і
роблять звіт по знайденим дефектам.
3. Засоби компанії Сyrano включають в себе повний набір рішень для задач створення,
підтримки і виконання регресійних і функціональних тестів, тестувань навантаженням і
перевірок легкості нарощування потужності, тестів доступності і надійності Інтернетдодатків.
Оцінювати всі альтернативи, давати оцінки максимально можливому числу
потенційних інструментів. Перед тим, як зробити кінцевий вибір, прийдеться витратити
деякий час та ознайомитися зі всіма засобами, які можуть бути корисними для проведення
тестування вибраного сайту.
Висновком про проведений аналіз існуючих методів та засобів тестування Webресурсів покаже доцільність використання розробленої методики тестування, яка дозволяє
значно зменшити витрати часу та збільшити якість тестування Web-додатків за рахунок
впровадження спеціалізованих комп’ютерних програм. Під час роботи буде обґрунтована
необхідність використання цієї методики для тестування Web-ресурсів як учбового, так і
загального призначення.
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Грачов О.В. (ТОВ „Радіо Сатком Групˮ)
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ
ЗВ’ЯЗКУ HARRIS ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Актуальність. В зв’язку з суттєвим збільшеннями наявного обладнання зв’язку Harris
в ЗС України, а також наявними запитами та проблемами пов’язаними з технікою Harris,
можна констатувати наявність проблеми її ефективного використання (плани зв’язку не
змінюються, користувачі не здатні налаштувати чи ідентифікувати стан радіостанцій, не
вміють повноцінно працювати з радіостанціями чи супутнім обладнанням) і як наслідок
використання мінімальних можливостей обладнання зв’язку або використання
альтернативних незахищених або слабо захищених рішень.
Мета. Повноцінне та ефективне використання обладнання зв’язку Harris
та
супутнього обладнання системах зв’язку ЗС України.
Основні положення. Виявлення причин не ефективного використання персоналом
обладнання зв’язку Harris, впровадження систем відбору персоналу, його попередньої
підготовки (підготовка фахова - антени та розповсюдження радіохвиль, частотне планування,
функції радіостанцій) та проведення навчальних програм згідно запропонованих рішень.
Інформування командирів на місцях про можливості обладнання та необхідні умови його
ефективного використання, створення відповідних посад, розвиток практичних
напрацювань, систем самопідготовки та контролю. В першу чергу необхідно змінити учбові
програми, а саме надлишковість інформації та орієнтованість на підготовлених фахівців,
розбиття загальної учбової програми на 5 рівнів підготовки:
– перший рівень – користувач (тільки базові навички та знання практичного
використання обладнання);
– другий рівень – оператор (навички користувача, програмування, першочергової
діагностики, підключення та робота з супутнім обладнанням і програмним забезпеченням);
– третій рівень – адміністратор (навички оператора та навички створення файлів
налаштувань/прошивок, знання мережевих протоколів та технологій);
– четвертий рівень – інструктор (знання на рівні адміністратора, вміння викладати
матеріал та навчати);
– п’ятий рівень – архітектор (навички адміністратора, організація зв’язку в різних
ланках, створення радіомереж, поєднання обладнання Harris та іншого комунікаційного
обладнання).
Напрацювання учбової програми не будуть ефективними за відсутності ретельної
підготовки до навчання, розуміння як з боку командирів на місцях, так і з боку
відповідальних осіб, що формують списки, яким фахівцям варто навчатись, що від них
вимагати, та забезпечення повноцінного учбового процесу. З попереднього досвіду саме
відповідне поєднання цих факторів формує основу ефективного навчання і як наслідок
ефективного використання обладнання. Учбовий процес має бути відокремлений від
виконання посадових обов’язків на час навчання, потрібне технічне забезпечення навчання у
радіостанціях, персональних комп’ютерах або ноутбуків (2 людини=1 радіостанція=1 ПК),
виділений під навчання клас або приміщення, бажана наявність проектора та друкованого
учбового матеріалу.
Висновки. Змінити існуючу ситуацію з проблемою експлуатації обладнання зв’язку
Harris можливо тільки за рахунок впровадження системних рішень в навчанні, використанні
техніки та розподіленні обов’язків серед користувачів. Ці впровадження можливо зробити
тільки за підтримки як навчальних закладів, так і безпосередньо командирів на місцях.
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Гриценок К.М. (ВІТІ)
Хоменко П.В. (ВІТІ)
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВИХ КООРДИНАТ ДЖЕРЕЛ
РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ У СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З АНТЕННИМИ
РЕШІТКАМИ
Сучасні військові засоби радіозв’язку підтримують режими роботи з можливістю
побудови радіомереж класу MANET (мобільних радіомереж – (МР)). Перспективним
напрямком удосконалення МР є використання адаптивних антенних решіток (АР). У
радіомережах класу MANET з адаптивним діаграмоутворенням необхідно з високою
точністю вимірювати координати джерел радіовипромінювання (ДРВ), які одночасно
формують сигнали, що мають однакові несучі частоти. До подібних сигналів відносяться
навмисні завади, створювані засобами радіоелектронної боротьби противника, а також
природні завади, що виникають внаслідок особливостей розповсюдження сигналу, що
призводять до багатопроменевості в точці прийому. Від точності цієї інформації залежить
правильність встановлення нуля та максимумів діаграм направленості (ДН) антенної системи
та відношення сигнал/шум на входах приймачів кореспондентів. Адаптивне формування ДН
АР дозволяє істотно підвищити відношення потужності передавального сигналу абонента до
потужності завад і шуму, а також підвищити пропускну спроможність мережі в цілому.
Відомо, що спектральні методи оцінки на основі даних, отриманих за допомогою АР,
дозволяють сформувати достовірні оцінки кутових координат ДРВ. Однак, при застосуванні
класичних методів спектрального оцінювання має місце ефект маскування спектральних
ліній слабких сигналів бічними пелюстками більш сильних сигналів. Крім того, роздільна
здатність обмежена величиною, зворотною до розміру розкриття антенної системи, а також
довжиною отриманої послідовності даних, на основі якої приймається рішення.
Використання альтернативних методів спектрального оцінювання, які отримали назву
„алгоритми надрозрізнення”, в певних умовах дозволяє усунути недоліки, притаманні
класичним методам, тому їх застосування є виправданим для обробки сигналів у мобільних
військових радіомережах з адаптивним діаграмоутворенням.
Основна перевага таких алгоритмів полягає в тому, що вони дозволяють визначати
кількість ДРВ та їхні кутові координати, не застосовуючи руху ДН антени, а
використовуючи лише алгоритмічні способи обробки прийнятих сигналів. Крім того, сучасні
спектральні методи є адаптивними до вихідних даних. Як правило, в якості вихідних даних
використовується кореляційна матриця сигналів, прийнятих АР.
Однак при використанні алгоритмів надрозрізнення в реальних системах виникає ряд
проблем, пов’язаних з вибором геометрії використовуваної антени системи (яка повинна
бути використана і для ведення радіозв’язку), великими обчислювальними затратами,
необхідністю забезпечення високого рівня сигналу для забезпечення необхідної точності
оцінки отриманих координат ДРВ тощо. Крім того, пеленгацію ДРВ доводиться проводити в
умовах дії заважаючих сигналів. Таким чином, актуальним є завдання підвищення
ефективності методів адаптивної просторової обробки сигналів при визначенні джерел
радіовипромінювання.
За способами огляду простору всі методи та алгоритми надвисокої роздільної здатності
можна розділити на дві групи: з послідовною та паралельною пеленгацією джерел
випромінювання. В методах першої групи, до яких відносяться метод Кейпона, метод
класифікації множинних сигналів (MUSIC), метод „власних” векторів (EV), метод теплового
шуму виконується послідовний просторовий аналіз. При їх використанні сканування поля
ДРВ здійснюється таким чином, щоб оцінка вихідної величини виходила як безперервна
функція кутових координат, при цьому ніяких апріорних допущень про кількість ДРВ не
робиться, а лише передбачається, як правило, що вони некорельовані. За допомогою цих
методів напрямки на ДРВ оцінюються за відповідними максимумами вихідної функції
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(пеленгаційного рельєфу), а це передбачає застосування того чи іншого алгоритму пошуку
екстремуму. В якості вихідної функції використовується залежність потужності (дисперсії)
вихідного сигналу від кутового положення, на який налаштовується система обробки
сигналів. Оцінка потужності сигналів ДРВ виконується за максимальними вихідними
величинами. Таким чином, кутові координати ДРВ при послідовному огляді простору
знаходяться за допомогою математичного сканування за допомогою опорного простору
сигналу та подальшого пошуку висоти позицій. Головним недоліком цих методів є порівняно
низький темп огляду. Крім того, пеленгація, заснована на оцінці просторого спектру
випромінювання, супроводжується зсувом кутових оцінок при наявності часової кореляції
між ДРВ в точках прийому. Для усунення цього недоліку доводиться ускладнювати
алгоритми обробки вхідних сигналів.
Алгоритм MUSIC, так само як і алгоритм Кейпона, застосовується до антенних решіток
будь-якої конфігурації, але потенційно перевершує алгоритм Кейпона за роздільною
здатністю, що і пояснюється підвищеним інтересом до нього з боку багатьох дослідників.
Недоліками алгоритму MUSIC є необхідність попередньої оцінки розміру сигнального (або
шумового) підпросторів, а також порівняно велика обчислювальна складність.
Друга група, що забезпечує паралельний огляд простору, включає в себе методи ROOTMUSIC, Писаренка, повороту підпростору (ESPRIT), Проні та інші. Перші два методи, також
як і метод MUSIC, базуються на використанні інформації, що міститься в системі власних
векторів кореляційної матриці вхідних сигналів, але при цьому шукаються корені
відповідних полінонів, а не спектр потужності.
В алгоритмі ROOT-MUSIC для пошуку кутових координат ДРВ використовується
ортогональність власних сигнальних та шумових векторів. Він дозволяє в рамках однієї
комп’ютерної процедури знаходити кути приходу сигналів всіх джерел, що знаходяться в
полі спостереження.
В алгоритмі ESPRIT кутові координати оцінюються за підсумками знаходження
загальних власних значень регулярної пучки з кореляційних матриць. Він базується на тому
факті, що вектор, що визначає напрямок приходу m-го сигналу, має один і той же
переміщення на кожному елементі АР.
Методи MUSIC і ESPRIT мало чутливі до точності апроксимації фонових шумів і
забезпечують приблизно однакове кутове розрізнення. При дослідженні чутливості
алгоритмів MUSIC, ESPRIT та ін. до помилок антенних елементів, пов’язаних з похибками
оцінок амплітуд і фаз сигналів, неточністю розташування тощо, гірші характеристики має
алгоритм MUSIC, проте, з іншого боку, він володіє більшою стійкістю до відхилень
положення окремих антенних елементів від свого номінального значення.
Можливість практичної реалізації будь-якого методу спектрального аналізу напряму
пов’язана з необхідним обсягом обчислень та доступними обчислювальних ресурсами.
Найбільш часто використовуваними методами спектрографічного оцінювання є методи
MUSIC (і його різновид ROOT-MUSIC) і ESPRIT. При цьому роздільна здатність методів
ROOT-MUSIC і ESPRIT перевершує в 1,5-2 рази роздільну здатність методу MUSIC, однак
методи з паралельною обробкою даних вимагають великих обчислювальних затрат.
Основні недоліки більшості методів надвисокої роздільної здатності полягають у
необхідності попереднього оцінювання вибіркових кореляційних матриць, а також у
необхідності проведення сингулярного розкладання або розкладання за власними векторами
матриць. Це пред’являє досить жорсткі вимоги до доступних часових та обчислювальних
ресурсів радіозасобів.
Таким чином, проведений порівняльний аналіз алгоритмів визначення кутових
координат ДРВ показує, на даний час відсутній алгоритм, який перевершує всі інші за всіма
показниками. Тому напрямком подальших досліджень є розробка універсального алгоритму,
що дозволить усунути або значно ослабити найбільш істотні недоліки розглянутих вище
методів.
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к.т.н. Грохольський Я.М. (ВІТІ)
д.п.н. Сусь Б.А. (ВІТІ)
ПОНЯТТЯ „КВАНТ” ТА „ФОТОН” В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ
І КОРПУСКУЛЯРНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННЯХ
Актуальність. Представляється модель узгодження станів дуалізму електромагнітних
хвиль, і світла зокрема, на основі енергетичного представлення складових дуальної системи.
Це дає змогу з єдиних позицій аналізувати процеси поширення електромагнітних хвиль і їх
взаємодію з матеріальними об’єктами, враховуючи періодичність процесів переходу електромагнітної складової у масу, що може мати практичне застосування. Представляється можливим уточнити поняття „фотон” в енергетичному та корпускулярному представленнях.
Аналіз проблеми. Згідно з концепцією М. Планка (1900 р.) випромінювання нагрітих тіл
відбувається квантами (порціями). що дало можливість узгодити теорію з експериментом.
Енергія кванта W пропорційна частоті випромінювання ν. Тому поняття „квант” пов’язане з
конкретною частотою. А. Ейнштейн застосував гіпотезу Планка для пояснення фотоефекту,
прийнявши, що світло не тільки випромінюється, але й поглинається квантами. Електрони в
атомі, згідно з теорією Н. Бора, при поглинанні енергії зовнішнього електромагнітного випромінювання переходять на вищу, але нестабільну, енергетичну орбіту. Нестабільний стан
електрона приводить до зворотного випромінювання отриманої енергії з переходом
електрона на нижчий енергетичний рівень (орбіту). Зміна енергії електрона пов’язана з
появою фотона як частинки світла. Однак в питаннях поглинання і випромінювання світла
закладена проблема так званого дуалізму, згідно якого світло одночасно є хвильовим і
корпускулярним процесами, яка не розв’язана і в наш час. Механізми цих процесів достатньо
вивчені, але залишились суперечливими вже традиційні проблемні питання, які пов’язані із
зазначеною двоїстістю природи світла. Проблемність дуалізму полягає в тому, що світло – це
незаперечно хвильовий процес і згідно з теорією Д. Максвелла – це електромагнітні хвилі.
Але електромагнітні хвилі являють собою коливання електричного і магнітного полів, які
мають енергію, отже, це коливання енергії, яка у просторових і часових вимірах має точки
нульових значень. І проблема в тому, що нема відповіді на питання, куди дівається енергія,
коли вона змінюється в процесі коливання. Адже існує закон збереження енергії! З іншого
боку – світло, яке має електромагнітну хвильову структуру, представляється у вигляді
фотонів як частинок. Відповідно, частинки – як й електрон, протон, атом, молекула – це
порції речовини. Таким чином, йдеться вже не про енергію, а про речовину,
характеристикою якої є маса. І фотон за корпускулярною теорією є частинкою, тобто
порцією речовини, що експериментально підтверджено і сумніву в тому нема. Отже,
виходить, що фотон – це стан речовини у вигляді електромагнітних хвиль і маси одночасно –
саме в цьому суперечлива суть дуалізму. Тому узгодження суперечливих підходів в питаннях
дуалізму електромагнітної хвилі є актуальними і потребує досліджень. Модель поєднання
дуальних станів електромагнітних хвиль, зокрема, світлових, розглянута в. Крім цього,
дуалізм стосується не тільки фотона як хвилі-частинки, але й електрона як частинки-хвилі,
хвильова структура якого описується рівняннями де Бройля і Шредінгера (1924 – 1927 р.).
Тому, враховуючи модель узгодження дуальних станів, поняття „фотон” потребує
уточнення.
Відоме рівняння Планка пов’язує енергію кванта випромінювання W з частотою випромінювання ν:
W = h∙ν,
(1)
–34
де h = 6,62606957 (29) ·10
Дж·с – стала Планка.
Оскільки енергія фотона коливається, стає очевидним, що з частотою ν треба пов’язати
також і речовинну характеристику фотона – масу. Масу фотона можна ототожнити з його
енергією на основі відомого рівняння А. Ейнштейна:
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.
, звідки

З рівнянь (1) і (2) одержуємо:

(2)
(3)

Як бачимо, маса фотона також пов’язана з частотою. Тобто, маса фотона як частинки
теж є хвильовим процесом. Можемо зробити висновок, що енергія електромагнітного поля в
нульових точках, про які зазначено вище, не зникає, – вона переходить в еквівалентну масу.
Тільки за таких умов закон збереження енергії (і матерії) не порушується.
Отже, матерія не тільки існує в двох видах – речовини і поля, а вона може неперервно
переходити з одного виду в інший. Такі переходи , як окремі процеси, відомі, наприклад, при
вибуху ядерної бомби частина маси ядра переходить в енергію гаммавипромінювання. Але у
випадку електромагнітних хвиль йдеться не про окремий процес переходу, а про
неперервний перехід матерії з одного стану в інший. І виявом такої властивості матерії є
електромагнітні хвилі як коливання не тільки електричного і магнітного полів, а також як
хвильове коливання маси, що відповідає концепції Бройля-Шредінгера, яка підтверджена
експериментально стосовно електрона як хвилі де Бройля. Йдеться про те, що існують
коливання як взаємний перехід енергії в масу і навпаки у вигляді процесу:
W m  W  m  …
Треба зазначити, що в такому баченні електромагнітні хвилі не досліджувалися. Тим
більше, нема досліджень електромагнітних хвиль радіодіапазону як вияву двоїстості природи
матерії. Слід очікувати , що дослідження електромагнітних хвиль як коливання маси фотона
чи R-фотона (фотона радіодіапазону) можуть дати нові можливості їх використання, зокрема,
в системі радіозв’язку. Представлення часового процесу поширення електромагнітних хвиль
від моменту t0 (при фіксованій просторовій координаті х) ілюструється рисунком.
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Рис. Зміна станів електромагнітно-корпускулярного процесів

У моменти t0, t1, t2, … енергія хвильових складових Еу та Нz повністю переходить у
масу, яка приймає максимальне значення mmax, тоді як у проміжках між цими моментами
одночасно існують обидві форми представлення електромагнітних хвиль – електромагнітна
форма Еу┴ Нz та форма у вигляді змінної маси m. Ці форми взаємно пов’язані і не можуть
існувати одна поза іншою. Далі процес зміни маси періодично повторюється з періодом Tm,
який дорівнює половині періоду гармонічного коливання Tω. У загальному представленні
процес виникнення будь-яких електромагнітних хвиль супроводжується переходом енергії в
масу і навпаки і характеризується переміщенням фотонів цих хвиль зі швидкістю світла с (у
вакуумі).
Представляється логічним, що і в структурі електрона як частинки, що має масу спокою,
також діють електромагнітно-корпускулярні процеси, в яких енергія електромагнітної
складової періодично переходить у коливання речовинної складової і навпаки. Можна
уявити, що при дії зовнішнього електромагнітного поля речовинна складова цього поля
взаємодіє з речовинною складовою електрона (ударяє його) і переводить на вищу орбіту. А
далі сили взаємодії з ядром повертають його на нижчу орбіту з випроміненням кванта
енергії. Якщо зовнішній „удар” занадто сильний, то електрон відривається від атома і стає
вільним – відбувається іонізація атома.
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Слід зауважити, що поняття „квант” та „фотон” не тотожні. Поняття „квант”, в його
первинному трактуванні, характеризує порцію світлової енергії, яка випромінюється (чи
поглинається) з частотою ν. Поняття „фотон”, як і „квант”, традиційно використовується
стосовно світла, спектр якого, як відомо, містить багато частот. Ці поняття є еквівалентними,
якщо фотон представляє випромінювання тільки однієї частоти. Враховуючи
багаточастотний склад світла, як і ряду інших електромагнітних випромінювань
телекомунікаційного характеру, поняття фотону для них є неоднозначним (багатоквантовим
– згідно кількості частот) і потребує конкретизації. Для цього можна ввести поняття
базового кванта (фотона), енергію якого можна використати для „калібрування” енергій
різних випромінювань. Базовий квант (фотон) – це стабільна величина (порція) енергії, яка
випромінюється на вибраній частоті. Вибір частоти повинен збільшувати стабільність
величини енергії. Зокрема, може бути використаний криптоновий стандарт метра шляхом
визначення довжини хвилі при переході між рівнями 2р10 та 5d5 атома криптону. Це дає
змогу визначити енергію кванта при такому переході.
Кожне джерело випромінювань задає енергію фотонів у залежності від частоти. Для систем радіозв’язку та інших областей електромагнітного випромінювання, крім світлового,
може бути використане поняття “R-фотон”. Енергія кожного фотону може бути оцінена
порівнянням із стабільною енергією базового кванта (фотона). Питання ускладнюється щодо
багаточастотних електромагнітних хвильових потоків, зокрема світла. Кожна частотна
складова світла характеризується наявністю при розповсюдженні точок своїх максимумів і
мінімумів енергії, які в сукупності не співпадають, і кожній із них відповідає свій варіант
фотона з його енергетичним станом. Тому світло однозначно визначеного фотона не має. Для
цього необхідно мати спектральну характеристику G(ω) багаточастотних джерел
випромінювання, на основі якої, з використанням формули Парсеваля, визначається сумарна
енергія Ес:

Отримання G(ω) може виявитися непростою задачею, тому можливі наближення.
Відома гама світла: червоний-оранжевий-жовтий-зелений-блакитний-синій-фіолетовий не
описує повністю спектральну щільність амплітуд світлового потоку, тому можливі
наближення на основі середніх семи частот цієї послідовності чи використання трьох
базових кольорів (частот) – червоного R, зеленого G та синього B − за допомогою яких
можна утворити всю іншу кольорову (спектральну) гаму. Це питання потребує досліджень.
Зворотне перетворення Фур’є стосовно G(ω) дає змогу оцінити тривалість еквівалентного
процесу у часовій області, в якій йому відповідає така ж енергія, як і в частотній області.
Отримана оцінка може характеризувати певну „усереднену” тривалість фотона (світлового
чи „R-фотона”), а сумарна енергія базових квантів, яка дорівнює енергії цього
багаточастотного фотону, – його енергетичну інтенсивність.
Висновки. 1. Представлена модель поєднання двоїстості природи світла та
електромагнітних хвиль інших спектральних областей на основі енергетичної
еквівалентності складових дуалізму. Перетвореннями енергія-маса-енергія- … основане на
рівності енергій електромагнітної складової та маси, є періодичним та неперервним. 2. У
рівняннях Максвелла не представлена складова у вигляді маси, тому вони не описують
збереження енергії у точках, де одночасно магнітна та електрична складові електромагнітної
хвилі дорівнюють нулю. З огляду на це рівняння потребують аналізу з позицій ЕйнштейнаБройля-Шредінгера. 3. Врахування складової радіохвиль у вигляді маси може дати ефект у
системі радіозв’язку, для чого потрібні пошуки чутливих детекторів змінної маси хвилі. 4.
Згідно представленого аналізу може бути уточнене визначення фотону. Для цього є
доцільним введення та використання понять „базового кванта (фотона)”. „Базовий квант
(фотон)” можна розглядати, як стандарт для оцінки різних фотонів щодо їх тривалості та
енергії. Таке поняття для фотона еквівалентне поняттям „метр“ для довжини чи „кілограм”
для маси.
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ПРИСТРІЙ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПЕЛЕНГУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ
На
сьогодні
проблема
повітряного
шумопеленгування
широкосмугових
шумовипромінюючих об’єктів викликає підвищену цікавість у зв’язку з розвитком парку
безпілотних повітряних дистанційно керованих апаратів, що визначає актуальність обраного
напрямку роботи.
Проте, відомості про акустичні характеристики таких пристроїв достатньо незначні.
Одним з перспективних, на наш погляд, напрямків створення систем виявлення БПЛА
є визначення взаємного спектру та вимірювання інтенсивності звукового поля в робочому
середовищі, при появі вказаного об’єкту.
В дослідницькому плані, задача повітряного пеленгування може бути розв’язано
шляхом створення віртуальних інструментів для виявлення рухомого повітряного об’єкту за
основними характеристиками акустичного поля та визначення напрямку на нього.
Таким чином, мета роботи полягає в створенні акустичного мобільного пристрою
виявлення та пеленгування об’єктів вказаного типу із залученням середовищ об’єктного
програмування.
В роботі алгоритм виявлення реалізовано з використанням комбінованої лінійної
дискретної акустичної антени яка забезпечує p і pv прийом акустичних сигналів, пристрою
спряження (система АЦП) та програм обробки інформації на основі пакету LabView на
персональному комп’ютері (ПК).
Антена забезпечує огляд заданого просторового робочого сектора шляхом механічного
сканування.
ПК містить програмне забезпечення, створене в середовищі LabView, що реалізує
обробку даних та відображення інформації. Ідеологія застосування об’єктного
програмування базується на використанні трьох типів систем виявлення:
- вузькосмугового спектру (FFT);
- інтенсивності;
- взаємного спектру.
Використання таких дублюючих систем мають на меті підвищення надійності
виявлення та врахування трьох основних проявів збудження акустичного поля.
За результатами розробки створено вимірювальний стенд, програмне забезпечення та
проведено натурні випробування системи щодо процедур виявлення та пеленгування
літального апарату.
В якості об’єкта досліджень було використано безпілотний літальний апарат
квадрокоптерного типу DJI Phantom 3, в різних режимах польоту (земля-повітря). Отримано
спектральні характеристики акустичного поля при використанні широкосмугової та
вузькосмугової фільтрації. Встановлено закономірності визначення курсових кутів з
використанням методу рівносигнальних зон.
Результати узагальнені та можуть бути використані при формуванні умов технічного
завдання на розробку зазначеної систем.
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Долгаленко О.В. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
Башкиров І.О. (Learnify Co IT)
МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРЯДКУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
З кожним роком стає все більш очевидним, що інформаційні ресурси безпосередньо
перетворюються в фінансові, а особливо в останні роки цінність інформаційних ресурсів
зростає, тому вони вимагають захисту від різноманітних негативних впливів, яких також стає
все більше. Останнім часом інформаційна політика Російської Федерації все більше набуває
вигляд кібернетичної агресії.
Зокрема, відповідно до наданої Департаментом контррозвідувального захисту інтересів
держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України інформації встановлено, що
протягом 2017 р. на електронні поштові адреси співробітників правоохоронних органів та
військових формувань з телекомунікаційного обладнання, розміщеного на території
Російської Федерації, здійснювалося розповсюдження шкідливого програмного забезпечення
„Armagedon”, яке замасковане під розсилання електронних листів.
Крім того, у січні 2018 року видавництво The Washington Post з посиланням на таємний
звіт ЦРУ повідомило, що за кібератакою „віруса-вимагача” Petya.A влітку 2017 року з
„високою імовірністю” стояло російське Головне розвідувальне управління.
В лютому 2018 року в організації вірусної атаки NotPetya Російську Федерацію
офіційно звинуватили Велика Британія, США і Австралія.
Очевидно, що безпека інформаційних ресурсів та інформаційних технологій об’єктів
критичної інфраструктури України стає все більш важливим фактором безпеки держави в
цілому і її Збройних сил, зокрема. В зв’язку з цим виникає необхідність впровадження
відповідних засобів кібербезпеки, що забезпечують специфічні вимоги до інформації,
наприклад, цілісність, доступність, конфіденційність, спостережність, які досягаються іноді
суперечливими шляхами і заходами [1, 2].
Питання оцінки впливу на ефективність функціонування інформаційнотелекомунікаційних систем засобів захисту інформації, які можуть суттєво впливати на
якість інформаційного обміну та цінність отриманих даних, в цих джерелах не
розглядується. Більш того, в умовах фінансових та матеріальних обмежень виникає завдання
вибору найбільш доцільних для кожної організації (установи) засобів кіберзахисту (ЗКЗ)
інформаційних ресурсів.
Внаслідок сказаного своєчасним, актуальним і вкрай важливим стає завдання розробки
алгоритму вибору і обґрунтування порядку впровадження ЗКЗ на об’єктах інформаційної
діяльності (ОІД) в системах управління ЗС України.
Розглядається інформаційно-телекомунікаційна система, в якої посадові особи через
окремі технічні засоби, розташовані на ОІД, здійснюють взаємодію, використовуючи спільну
систему телекомунікації. В цьому випадку в умовах фінансових та матеріальних обмежень
конкретних організацій (установ) існують різні варіанти вкладання ресурсів у створення ЗКЗ:
в першу чергу забезпечити обмеження доступу до комп’ютерних засобів та ОІД;
забезпечувати захист інформації на більш високому рівні – безпосередньо в
телекомунікаційній складовій системи;
на ще більш високому логічному рівні вкладати кошти в покращення засобів
обмеження доступу до інформації, прикладом цього шляху є запровадження системи захисту
інформаційно-аналітичної системи „Персонал” кадрових органів ЗС України.
Внаслідок складності, а в окремих випадках навіть суперечливості окремих показників,
якими оцінюється функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем, виникає
протиріччя, що заважає простому вибору оптимального варіанту вибору найбільш доцільних
засобів захисту інформації в цих системах. Подібне протиріччя частіше за все вирішується в
математичній постановці шляхом розв’язання багатокритеріальної задачі [3, 4].
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Крім цього, одним з складних питань вирішення цієї задачі є математичний розрахунок
показників ефективності, деякі з яких чисельно оцінити важко.
Саме тому традиційно подібне завдання вирішується з використанням математичного
апарату нечітких множин, а також інших відомих прийомів формалізації постановки задачі,
що викладені, наприклад в [5]. Таким чином, треба розробити алгоритм оцінки ефективності
варіанту ЗКЗ ОІД і забезпечити вибір найкращого варіанту, визначити показники і критерій
оцінки ефективності ЗКЗ відповідно до конкретних обставин та умов, які складуть методику
вибору найкращого варіанту вибору ЗКЗ для підвищення ефективності ОІД окремих
військових підрозділів.
Запропонований алгоритм вибору і обґрунтування порядку впровадження засобів
захисту інформації, що відрізняються різними функціональним призначенням,
можливостями та вартісними показниками, які неможливо напряму оцінити чисельними
параметрами, для забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем.
Алгоритм побудований на спільному використанні методів експертних оцінок, оброблення
оцінок за допомогою нечітких множин та методу аналізу ієрархій Сааті [6, 7].
При цьому вважаються заздалегідь відомими окремі технічні параметри ЗКЗ та ОІД в
цілому, вартісні та функціональні показники, а також показники, що оцінюється експертами,
які визначають ступінь важливості захисту кожного з ОІД, зокрема, нормовану оцінку
ступеню важливості кожного з критеріїв, яка фактично є чисельною оцінкою кожного з
варіантів вибору.
Алгоритм вибору варіанту ЗКЗ ОІД складається згідно методики Т. Сааті з таких етапів:
1. формування експертних оцінок у вигляді матриць відносних коефіцієнтів важливості
кожного з критеріїв ефективності.
2. формування матриці парних порівнянь варіантів вибору за дев’ятибальною шкалою
по кожному з критеріїв.
3. розрахунок ступенів приналежності, що необхідні для формування нечіткої множини.
4. визначення нечіткої множини, необхідної для рейтингового аналізу.
5. аналіз отриманої множини D для вибору раціонального варіанта.
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ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ В ОРГАНИ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВЛІННЯ.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Програмне забезпечення являє собою сукупність програм, призначених для розв’язання
завдань на ЕОМ. Умовно його можна поділити на загальне та спеціальне. Під загальним
розуміється програмне забезпечення з сукупністю програм, призначених для розв’язання
завдань на ЕОМ. В основному це операційні системи (ОС), системи програмування, та
сервісні програми.
До спеціального відносять
ПЗhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%
D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F, що призначено

для розв’язання задач користувача, наприклад: редактори тексту, електронні таблиці, бази
даних тощо.
За умовами розповсюдження виділяють пропрієтарні та безкоштовні програмні засоби.
Пропрієтарні – це закриті програмні засоби, на які автори мають усі майнові та не
майнові права, користувач отримує лише право користуватися нею, відповідно до прав
визначених ліцензією. Програмне забезпечення вільного користування надає користувачу
можливість модифікувати, розповсюджувати, тиражувати програмне забезпечення.
Серед основних операційних систем є Windows, Android, iOS, Linux.

Рис. 1 Відсоткове відношення використання операційних систем в світі

На даний момент лідируючими позиціями володіє ОС Windows – 84 відсотки, 11
відсотків припадає на iOS, по два відсотки ділять Linux та Chrome OS (рис. 1).
Використання програмного забезпечення в військовій сфері накладає специфічні
вимоги щодо захищеності від вразливостей, використовуваних ресурсах, тощо.
Якщо розглядати армії країн членів НАТО то тут також беззаперечно простежується
слід компанії Майкрософт. Проте, вже зараз в США знаходиться на тестуванні операційна
система Ballista OS. Те саме спостерігається й для армій країн ЄС.
Таблиця 1
Операційні системи, що використовуються в арміях провідних країн світу
Країна
США
ЄС
Китай
Україна
РФ

Операційна система
Windows, Ballista OS, Linux, Android
Windows, Linux, Android
Kylin(Ubuntu)
Windows, Linux
Astra Linux
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На сьогоднішній день стає актуальним використання операційного середовища Linux
в інформаційно-аналітичних системах різного призначення. Як свідчать джерела аналітичної
компанії , такі корпорації як IBM, Oracle, Intel все більше уваги приділяють уваги саме цій
операційній системі.
Причин тут можна вказати декілька - по-перше це постійний розвиток операційної
системи та накопичення досвіду її використання користувачами та розробниками
програмного забезпечення;
По-друге з розвитком операційної системи Linux розвивається програмне
забезпечення, що розроблено для цієї операційної системи. Якщо декілька років тому
компанія Microsoft була безумовним лідером у сфері офісного програмного забезпечення, то
на сьогоднішній день є рад продуктів під операційне середовище Linux, що призначене для
виконання офісних задач у повній мірі. Крім того з’явилися графічні середовища розробки
програмного забезпечення для Linux – такі як Kylix, Java, Builder та інші що надало
можливість поширити розповсюдження Linux на ПЕОМ розробників програмного
забезпечення.
Ще одна важлива причина – це вартість операційного середовища, програмних
продуктів та вимоги до технічного забезпечення. В основному більшість програмного
забезпечення на базі Linux має відкритий код та розповсюджується у вільному доступі до
використання та пере налаштування для необхідних задач.
Щодо безпеки – то на даний момент ОС Linux набагато надійніша та безпечніша ніж
будь-яка операційна система виробництва Microsoft.
Проаналізувавши все вище сказане, а також спираючись на Державну цільову
науково-технічну програму використання в органах державної влади програмного
забезпечення з відкритим кодом в Науковому центрі було створено прототип операційної
системи з відкритим кодом СОВА (Система операційна військова). на базі ядра Linux, яка
відповідає наступним вимогам до технічних засобів:
процесор з тактовою частотою – не менше 1.0 ГГц;
оперативну пам'ять об’ємом – не менше 512 Мб;
пристрій для зберігання даних – не менше 10 Гб;
пристрій для виводу інформації (монітор) – не менше 15”;
відео пам’ять (RAM) – не менше 32 Мбайт.
Операційна система розміщується на одному компакт диску, має зручний
користувацький інтерфейс, який зроблено максимально схожим на інтерфейс Windows, має
вбудовані програмні редактори для роботи з текстами, таблицями, схемами, графічними
документами, презентаціями. Підтримує роботу з різними файловими системами: ext, ext2,
ext3, ext4, FAT, FAT16/32, NTFS, ISO 9660.
Переваги:
Відсутність плати за продукт – військові для військових.
Захищеність – відсоток вірусів та шкідливого програмного забезпечення відповідний
до відсотка використання самих ОС на базі Linux.
Можливість використовувати обладнання ПЕОМ старого парку.
Проблемні питання, які виникли:
Недосконала нормативна база – відсутність в відомчих керівних документах
механізмів створення ПЗ за власний кошт та використання його.
Недоскональна база для розробки та випробування прототипів ПЗ – відсутність
сучасних засобів для розробки та тестування.
Організаційні заходи – не бажання користувача змінювати середовище для роботи.
Шляхами вирішення проблемних питань є:
Розробка чи внесення змін до відповідних нормативних документів, щодо створення
та використання ПЗ, яке розроблено власними силами та його легалізація.
Покращення матеріально-технічної бази
Проведення курсів з користувачами для ознайомлення їх з ОС.
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РЕКОГНАСЦИРОВКИ МІСЦЕВОСТІ НА
ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ.
Доповнена реальність (англ. augmented reality, AR „доповнена реальність”) – результат
введення в поле сприйняття будь яких сенсорних даних з ціллю доповнення інформації про
навколишнє середовище і покращення сприйняття інформації.
Найпоширеніші приклади доповненої реальності – паралельна лицьової кольорова лінія, що
показує знаходження найближчого польового гравця до воріт при телетрансляції футбольних
матчів, стрілки з вказівкою відстані від місця штрафного удару до воріт, намальована траєкторія
шайби під час хокею тощо.
У військовій сфері розв’язання багатьох задач можна спростити та прискорити якщо
використати технологію AR. Наприклад, щоб забезпечити зв’язок, потрібно розгорнути польовий
вузол зв’язку але перш ніж це зробити потрібно провести рекогносцировку місцевості. При
рекогносцировці місцевості командир має визначити де потрібно викопати траншеї, розгорнути
засоби зв’язку, тощо. За допомогою запропонованого програмного модулю на зображенні
місцевості у режимі реального часу можна наносити різні військові об’єкти, пересувати,
обертати, аналізувати їх розташування і одержати відповідні фото та відео знімки можливих
розміщень. Для використання запропонованого модулю достатньо мати звичайний смартфон.
Метою даної роботи є дослідження технології AR, її актуальності, призначення та
особливостей застосування у військовій сфері.
Основними завданнями даної роботи є:
– провести огляд існуючих інструментів для доповненої реальності;
– проаналізувати можливості впровадження даної технології у роботі підрозділів ЗСУ;
– на основі результатів проведеного аналізу, розробити програмний модуль
рекогносцировки місцевості за допомогою мобільного додатку.
Було проведено аналіз існуючих рішень, для реалізації технології AR і обрано для
створення програмного модуля, бібліотеку Wikitude та інтегроване середовище розробки Android
Studio.
Основні можливості Wikitude:
– аналіз та доповнення зображень;
– відслідковування географічного місцезнаходження;
– розпізнавання декількох зображень;
– розпізнавання жестів на відео, відстеження переміщення камери;
– доповнення 3D моделями сцени, об’єкти.
Дана бібліотека повністю задовольняє всі вимоги проекту та поставлених завдань.
Можливостей бібліотеки Wikitude, та вмонтованих інструментів у Android Studio вистачить для
реалізації даного проекту.
Підхід до розв’язання поставлених задач:
Додаток може зображення місцевості з нанесеними об’єктами зберігати у даній геолокації.
Отримати зображення можливо лише при наявності певних прав доступу до додатку. Для
отримання зображень в певній геолокації,додаток буде обчислювати азимут об’єкта на якому
зумується об’єктив камери та порівнювати з азимутом збережених об’єктів на зображенні. При
співпадані значень цих азимутів у межах допустимої похибки програмний модуль буде
викликати подію появлення збереженого об’єкта.
Висновок: За рахунок використання цієї технології скорочується час на розгортання вузлів
зв’язку, зменшуються витрати на перевезення техніки. Дана технологія дозволяє максимально
точно відтворити місцезнаходження вузла зв’язку, має прив’язку до карт, вказує точні координати.
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УМОВИ ТОТОЖНОСТІ ЗАДАЧ РОЗРІЗНЕННЯ ЦІЛЕЙ В РАДІОЛОКАЦІЇ І
РОЗДІЛЕННЯ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
При вирішенні завдань розрізнення цілей в теорії радіолокації спостерігача цікавить
відповідь на питання – чи є цілі та скільки їх. Передбачається, що кожна ціль може бути чи
не бути, і в той же час припущення про більш ніж двійкову множину дискретних станів
кожної цілі не робиться. З іншої сторони, в теорії зв’язку при синтезі алгоритмів розділення
взаємно заважаючих (взаємно неортогональних по Гільберту на тривалості інформаційної
посилки) цифрових сигналів (ЦС) спостерігача цікавлять відповіді на питання про факт
випромінювання сигналів з деякої наперед заданої кількості і про стан інформаційних
дискретних параметрів (ДП) кожного з них.
Метою доповіді є демонстрація схожості і відмінності завдань розрізнення цілей в
радіолокації і розділення сигналів в телекомунікаціях.
Відповідні ідеалізовані моделі спостереження
білим шумом мають вигляд:
а) в задачі розрізнення цілей:

yt в каналі з постійними параметрами і

M

yt  i si (t )  n(t ) ; i
i 1

 0,1

(1)

б) в задачі розділення цифрових сигналів в телекомунікаціях:
M

yt   si (ri , i , t )  n(t ) ;
i 1

ri  0, mi  1 ; mi  2,3,...

(2)

Тут M – можлива кількість цілей (розділюваних ЦС) si  (t ) , si  (ri , t ) – інтегровані з
квадратом функції з векторами i неінформаційних параметрів, n(t ) – адитивний білий
гаусівський шум (АБГШ),  Г  0, 2М  1 – параметр, який описує факт наявності (i  1) або
відсутності (i  0) і - ї цілі; ri – дискретний параметр (ДП) і - го ЦС, який має основу mi  2 .
При двійковій амплітудній маніпуляції сигналу з пасивною паузою, тобто, при
si (ri , i , t )  ri si (i , t ) і mi  2 моделі спостереження формально співпадають і тоді ri  i .
Провівши співставлення процедури повного розрізнення в радіолокації і розділення в
телекомунікаціях, оптимального за критерієм мінімуму середньої ймовірності помилки в
груповому рішенні, запишемо відповідні правила прийняття рішень (за критерієм ідеального
спостерігача):
а) при повному розрізненні:
М
 *Г  max1 { p( Г / yt )} ;  Г  (1,2 ,..., м ) ;  Г  0, 2  1
Г

(3)

б) при розділенні, оптимальному за критерієм мінімуму помилки в груповому рішенні:
r*Г  max r 1{ p(rГ / yt )} ; rГ  (r1, r2 ,..., rм )
Г

;

М

rГ  0,  mi  1
i 1

(4)

Тут  Г і rГ – групові ДП, формовані сукупністю індивідуальних ДП розрізнення цілей
*
*
 i і сигналів, що розділяються; ri , i  1, М ;  Г , r Г – рішення що приймаються за
правилами (3), (4); max1 {...} , max r 1{...} – функції, що дорівнюють такому стану ДП  Г або
Г

Г

rГ , апостеріорна ймовірність p( Г / yt ) або p(rГ / yt ) якого максимальна. Різниця між (3) і (4) –

це відмінність між категоріями розрізнення і розділення. Якщо в радіолокації найбільш
важлива відповідь на питання про кількість цілей, то в задачах зв'язку тільки в разі наявності
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корисного сигналу з двійковою амплітудною маніпуляцією з пасивною паузою, коли mi  2
 i  1, М , буде те ж саме.
При всіх інших видах модуляції і позиційності ДП більше 2 процедура визначення
факту наявності корисного сигналу – це тільки частина завдання розділення. Потрібно також
прийняти рішення про стан інформаційних ДП кожного з випромінюваних ЦС, що
розділяються. Порівняємо далі процедури квазіповного розрізнення в радіолокації і
розділення в телекомунікаціях, оптимального за критерієм мінімуму середньої ймовірності
помилки в кожному з індивідуальних ДП:
а) при квазіповному розрізненні:

 *i  rect[ p(i  1/ yt )  p(i  0 / yt )] ; rect ( x  0)  1 ; rect ( x  0)  0
(5)
б) при розділенні, оптимальному за критерієм мінімума середньої ймовірності помилки
в рішенні про стан індивідуальних ДП:
(6)
ri  max r 1{ p(ri / yt )} ; ri  0, mi  1 ; i  1, М
i

 *i ,

r *i

Тут
– прийняті рішення про стан  i , ri індивідуальних ДП (про наявність або
відсутність і - ї цілі і про стан mi - го ДП і - го ЦС). Природно вважати, що у завданнях
радіолокації більш доцільне повне розрізнення – правило (3), а в задачах зв’язку –
розділення, оптимальне за критерієм мінімуму середньої ймовірності помилки в рішеннях
про стан кожного з індивідуальних ДП (6).
*
В задачах теорії зв’язку рішення  Г (про число і комбінацію випромінюваних

сигналів) і  i (про наявність або відсутність випромінювання кожного з i  1, М сигналів)
повинні застосовуватися по правилах (3), (5) відповідно. При цьому пороги в правилах (3),
(5) доцільно встановлювати на рівнях, зумовлених вимогами до імовірностей пропуску цілі
та хибної тривоги. У свою чергу, якщо ймовірність помилки прийому i-го ЦС в
телекомунікаціях за правилами (4) або (6) виявляється гіршою за припустиму, то можна
вважати, що передача інформації відсутня, тому що її достовірність незадовільна.
Стосовно моделей спостереження (1), (2) для М  2 при когерентній модуляції
отримаємо правило прийняття рішень в явному вигляді:
*

r*i  rect[b1  h12  Arth

th(b2  h22 )(e2 R  ch2 R)  sh2 R
e

2R

 ch2 R  th(b2  h22 )sh2 R

]  rect b1  h12  ArthB(b2 )  .



Тут використані традиційні позначення:
t

b1,2 

t

t

1 k 2
1 k
2 k
s 1,2 (t )dt ; R 
s1 (t ) s2 (t )dt   h12 h22
yt s1,2 (t )dt ; h21,2 


N0 t
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k 1
k 1
k 1

,

де N 0 – одностороння спектральна щільність потужності АБГШ, tk  tk 1  T – інтервал між
тактовими точками – тривалість елементарного інформаційного символу (тривалість
спостереження цілі), 0    1 – нормований до одиниці коефіцієнт неортогональності між
сигналами s1 (t ) і s2 (t ) . При отриманні правил використовувалось перетворення
апостеріорних ймовірностей p(r1, r2 / yt ) (які мають вигляд експоненти) та операції, які не
впливають на знак аргумента вирішуючого правила в цілому (множення всіх доданків на
exp  (b1  b2  h12  h22  2R) / 2  0 ,



2
2
ділення всіх доданків на ch(b1  h1 )ch(b2  h2 )  0 , взяття функції

Arth з обох частин аргумента). У доповіді наводиться деталізований приклад та відповідні
пояснення результатів синтезу і аналізу завадостійкості алгоритму розрізнення – розділення
двох сигналів з двійковою амплітудною модуляцією.
Висновок. Правила прийняття рішень при розрізненні цілей в радіолокації і при
розділенні ЦС в телекомунікаціях співпадають лише у випадку, якщо наявність і відсутність
цілей апріорі рівноймовірні, а в радіолінії застосовується двійкова амплітудна модуляція.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ TRAFFIC
ENGINEERING В МЕРЕЖАХ SDN ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Проблема забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS) в сучасних
мультисервісних телекомунікаційних мережах (ТКМ) досі залишається однією з гострих та
невирішених проблем, що виникають практично на всіх рівнях еталонної моделі взаємодії
відкритих систем (ЕМВВС). У зв’язку з цим все більше уваги приділяється засобам
управління трафіком, що реалізуються на мережному рівні ЕМВВС, до яких, перш за все,
варто віднести протоколи маршрутизації, механізми розподілу канального та буферного
ресурсів ТКМ [1].
Як показав проведений аналіз, більшість існуючих технологій проектуються в
розрахунку на використання спеціалізованих апаратних пристроїв (маршрутизаторів,
Ethernet-комутаторів, мультиплексорів, міжмережевих екранів, пристроїв балансування
навантаження тощо. Ці пристрої створювалися на базі спеціальних апаратних і програмних
платформ окремих виробників, що як наслідок уповільнює розвиток та ускладнює сумісність
телекомунікаційного обладнання [2].
Тим не менш, сучасні мережі операторів телекомунікацій складаються у основному з
„монолітних” мережевих елементів, де функції управління, адміністрування і пересилання
даних (трафік даних користувача) виконуються на основі фізичних пристроїв. Дуже часто
мережу будують з елементів від одного виробника (вендора), оскільки в цьому випадку,
дійсно легше забезпечити сумісність. Розгортання нових послуг, модифікації обладнання або
послуг робиться по черзі на кожному мережевому елементі і вимагає тісної координації
внутрішніх і зовнішніх ресурсів оператора. Така монолітна організація робить операторську
мережу негнучкою, ускладнює введення нових послуг і функцій.
Для вирішення цієї та інших проблем на роль транспортної основи претендує
програмно-конфігуровані мережі SDN (Software Defined Networking) [3], які на відміну від
традиційних телекомунікаційних мереж пропонують принципово нову модель побудови
ТКС.

Рис.1 Загальна архітектура SDN
SDN розділяє рівні управління мережею і рівень передачі даних, таким чином
забезпечуючи централізований вид топології розподіленої мережі для більш ефективної
автоматизації послуг (рис. 1).
На сьогоднішній день провідні світові компанії операторів обирають шлях цифрової
трансформації на базі технології SDN, яка спрямована на вирішення таких проблем:
велика кількість мережевих пристроїв;
складні топології і схеми комутації / маршрутизації;
складний інженіринг трафіку і балансування навантаження;
численні набори політик безпеки;
складність моніторингу та оптимізації потоків;
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складність експлуатації та управління мережею;
ручне налаштування мережевих пристроїв.
В якості основних ефектів від впровадження технології SDN в мережах передачі
даних можна перерахувати:
автоматизоване управління мережею; спрощення експлуатації;
автоматизоване впровадження нового мережевого сервісу і швидкість розгортання;
програмованість; можливість впровадження нової ідеї в мережі (мережевого сервісу);
незалежність від виробника; використання відкритих стандартів;
гнучка модернізація і масштабування;
гнучкість мережі; ефективне використання апаратних і канальних ресурсів.
Проведений аналіз дозволив сформулювати важливі вимоги, що висуваються до
управління трафіком в SDN-мережах:
погоджене розв’язання окремих задач щодо управління трафіком;
підтримка якості обслуговування;
реалізація багатошляхових стратегій маршрутизації „від джерела”;
висока масштабованість результуючих рішень.
Задовольнити перераховані вимоги в необхідному об’ємі дозволить Traffic Engineering
(TE), який зможе в повній мірі реалізувати потенціал закладених в технологію SDN
можливостей, пов’язаних з підвищенням якості обслуговування в ТКМ.
При традиційній маршрутизації ІР-трафік маршрутизується за допомогою його
передачі від однієї точки призначення до іншої і слідує до пункту призначення по шляху, що
має найменшу сумарну метрику мережевого рівня. Слід зауважити, що при наявності в
мережі декількох рівноцінних альтернативних маршрутів трафік ділиться між ними і
навантаження на маршрутизатори і канали зв’язку розподіляється більш збалансовано. Але
якщо маршрути не є повністю рівноцінними, розподіл трафіку між ними не відбувається. Ще
один істотний недолік традиційних методів маршрутизації трафіку в мережі полягає в тому,
що шляхи вибираються без урахування поточного завантаження ресурсів мережі. Якщо
найкоротший шлях вже перевантажений, то пакети все одно будуть надсилатися цим
шляхом. Це явний недолік методів розподілу ресурсів мережі – одні з них працюють з
перевантаженням, а інші не використовуються зовсім. Ніякі методи QoS дану проблему
вирішити не можуть: потрібні якісно інші механізми.
Технологія управління трафіком – досить ефективний механізм використання ресурсів
мережі. Використання Traffic Engineering у мережах військового призначення дозволить:
розширити можливості стандартних IGP, що дозволить маршрутизувати трафік різних
класів різними способами;
при побудові маршруту врахувати задані обмеження, наприклад, які ресурси
необхідні цього класу трафіку і скільки їх є на всіх вузлах і лініях по шляху, або по яких
лініях можна будувати тунелі;
швидко перебудувати шляхів відповідно до вимог в разі аварії;
проводити періодичну оптимізацію шляхів.
Враховуючи специфіку побудови та функціонування мереж військового призначення,
впровадження технології SDN, з функціями, що дозволяє вирішити ТЕ, – чи не єдине
вирішення проблем, що виникають на сучасному етапі побудови мереж військового
призначення.
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КОМПЛЕКСНА МАТЕМАТИЧНА
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МІМО ПРИ ВПЛИВІ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ
Актуальність проведення дослідження
Аналіз перспектив і завдань удосконалення безпілотних авіаційних комплексів
Збройних сил України показав, що перспективні безпілотні авіаційні комплекси спеціального
призначення повинні забезпечувати передачу інформації у складній радіоелектронній
обстановці. Цих цілей необхідно досягти в умовах впливу навмисних завад та
багатопроменевого просторового каналу, в якому можливі селективні завмирання сигналів.
Одним з перспективних шляхів вирішення зазначеної проблеми є використання систем з
рознесеними передавальними і приймальними антенами – системи MIMO (Multiple Input
Multiple Output – багато входів багато виходів). Їх використання дозволяє проводити
просторову і часову обробку сигналів, ефективніше використовувати випромінювану
передавачем потужність і знижувати негативний вплив завад. Відомі математичні моделі
враховують лише вплив навмисних (природніх) завад та завмирань сигналу для різних типів
модуляції сигналу, проте не враховують інших негативних явищ що присутні в каналах
управління та передачі даних безпілотних авіаційних комплексів.
Тому метою зазначеного дослідження є розробка математичної моделі системи MIMO
безпілотних авіаційних комплексів в умовах впливу дестабілізуючих факторів.
Основні положення
Модель багатопроменевого каналу представлена у вигляді моделі каналу з дискретною
багатопроменевістю. Зазначена математична модель є ієрархічною та окрім
загальноприйнятих дестабілізуючих факторів таких як навмисні завади та завмирання
сигналу враховує також фазовий зсув, неузгодженість амплітуд, квадратурну помилку,
фазовий джитер та інтерсимвольну інтерференцію. Фазовий зсув є детермінованою фазовою
помилкою, що представляє собою обертання констеляціонної діаграми навколо вісі на
певний кут. Неузгодженість амплітуд реалізується введенням коефіцієнта підсилення для
дійсного каналу, відмінного від відповідного коефіцієнта підсилення уявного каналу.
Квадратурна помилка є результатом множення на матрицю, що викликає нахил
констеляційної діаграми відносно еталонного значення. Фазовий джитер на відміну від зсуву
фази, неузгодженості амплітуд та квадратурної помилки представляє собою випадкову
помилку та викликає поворот констеляційної діаграми на кут який є випадковою змінною з
гаусівським розподілом та нульовим середнім значення та дисперсією. Допплерівський
спектр, розраховується у наближенні, що тільки один користувач рухається, визначається
моделлю Джейкса.
Висновки
Модель дозволяє оцінити завадозахищеність системи MIMO безпілотних авіаційних
комплексів при впливі дестабілізуючих факторів. Відмінність розробленої моделі від
існуючих, що визначає її новизну, полягає в тому, що запропонована модель базується на
нових аналітичних співвідношеннях для розрахунку показника завадозахищеності системи
MIMO, які враховують різні види навмисних шумових завад, селективні завмирання сигналу,
ефект Допплера, міжсимвольну інтерференцію, фазовий джитер та є ефективними для
розрахунку при малих відношеннях сигнал/завада в каналі. Використання запропонованої
моделі дозволяє провести аналіз завадозахищеності системи MIMO безпілотних авіаційних
комплексів та врахувати вплив дестабілізуючих факторів.
Напрямки подальших досліджень будуть спрямовані на розробку методу оцінки стану
каналів безпілотних авіаційних комплексів в складній радіоелектронній обстановці.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШИФРОВАНОГО ТРАФІКУ НА НАЯВНІСТЬ
ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Інформаційні технології успішно впроваджуються в усі сфери людської діяльності.
Завдяки всесвітній мережі Інтернет за допомогою стека протоколів TCP/IP і єдиного
адресного простору об’єднуються не тільки корпоративні і відомчі мережі, але й окремі
користувачі, які мають прямий доступ в Інтернет зі своїх комп’ютерів.
Виходячи з цього з’явилась нова важлива тенденція – шифрування трафіку.
Прагнучи зберегти конфіденційність даних, користувачі та організації все частіше
вдаються до шифрування мережевого трафіку.
За прогнозами Gartner, до 2019 року більше 80 % корпоративного веб-трафіку буде
передаватися в зашифрованому вигляді.
Зростання обсягів зашифрованого трафіку означає посилення безпеки.
Однак у цієї тенденції є і зворотна сторона у вигляді істотного ускладнення завдань
ІТ-підрозділів.
Корпоративна інфраструктура обробляє величезні потоки трафіку, що не піддаються
аналізу без попереднього дешифрування.
Хакери швидко освоїли шифрування і з його допомогою приховують доставку
шкідливого ПЗ, активність механізмів управління та контролю, а також факти витоку даних.
Для вирішення даної проблеми, було розроблено програмне забезпечення, за
допомогою якого, є можливість аналізу зашифрованого трафіку без його розшифрування. В
процесі аналізу аномалій була застосована схема аналізу мережевого трафіку на основі
сигнатур. Використовувалися методи спостереження, які охоплюють прийоми зіставлення і
порівняння. Також, використовувався метод дослідження на основі висновків.
Результати дослідження формуються за допомогою аналізу шифрованого каналу
зв’язку на наявність аномалій, без розшифрування трафіку та зі збереженням
конфіденційності даних.
Також їх можна застосувати під час створення засобів машинного навчання, які
самостійно будуть класифікувати шифрований трафік в змісті якого приховане шкідливе
програмне забезпечення.
Вирішене завдання дозволяє дослідити доброякісний та злоякісний трафік в
шифрованих каналах зв’язку, виявити аномалії в роботі злоякісного, доброякісного трафіку
та класифікувати сімейства шкідливого програмного забезпечення.
Результати досліджень трафіку показали, що розроблене програмне забезпечення
може використовуватись на рівні із ПЗ Cisco та під час створення засобів машинного
навчання, які самостійно будуть навчатися та досліджувати безпечні та небезпечні
зашифровані канали зв’язку, після чого класифікуватимуть шифрований трафік в змісті
якого приховане шкідливе програмне забезпечення, а сигнатури, які зберігатимуться після
проведеного аналізу в пісочницях, досліджуватимуться та класифікуватимуться на сімейства
шкідливого програмного забезпечення.
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МЕТОД СЛІПОЇ ОЦІНКИ СТАНУ КАНАЛУ
БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Технологія MIMO знайшла практичне застосування у багатьох сучасних
телекомунікаційних системах, зокрема, у безпроводових локальних мережах стандарту IEEE
802.11n, а також в безпроводових мережах мобільного зв'язку WIMAX і LTE та ін.
В останні роки спостерігається великий інтерес до так званих методів сліпої оцінки [1].
В загальному випадку задачу сліпої оцінки можна представити як цифрову обробку
невідомих сигналів, що пройшли через середовище з невідомими характеристиками на фоні
адитивних шумів. Сліпа оцінка є протилежною завданням класичної оцінки систем, де
використовується сигнал, що спостерігається. Підвищення уваги до методів сліпої оцінки [1]
викликано їх потенційним застосуванням в системах військового радіозв’язку, що активно
розвиваються в останні роки. В цих умовах викривлення, що викликані інтерференцією в
результаті багатопроменевого поширення, впливають як на якість передачі, так і на їх
перепускну здатність. Приймачі зазначених систем для компенсації викривлень вимагають
або знання параметрів каналу або передачі тестового сигналу. Для каналів зі змінними
параметрами, втрати ефективності можуть досягати до 30 % часу всієї передачі.
Вперше алгоритм прямого сліпого вирівнювання каналу зв’язку, що використовує
негаусівські інформаційні сигнали в цифрових системах з амплітудною модуляцією, був
запропонований Сато. Алгоритм Сато був згодом узагальнений Годардом для випадку
комбінованої амплітудно-фазової модуляції (відомий також як „алгоритм постійних
модулів”). До теперішнього часу відомо велику кількість алгоритмів сліпої ідентифікації та
корекції каналів зв’язку, що використовують різні критерії адаптації лінійних еквалайзерів,
що об’єднуються в літературі в клас стохастичних градієнтних алгоритмів або алгоритмів
Базганга. До базових обмежень цих алгоритмів можна віднести: відносну повільну збіжність;
високу вимогливість щодо достовірності початкових умов; велику обчислювальну
складність, внаслідок наявності процедури нелінійної оптимізації коефіцієнтів еквалайзера
та низьку завадозахищеність. Інший клас алгоритмів сліпої ідентифікації, розроблений
відносно недавно, це алгоритми, що використовують критерій максимальної
правдоподібності. Ці алгоритми забезпечують асимптотичну ефективність і спроможність
одержуваних оцінок, мають більш високу завадозахищеність, проте мають високу
обчислювальну складність та локальні максимуми.
Тому метою зазначеної праці є розробка методу сліпої оцінки стану каналу
багатоантенних систем військового радіозв’язку.
У даній роботі запропонований новий метод статистичної сліпої ідентифікації,
заснований на поліноміальному поданні моментів випадкових послідовностей.
Метод сліпого оцінювання стану каналу багатоантенних систем військового
радіозв’язку складається з наступної послідовності дій.
1. Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавальних пристроїв і каналу
зв’язку а також значення мінімально необхідної швидкості передачі та ймовірності бітової
помилки.
2. Перевірка наявності інформації про статистику інформаційної послідовності. На
даному етапі перевіряється наявна інформація про статистику інформаційної послідовності,
при цьому, якщо зазначена інформація невідома, то відбувається розкладання різноманіть,
шляхом обирання різних значень січення, якщо відома, то відбувається знаходження
власного вектору, що відповідає максимальному власному числу. Для систем з пасивною
паузою модель каналу зв’язку може бути описана лінійною комбінацією поліномів
позитивного ступеня.
Розглянемо випадкові поліноми як комплексні випадкові поля, що визначені на
комплексній площині. В цьому випадку можна визначити функції моментів та кумулянтні
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функції цих випадкових полів, які будуть поліномами від багатьох змінних [2].
Поліноміальні моменти не комутують суму незалежних випадкових поліномів, тому часто
більш зручно використовувати узагальнені кореляції або кумулянти значень випадкових
поліномів.
Розглянемо підхід до вирішення завдання сліпої ідентифікації систем з пасивною
паузою. Зауважимо, що на відміну від систем з тестовими послідовностями на пасивну паузу
витрачатися в 2 рази менший час. Визначення декорелюючого різноманіття легко
узагальнити на випадок довільного кумулянту порядку, використовуючи поняття кореляції в
узагальненому випадку.
Відомий факт, що є наслідком теореми Гільберта, що будь-яке різноманіття може бути
представлено у вигляді об’єднання кінцевого числа різноманіть, що не приводяться, і більш
того таке уявлення єдине. Якщо ми маємо апріорну інформацію про статистику вхідного
сигналу, то для побудови алгоритму сліпої ідентифікації ми безпосередньо можемо
використовувати структуру різноманіття заданої кореляції випадкового полінома.
Це означає, що алгоритм оцінки каналу – алгоритм знаходження власного вектору
відповідного максимальному власному числу зводиться до наступної послідовності дій:
1) Перетворення парних кореляцій сигналу, що спостерігається
2) Оцінка вибіркової коваріаційної матриці
3) Розрахунок власного вектору матриці
4) Розрахунок імпульсної характеристики каналу
3. Перевірка виконання вимог з якості оцінювання.
У разі відповідності оцінки стану каналу зв’язку вимогам, що висуваються до її якості,
формується команда управління, якщо ні, передається отримана оцінка та відбувається
повторне оцінювання, що дозволить зменшити час прийняття рішення.
Порівняльний аналіз розробленого методу з відомими дозволяє стверджувати, що
запропонований метод дозволяє підвищити швидкість оцінювання стану каналу системи
МІМО в середньому до 30 %, тим самим підвищити завадозахищеність багатоантенних
систем радіозв’язку.
Важливою перевагою зазначеного методу є відсутність вимог щодо знання статистики
інформаційної послідовності, а також висока швидкість збіжності за рахунок використання
перетворення ненульової кореляції, що забезпечує прийнятну обумовленість матриці R, на
відміну від алгоритму спектральної факторизації.
Висновки
В зазначеній роботі проведено розробку методу сліпої ідентифікації стану каналу
багатоантенних систем військового радіозв’язку. Відмінність запропонованого методу від
відомих, що визначає його новизну є можливість роботи при відомій та не відомій апріорній
інформації про статистику інформаційної послідовності. З’ясовано, що застосування
поліноміальних представлень випадкових векторів в задачах сліпої ідентифікації дозволило
знайти ряд нових підходів до сліпої ідентифікації каналу зв’язку, що засновані на
застосуванні методів комутативності алгебри та алгебраїчної геометрії. Показано, що
різноманіття, породжені поліноміальними кумулянтами, мають ряд унікальних властивостей.
Напрямком подальших досліджень слід вважати розробку методики управління
параметрами багатоантенних систем військового радіозв’язку.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Особливу значимість супутниковий зв’язок набуває в умовах локальних конфліктів,
коли відсутня можливість розгортання повнофункціональної польової системи зв’язку або
умови оточуючого середовища не дозволяють цього зробити, що неодноразово було
підтверджено досвідом багатьох армій світу.
На початку бойових дій на Сході України Збройні сили зіткнулися з проблемою
забезпечення зв’язку з підрозділами, що діють у відриві від основних сил. Швидка зміна
обстановки та висока мобільність підрозділів унеможливлювало забезпечення зв’язку
штатними засобами зв’язку. Ситуація, що склалась показала, що відсутність власної мережі
супутникового зв’язку ЗС України, є суттєвим недоліком системи зв’язку ЗС.
Забезпечення супутникового зв’язку в інтересах ЗС України здійснюється шляхом
оренди ресурсу іноземних провайдерів супутникового зв’язку через операторів, що діють на
території України. Для забезпечення виникаючих завдань найчастіше використовуються
станції не військового призначення (комерційні станції), що приводить до швидкого виходу
їх з ладу. Це можна віднести до ряду суттєвих недоліків, усунення яких можна досягнути за
рахунок впровадження новітніх засобів комплекту станцій супутникового зв’язку та
телекомунікаційного обладнання вітчизняного та закордонного виробництва для
використання в польових умовах.
Вивчення питання стосовно використання супутникового зв’язку в провідних країнах
світу для забезпечення управління військами (силами) показало, що лідерами залишаються
Сполучені Штати Америки (США), Канада та Російська Федерація (РФ), які мають у своєму
розпорядженні спеціалізовані військові системи супутникового зв’язку. Для забезпечення
потреб Збройних Сил (ЗС) цих держав підприємствами виготовляється широкий спектр
засобів супутникового зв’язку, які здатні передавати та приймати голос, відео, данні.
Проведений аналіз показав, що система військового супутникового зв’язку США об’єднана в
єдину глобальну супутникову систему широкосмугового мовлення GBS (Global Broadcasting
System), що здійснює передачу всіх типів даних та інформації для з’єднань, частин і
військовослужбовців усіх видів збройних сил.
Аналіз досвіду військово-космічної діяльності РФ систем та засобів зв’язку які
використовуються (стосовно супутникового зв’язку) показав, що в даній області ведуться
активні розробки. Розроблені системи зв’язку будуть мати повне охоплення території земної
кулі. Проводиться модернізація єдиної глобальної системи супутникового зв’язку і
ретрансляції даних з багато ешелонованим орбітальним угрупуванням сил і засобів, причому
низькоорбітальний ешелон в погрозливий період може нарощуватися до декількох сотень
космічних апаратів, зв’язаних радіолініями пакетної передачі інформації як між собою, так із
земними станціями.
Таким чином на сьогоднішній день роль супутникового зв’язку все більш
підвищується, головна увага приділяється мобільним видам супутникового зв’язку з
підвищенням їх оперативності, але зі збереженням характеристик, які являються основними:
– завадозахищеність;
– оперативність створення схем організації зв’язку;
– надійність;
– глобальність зони покриття.
Створення власної системи супутникового зв’язку ЗС України з використанням
орендованого ресурсу, дозволить забезпечити:
сучасними телекомунікаційними послугами абонентів всіх ланок управління;
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гнучкість системи зв’язку ЗС;
незалежність від оператора супутникового зв’язку в частині управління системою.
З метою удосконалення діючої системи супутникового зв’язку, напередодні запуску
Національного супутника зв’язку та мовлення України, у ЗС України розпочато попередні
роботи по створенню інтегрованої системи супутникового зв’язку (ІССЗ) ЗС України, як
складової Національної системи супутникового зв’язку та мовлення. Одним з важливих
завдань при створенні ІССЗ є створення наземної компоненти системи супутникового
зв’язку до якої входять стаціонарні та польові станції супутникового зв’язку.
В основу технічної реалізації побудови системи супутникового зв’язку ЗС України
доцільно покласти технологію VSAT (Very Small Aperture Terminal).
Типова схема організації системи супутникового зв’язку VSAT представлена
на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Типова схема організації ССЗ VSAT
Цей вибір обумовлено рядом принципових переваг при організації супутникового
зв’язку, а саме:
– висока масштабованість та гнучкість при низьких організаційних і фінансових
витратах;
–висока надійність каналу зв’язку, імовірність помилки бінарного символу в межах не
більше 10-6;
– низька вартість абонентських терміналів;
– висока швидкість (до 10 Мбіт/с) передачі абонентських терміналів, що дозволяє
реалізувати всі існуючі послуги по передачі даних, мови та відео;
– централізований доступ до інформаційних ресурсів, сховищ інформацій баз даних;
– передача та синхронізація даних, файлів у територіально рознесених сховищах даних;
– універсальність та інтеграція з існуючими мережами обміну інформацією;
– простота технічного обслуговування та експлуатації (для організації мережі досить
однієї центральної станції).
За результатами проведених досліджень запропонований варіант системи
супутникового зв’язку ЗС України, який має бути організаційно-технічним об’єднанням
наступних елементів:
– орендований ресурс супутника-ретранслятора Ku/Ка діапазону;
– основна центральна станція (стаціонарний HUB);
– центральна польова станція (мобільний HUB);
– стаціонарні станції супутникового зв’язку;
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– мобільні станції супутникового зв’язку, що встановлюються на колісних або
гусеничних шасі та забезпечують зв’язок під час руху (і під час зупинок);
– рухомі станції супутникового зв’язку, що встановлюються на колісних або
гусеничних шасі та забезпечують зв’язок на стоянці;
– переносні (перевізні) станції супутникового зв’язку для зв’язку на стоянці.
Варіант системи супутникового зв’язку ЗС України представлений на рис. 1.1.
Космічний апарат

Мережа інтернет

HUB

стаціонарний HUB
польовий

Переносні засоби
супутникового зв’язку

Інформаційно-телекомунікаційна мережа
ЗС України

Центральна станція ЗС України
Video

Засоби супутникового
зв’язку стаціонарних ВЗ ГШ,
видів Збройних Сил, ОК,
ПвК, бригад

Video
Video

Засоби супутникового зв’язку
морського виконання
Video

Video

Video

Стаціонарна компонента

Рухомі засоби супутникового зв'язку

Мобільні засоби супутникового зв’язку

Рис. 1.1 Варіант системи супутникового зв’язку ЗС України
Центральна польова станція в мережі супутникового зв’язку буде виконувати функції
центрального вузла і забезпечувати управління роботою всієї мережі, перерозподіл її
ресурсів, виявлення несправностей та сполучення з наземними лініями зв’язку.
Висновки
Таким чином можна говорити, що на сьогоднішній день в ЗС України система
супутникового зв’язку фактично відсутня.
Існуюче рішення про здійснення забезпечення супутникового зв’язку в інтересах ЗС
України шляхом оренди ресурсу іноземних провайдерів супутникового зв’язку є
комерційним. Крім того створює залежність від оператора супутникового зв’язку в частині
управління системою.
З метою удосконалення діючої системи супутникового зв’язку доцільно вирішення
наступних проблемних питань, що досі залишаються не вирішеними, це:
створення наземної компоненти системи супутникового зв’язку до якої входять
стаціонарна та польова станції супутникового зв’язку для керування орендованим ресурсом;
вдосконалення, створення та впровадження новітніх засобів комплекту станцій
супутникового зв’язку та телекомунікаційного обладнання вітчизняного та закордонного
виробництва для використання в польових умовах.
Лише створення Національної системи супутникового зв’язку спеціального
призначення дасть можливість забезпечити стійкий, захищений зв’язок для забезпечення
потреб підрозділів ЗСУ для виконання завдань за призначенням.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОДНОСТОРОННЬОЇ
ПЕРЕДАЧІ ДИСКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В КХ РАДІОМЕРЕЖАХ
В умовах ведення сучасних бойових дій широко використовуються системи
радіоуправління, телеметрії, моніторингу віддалених об’єктів, оповіщення та ін.
Для покращення електромагнітної сумісності різних засобів, зменшення
енергоспоживання, масо габаритних показників, затрат на розгортання та експлуатацію
обладнання, а також, що особливо важливо, з метою приховати місце знаходження
кореспондента, окреме місце у вказаних системах, як вітчизняного так і зарубіжного
виробництва знаходить одностороння радіопередача. Вона застосовується для збору
інформації про стан об’єкта в розвідувально-сигналізаційних і охоронних системах,
доведення команд управління та сигналів оповіщення підводним човнам, надводному флоту,
окремим тактичним групам, силам спеціального призначення (напр. – протокол ACP 142(A),
що передбачає роботу в режимі EMCON (Emission Control, or Radio Silence) –
„радіомовчання”) [1].
У ВМС країн NATO зв’язок між кораблем та сушею в КХ діапазоні здійснюється за
технології BRASS (Broadcast and Ship to Shore) (рис. 1.). Основною метою якої є достовірна
передача повідомлень на судна, які знаходяться в режимі EMCON. При цьому передача
повідомлень відбувається за протокол ACP 142 (А) [2]. В окремих випадках, для
забезпечення низьких ризиків втрати повідомлень, використовуються застарілі технології
такі як STANAG 4285 HF Waveform та ACP127 Messaging.

Рис. 1. Приклад розгортання системи BRASS.
Недоліками односторонньої радіопередачі є функціонування в умовах коли факт
посилки корисного сигналу апріорі невідомий і відсутня можливість адаптації до сигнальнозавадової обстановки. Обмеженим є вибір оптимальних методів модуляції і способів
прийому та обробки сигналів, завадостійкого кодування, що зумовлено обмеженим
частотним, часовим, енергетичним ресурсом та необхідністю функціонуванням в умовах
впливу навмисних завад. Наприклад за протоколом ACP 142 (А), швидкість передачі в
радіоканалі може складати, в окремих випадках, 75 біт/с [3]. В STANAG 4285 HF Waveform
та ACP127 Messaging швидкість передачі часто може бути нижчою 2400 біт/с (зазвичай 600
біт/с). Необхідною умовою використання одностороннього радіозв’язку є забезпечення
заданих та взаємопов’язаних показників достовірності доведення інформації, а саме –
ймовірності правильного прийому повідомлення ( Pп ) та ймовірності прийому хибного
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повідомлення Pх (хибного спрацювання) [4]. Останнє зумовлене впливом структурних завад
та відбувається, коли корисний сигнал в каналі – відсутній.
Підвищення достовірності у згаданих вище системах досягається шляхом:
багатократної відправки повідомлень;
передачі на декількох частотах (зазвичай 4 – 5);
зниження швидкості передачі (зазвичай – 300 чи 600 біт/с) [5].
Відповідно до ACP-142(A) відбувається повторна передача повідомлень до тих пір
поки від приймальної сторони не буде отримано підтвердження про перехід в режим NONEMCON, або кількість повторів не досягне максимально допустимого значення [3].
Зрозуміло, що при тривалому часі роботи в режимі радіомовчання (година, доба) такий
підхід є малоефективним. Недоліками повторних передач які застосовуються в ACP 142 (А)
та ACP127 Messaging є те, що вони допомагають при втраті повідомлень, проте не є
ефективними при їх спотворенні (користувач отримує або всі копії або тільки перше
повідомлення). Система не може виявити яке повідомлення спотворене [2].
Часто в режимі EMCON використовується FEC (Forward Error Correction – пряме
виправлення помилок) [2] проте це призводить до значного підвищення надлишковості
повідомлень, а в складній завадовій обстановці до розмноження помилок.
В [6] розглянуті структурні методи підвищення достовірності передачі інформації, які
полягають в багатократній передачі повідомлень, або символів, їх накопиченні і подальшому
прийнятті рішення, проте цей метод має достатньо велику і фіксовану надлишковість, тому
обмежений у використанні. При тривалому часі очікування повідомлень, у зв’язку з впливом
структурних завад, може призвести до виникнення хибних спрацювань.
Отже в розглянутих вище технічних рішеннях не забезпечено можливість
комплексного використання всіх згаданих методів підвищення достовірності з урахуванням
ефективності кожного з них, яка оцінюється мінімумом надлишковості при максимальному
значенні Pп та мінімуму Pх . Структура повідомлень та спосіб їх передачі не враховують
можливість виникнення хибних спрацювань, що особливо важливо при тривалому часі
очікування повідомлень в умовах впливу структурних завад. Тому важливим завданням є
розробка алгоритмів вибору раціональної структури повідомлень, оптимальних способів
прийому і обробки сигналів з врахуванням вказаних недоліків.
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АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЧНОЇ
СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ АНТЕННОГО ПОЛЯ
Актуальність, постановка задачі. В районі Операцій об’єднаних сил (ООС)
підрозділи ЗС України проводять активні дії спрямовані на забезпечення національної
безпеки і оборони широко застосовуючи різноманітні радіо- та супутникові засоби зв’язку.
При застосуванні сучасних зразків техніки, які адаптовані для роботи в умовах швидкої
зміни обстановки, основна увага приділяється максимальному спрощенню їх налаштування,
ефективному використанню особовим складом з різним рівнем технічної підготовки.
Напрямком вдосконалення та модернізації військової техніки повинно бути підвищення
ефективності функціонування системи управління до складу якої входить сукупність
різнотипних технічних засобів (засобів зв’язку).
Радіозв’язок має надзвичайно широкий спектр можливостей, він використовується в
усіх ланках військового управління, саме тому проблема розвитку та модернізації
(вдосконалення) систем радіозв’язку (антенних систем) є актуальною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз джерел виявив, що широке
застосування систем радіо- та супутникового зв’язку обумовлене їх надійністю та
ефективністю, простотою використання, можливістю функціонувати в любій точці України.
Але, під час застосування подібних систем в районі проведення ООС були виявлені певні
проблемні питання пов’язані зі швидкістю їх розгортання (готовності до застосування) та
сумісного застосування (електромагнітної сумісності).
Мета. Проведення аналізу, основних характеристик транспортних засобів (автомобілі,
гусенична техніка) з точки зору розміщення універсальної платформи антенного поля з
автоматичною системою стабілізації (антенних систем приймально-передавальної апаратури
за умови забезпечення ЕМС), є основою для отримання вихідних даних (частота коливань
підвіски, резонансні частоти підресорювання, швидкості і прискорення, перевантаження,
максимальні кутові величини нахилу та підйому транспортного шасі, середньостатистичні
дані по вітровому навантаженню на антенну систему) необхідних для синтезу автоматичної
системи стабілізації платформи антенного поля.
Основна частина. Питання спільного функціонування радіозасобів в обмеженому
просторі, перш за все, розглядається з точки зору забезпечення електромагнітної сумісності
(ЕМС). Створення ідеальних умов ЕМС можливо тільки в лабораторних умовах. На практиці
забезпечення ЕМС можливо при наявності ряду обмежень (просторових, частотних,
організаційних).
Моделювання електромагнітної обстановки, виконання робіт по забезпеченню ЕМС
радіозасобів можливо на спеціалізованих підприємствах, У військах, ефективне
функціонування радіозасобів можливо забезпечити, застосувавши стабілізуєму антенну
платформу – антенне поле з можливістю стабілізації (в процесі руху) або позиціонування (на
зупинці транспорту). Причому необхідно передбачити можливість встановлення такої
платформи силами особового складу на будь-яку транспортну базу, яка є на озброєнні.
Перелік транспортних засобів, які використовуються у ЗСУ – не великий. Автоматична
система стабілізації антенного поля (входить в комплект заводської поставки) забезпечить
оптимальні умови взаємодії антенних систем, які входять до складу антенного поля. Під
оптимальними розуміються умови вертикального розташування антен і відсутність елементів
конструкції транспортного засобу, які заважають (спотворюють структуру поля) при
забезпеченні умов ЕМС. Автоматична система – універсальна, з можливістю адаптації під
характеристики транспортної бази. Адаптивність забезпечується наявністю в передавальній
функції замкнутої системи автоматичного управління (САУ) заздалегідь розрахованих
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коригувальних коефіцієнтів. Тактико-технічні характеристики (ходові характеристики)
транспортних засобів є відправними (вихідними) даними для синтезу САУ.
Аналіз показав, що для легкових автомобілів і автомобілів підвищеної прохідності
(вантажні) частота коливань підвіски близько 1 Гц при амплітудах до 150мм.
Резонансна частота підресорювання  р  8...12 ГЦ при амплітуді   0,5 мм, а вібрації і
поштовхи виникають за рахунок тряски викликаної станом дороги (асфальтобетон з
нерівностями 0,7 ... 1,2 см для доріг I категорії і 1,5 ... 1,9 см для II категорії). У двигуна
вібрації знаходяться в діапазоні частот 20 Гц і вище при амплітуді   0,05 мм. У всіх цих
випадках перевантаження від лінійних прискорень лежать в межах: 0,98...3,12 м/с 2. Тому, для
встановлення стабілізуємої платформи антенного поля (сукупність взаємопов’язаних
механічних і радіоелектронних засобів) передбачається система амортизації з власною
частотою в районі  0  25 Гц, що дозволяє уникнути складних резонансних явищ.
Для вантажних автомобілів діапазон частот вібрації зсувається в область більш
високих частот (   4, 20, 80 Гц і вище при максимальному навантаженні 1,96 ... 78,5 м /с2,
що вимагає використання системи амортизації з власною частотою 20 Гц і вище. Вже згадана
платформа може бути встановлена на автомобілях різного призначення. Габарити
транспортних засобів наведені на рис 1.

Рис. 1. Габарити автомобільних та гусеничних транспортних засобів
Цікавим є аналіз гусеничної техніки. Гусеничний рушій характеризується тим, що в
ньому використовується нескінченна стрічка з кроком ланки (довжиною трака) 120 ... 240
мм., що дозволяє пересуватися в умовах бездоріжжя.
Вплив вібрації і поштовхів на стабілізуєму платформу характеризується
резонансними і нестаціонарними явищами в пристроях підвіски  0  1...3 Гц при   50 мм і
конструкції об'єкта  0  100 Гц при   0,025 мм, спектр яких може сягати до сотень і тисяч
герц. Резонансні коливання подрессоривания залежать від швидкості руху транспортного
засобу і довжині траку. Для швидкостей   2,10  и  60 км/год резонансні коливання
відповідно складають: 0,045; 0,225 і 1,35 Гц при кроці 120 мм; 0,090; 0,450 і 2,70 Гц при
кроці 240 мм. Додатково до зазначених частотах додаються вібрації двигуна (8 ... 30 Гц), а
також поштовхи і удари на нерівностях дороги. Найбільш характерні значення
перевантаження становлять 1,96...19,6 м/с2, тому рекомендується передбачити наявність
системи амортизації з власною частотою в нерезонансна області конструкції об'єкта-носія
 0  20 Гц.
Висновок. В наслідок аналізу отримано узагальнені вихідні дані, що необхідні для
вирішення задачі синтезу системи автоматичної стабілізації, що в сою чергу дозволить
вибрати таку її структуру, параметри, характеристики і спосіб реалізації, які при заданих
обмеженнях найкращим чином задовольняють вимоги до системи.
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РОЗГОРТАННЯ МІКРОСЕРВІСНИХ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ
СИСТЕМИ ОРКЕСТРОВКИ КОНТЕЙНЕРІВ
Розвиток сучасних інформаційних систем потребує пошуку нових рішень для
архітектури програмних додатків. Так, спеціалізовані інформаційні системи мають підвищені
вимоги щодо показників надійності, масштабованості, продуктивності, застосовуваних у них
програмних рішень. Мікросервісна архітектура є одним з пріоритетних підходів реалізації
сучасних програмних додатків, оскільки має ряд безсумнівних переваг, а саме: мікросервіси
мають менший розмір коду; просту підтримку та перевірку кінцевих програмних продуктів;
низький рівень відмов, завдяки відокремлення критично важливих частин коду від тих, що
мають менший пріоритет. При виборі архітектури програмного додатку важливим є метод
його розгортання. Існують наступні методи розгортання: на комп’ютері поряд із існуючим
додатком, на окремій машині або в контейнері на планувальнику. Одним з пріоритетних
напрямків розгортання програмних додатків є використання систем контейнеризації.
Системи оркестровки забезпечують реплікацію контейнерів в кластері, що дозволяє
підвищити надійність функціонування інформаційної системи на їх основі. Поєднання
мікросервісного підходу при реалізації програмного додатку та технології контейнеризації
для його розгортання має забезпечити високу надійність та масштабованість кінцевого
програмного продукту. Тому задача розробки методу розгортання програмного додатку з
мікросервісною архітектурою на основі системи оркестровки контейнерів є актуальною.
Контейнер, замість створення повноцінної віртуальної машини, створює образ, який
містить лише код програми та середовище запуску. Це дозволяє на одній машині розгорнути
декілька контейнерів. Розгортання додатків у контейнерах забезпечує більшу гнучкість за
рахунок оптимізації використання обчислювальних потужностей, дозволяє масштабувати
послуги, забезпечує ізоляцію ресурсів, ізоляцію файлової системи, а також дає можливість
розміщувати програму в ізольованому середовищі. Технології оркестровки контейнерів
забезпечують реплікацію контейнерів в кластері. Це дозволяє забезпечити покращення
показників надійності, запобігти перевантаженням та забезпечити гнучке масштабування при
відмовах. Так, з декількома екземплярами додатку зникають проблеми в разі відмови одного
(або декількох) з них. Наявність декількох екземплярів додатку дозволяє розподіляти трафік
між ними, запобігаючи перевантаженням. При зростаючому навантаженні на вже існуючі
екземпляри додатку система оркестровки контейнерів дозволяє збільшувати кількість реплік.
Розгортання мікросервісного додатку полягає в вирішенні певного ряду завдань: визначення
необхідної кількості реплік запущених для і-го мікросервісу в поточний момент часу, з
врахуванням зовнішніх факторів та встановлених вимог; порядку синхронізації реплік;
балансування навантаження між репліками, тощо. Найбільш популярними системами
оркестровки контейнерів є: Mesos (Mesosphere), Kubernetes (Google), Nomad (Hashicorp),
Docker Swarm (Docker). Зазначені програмні рішення можуть бути використані для
розгортання сучасних мікросервісних інформаційних систем.
Проведений аналіз показав, що підхід побудови програмних додатків оснований на
мікросервісах, має значні переваги в порівнянні з монолітною архітектурою, а розгортання
таких додатків на основі систем оркестровки дозволяє підвищити показники надійності,
масштабованості та продуктивності. В подальшому планується провести дослідження щодо
використання мікросервісної архітектури для розробки інформаційних систем військового
призначення, а систем оркестровки контейнерів для розгортання таких додатків.
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УДОСКОНАЛЕНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ
ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ
В екстремальних умовах виконання завдань та в умовах повсякденної діяльності
важливою задачею є відстеження основних фізіологічних характеристик людини. Аналіз
літератури показав, що існує велика кількість комерційних рішень, які направленні на
вирішення подібних задач. До них відносять різноманітні підходи, що об’єднують під
загальною назвою - e-Health. Однак, в розглянутих підходах вирішується комплексна задача
діагностування захворювань на основі відстеження показників людини з використанням
набору датчиків. Такі рішення не призначенні для вирішення вузьких спеціалізованих задач,
що призводить в деяких випадках до невчасних та неточних спрацювань. Так, в умовах
низьких температур можливе переохолодження людського організму, що може спричинити
незворотний стан гіпотермії. Аналогічно, при підвищенні температури можливим
загрозливим станом є гіпертермія. Для запобігання цим станам важливою є вчасна
інформація про загрозу їх виникнення. Тому актуальною є задача розробки спеціалізованої
інформаційної системи, яка ґрунтуючись на вимірі основних фізіологічних параметрів
людини надає інформацію про загрозливі стани пов’язані з критичною температурою тіла
людини. Виходячи з необхідності врахування індивідуальних фізіологічних особливостей
конкретної людини, для удосконалення інтелектуальної системи визначення фізіологічного
стану людини, обґрунтованим є застосування математичного апарату нечіткої логіки (fuzzy
logic) [1]. Особливістю системи, яка пропонується, є використання множини датчиків
однакового типу для виміру температури тіла, що дозволить більш точно відстежувати
температурний стан людини. Також пропонується використання зовнішнього датчика для
врахування температури навколишнього середовища. Так, при синтезі нечіткої системи
логічного виводу (FIS, Fuzzy Inference System), в якості вхідних параметрів пропонується
використати наступні фізіологічні показники людини: температура тіла людини, виміряна в
декількох місцях; частота серцебиття; тиск; температура навколишнього середовища. Синтез
такої інтелектуальної системи пропонується здійснювати в ряд етапів: 1.фазифікація,
2.нечіткий логічний вивід, 3.дефазифікація.
Налаштування параметрів нечіткої системи логічного виводу пропонується здійснювати
з використанням інтелектуальних методів на основі математичного апарату нейронних
мереж. Використання інтелектуальних підходів дозволить налаштувати нечітку систему під
індивідуальні фізіологічні особливості конкретної людини та підвищити точність визначення
критичних станів конкретної людини. Окрім того, з’явиться можливість адаптації параметрів
FIS в процесі експлуатації.
На основі даних спостереження, вищезазначених параметрів, пропонується скласти
навчальну вибірку для навчання FIS визначення фізіологічного стану конкретної людини.
Для визначення критичних станів пропонується також використати статистичні дані
спостереження з медичної літератури. Процедуру виміру основних показників пропонується
здійснювати з використанням вбудованих в одяг датчиків.
Таким чином запропоновані шляхи удосконалення такої системи та її впровадження
дозволять контролювати поточний фізіологічний стан людини та надавати своєчасну
попереджувальну інформацію про можливі критичні стани. В якості кінцевого продукту
планується реалізація програмно-апаратного рішення з використанням датчиків, які будуть
вбудовані в елементи одягу.
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ГІБРИДНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ
КОРИСТУВАЧІВ НА ОБ'ЄКТАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Одним з пріоритетних напрямків забезпечення інформаційної безпеки об’єктів різного
призначення є удосконалення систем ідентифікації користувачів. Більшою мірою це
стосується об’єктів військового призначення, таких як контрольно-пропускні пункти
військових частин, об’єкти інформаційної діяльності та інші режимні об’єкти. Поряд з
методами основаними на використанні матеріальних засобів (магнітні носії, ключі і т.д.) все
більшого застосування набувають біометричні методи ідентифікації. Це пов’язано з
підвищеними вимогами до інформаційної безпеки та можливими вразливостями систем на
основі матеріальних засобів ідентифікації (фізичний ключ може бути втрачений, викрадений
тощо). Тому актуальною є задача, що полягає в розробці гібридних систем ідентифікації на
основі поєднання матеріальних засобів ідентифікації та біометричної ідентифікації.
Пропонується здійснити розробку гібридної системи ідентифікації користувачів на
основі поєднання методів фізичної ідентифікації (магнітні носії, фізичні носії ключів) та
біометричних методів на основі математичного апарату нейронних мереж. Одним з
пріоритетних напрямків біометричної ідентифікації є розпізнавання облич [1], [2]. Задача
біометричної ідентифікації полягає в визначенні факту володіння об'єктом необхідною
властивістю. У задачі ідентифікації навчальна вибірка представляє собою множину
об'єктів
, кожен з яких або має властивість:
,
або ні.
З точки зору, вирішення задачі розпізнавання облич, необхідно, маючи два електронних
зображення визначити, чи належать вони одній людини чи ні. Тобто, чи мають вони
властивість належності одній людині:

На основі навчальної вибірки для: множини пар осіб

необхідно

побудувати ідентифікатор
, який зможе визначати, чи має об'єкт необхідну
ознаку чи ні.
Найбільш поширеним підходом реалізації біометричних методів розпізнавання облич є
використання нейронних мереж. В якості вхідних даних до такої мережі надходять дані
перетворення отриманні з статичного зображення, а результатом її роботи є інформація про
співпадіння за результатами порівняння чи розбіжність з існуючим у базі даних
зображенням.
Реалізовану, на основі нейронної мережі, систему біометричної ідентифікації можна
використати для доповнення системи ідентифікації на основі матеріальних засобів. Так, при
спрацюванні фізичного ідентифікатора, активується модуль біометричної ідентифікації, за
результатами роботи якого приймається рішення про допуск до об’єкту.
Такий механізм подвійної ідентифікації дозволить значно підвищити рівень безпеки на
об’єктах військового призначення та запобігти використанню вразливості підміни фізичного
ідентифікатора іншою особою. Напрямком подальших досліджень є синтез оптимальної за
структурою нейронної мережі для розпізнавання облич та її програмна реалізація.
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ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОДІЇ
ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З БАЗАМИ ДАНИХ
В умовах ведення бойових дій, галузь розробки воєнних технологій трансформувалась
у важливий чинник воєнно-технічної політики і воєнної безпеки провідних країн світу,
потужну рушійну силу для розвитку озброєння та військової техніки. Враховуючи ситуацію,
що склалася, гостро стоїть питання підвищення швидкості прийняття рішень без зниження
функціональних показників, що можливо досягнути з використанням спеціалізованого
програмного забезпечення. У випадку розробки додатку, що використовує лише власні
ресурси пам’яті, його швидкодія досить висока, за умови алгоритму внутрішньої логіки не
гірше поліноміального. Проте, стандартом створення додатків, що масштабуються та
інтегруються в інформаційні системи, є використання систем керування базами даних
(СКБД). За цих умов багато часу витрачається на операції підготовки даних (підключення
бази даних, формування й обробка запитів, перетворення реляційних даних в структури
даних додатку) перед кожним виконанням бізнес-логіки. Таким чином при створенні
додатків, що використовують СКБД, виникає задача підвищення швидкості підготовки
даних, що надходять від баз даних.
Завдання підвищення швидкодії в додатках вирішується поєднанням апаратнопрограмних можливостей, оптимізацією запитів в програмному коді та налаштувань
програмної платформи додатку. Умовно оптимізацію можна розділити на 3 напрямки: на
рівні апаратного забезпечення, на рівні СКБД, на рівні програмного додатку.
Підвищення вимог до апаратного забезпечення збільшує вартість інформаційної
системи та не дає ефективного приросту в швидкості підготовки даних, оскільки після
конфігурації апаратної частини, яка відповідає мінімальним вимогам, носить логарифмічний
характер. Оптимізація на рівні СКБД та рівні програмного додатку повинна проводитись на
всіх етапах життєвого циклу програмного продукту (за виключенням етапу виводу з
експлуатації). На етапах планування та формування вимог визначаються вимоги до
збереження даних, які можуть бути суперечливими за різними властивостями, особливо це
стосується швидкодії. Формування моделі даних, її нормалізація та обрання оптимальних
структур даних проводяться на етапі аналізу та проектування і безпосередньо впливають на
подальшу швидкодію роботи з даними, мають чітку методологію. Більш критичним при
конструюванні є рівень програмного додатку, основними напрямками є кешування та
оптимізація запитів. На етапі інтеграції та тестування проводиться налаштування СКБД та
програмного середовища, які для більшості систем обмежені штатними налаштуваннями. На
цьому етапі проводиться безпосередня оцінка відповідності вимог. В подальшому можливе
погіршення параметрів, тому на етапі підтримки та експлуатації повинні бути передбачені
роботи по їх оптимізації, в тому числі й швидкодії (наприклад перебудова індексів,
очищення кешу, дефрагментацію даних). Більшість операцій з оптимізації швидкодії при
роботі з СКБД автоматизується за рахунок створення необхідних зберігаємих процедур та
можуть бути адаптовані для кожного програмного продукту. На сьогодні найменш
дослідженою є задача оптимізації SQL-запитів, яка містить лише загальні рекомендації для
CRUD операцій DML, що поділені на дві категорії: рекомендації для операцій вибірки та
операцій вставки, оновлення і видалення даних. Рекомендації складені імперативно та не
мають обґрунтування з боку реляційної алгебри та алгоритмічної складності їх виконання.
Таким чином, швидкість роботи програмних додатків напряму залежить від виконання
операцій з даними баз даних, а їх оптимізація повинна починатися з етапу планування
системи для всіх рівнів взаємодії, виходячи з бюджету, поточного стану системи та наявності
можливостей для оптимізації в коді додатку, СКБД або апаратному комплексі.
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОЗС НАТО
На сьогоднішній день керівництвом військового планування об’єднаних збройних сил
(ОЗС) НАТО при створенні (удосконаленні) системи технічного забезпечення засобів зв’язку
та інформаційних систем за основу прийняті наступні критерії: стандартизація техніки
зв’язку і автоматизації; повнота і своєчасність забезпечення частин сучасною технікою;
якісна підготовка фахівців; мінімальний час для відновлення пошкоджених засобів
управління. В ОЗС НАТО, що стосується стандартизації засобів зв’язку і автоматизації,
значні зусилля спрямовані на уніфікацію технічного забезпечення і функціонально-технічну
сумісность вузлів, агрегатів і механізмів [1]. На цій основі створюються модульні ремонтновідновлювальні комплекти запчастин, інструментів і приладдя (ЗІП).
Щодо повноти і своєчасності забезпечення частин ОЗС НАТО сучасною технікою,
необхідно зазначити, що основними постачальниками техніки зв’язку для них є, як правило,
приватні фірми, підприємства-виробники, які були відібрані відповідними військовими
департаментами в результаті проведених тендерів. Договір постачання (контракт) з
виробником техніки зв’язку укладає Департамент військових закупівель. Він може бути
перспективним і терміновим. Перспективний договір постачання укладається на тривалий
період і включає питання, пов’язані з організацією контролю вироблюваної техніки з боку
замовника, прийомом виробів згідно процедури, позначеної AQAP-2131 та гарантійного і
післягарантійного періодів. Щорічно, на початку року, департамент згідно з перспективною
угодою надсилає письмове повідомлення виробнику, в якому підтверджує готовність
військового відомства на оплату конкретного річного замовлення. Це повідомлення є
підставою для заводу починати випуск партії виробів.
Терміновий договір укладається у разі необхідності позапланових постачань техніки
зв’язку. Зазвичай такі договори складають в кінці року, коли у військового відомства
з’являються невикористані гроші. У зв’язку з тим, що техніка, яка призначена для потреб
армії, підлягає процесу кодифікування відповідно до Системи Кодифікування НАТО
STANAG-4177, їй привласнюється кодове найменування. Всі вироби поставляються з
„Сертифікатами якості та підтвердженням військових представників, як підтвердження
виконання вимог технічної специфікації і виробничої документації.
Прийом нової техніки, яка пройшла перевірку представником замовника та сплачена,
здійснюється за спеціальними нарядами, підписаними керівником департаменту військових
закупівель. Для цього на завод прибуває комісія у складі екіпажів, які надалі будуть
експлуатувати цю техніку. Прийом здійснюється протягом двох днів. Один день комісія
приймає комплектність апаратних, а на другий день розгортається полігон і техніка зв’язку
перевіряється на працездатність у всіх режимах. На кожен засіб зв’язку ведеться паспорт, в
якому відображаються всі питання закріплення техніки за підрозділом, категорування,
технічного обслуговування і ремонту. Після перевірки і підписання приймально-здавальних
документів екіпажі на прийнятих апаратних убувають до місця призначення.
У разі виявлення недоліків в поставлених виробах в гарантійний термін постачальник
зобов'язаний усунути дефекти на місці, де вони були виявлені, або ж за свій рахунок
доставляє вироби на місце власної фірми, підприємства виробника з метою їх усунення.
Постачальник продовжує терміни гарантії на час протягом якого, унаслідок дефекту, виріб
не використовувався.
Про виявлений дефект виробу замовник повідомляє постачальника безпосередньо або
через військові частини, що користуються виробами, на які розповсюджуються гарантії у
момент виявлення в них дефектів. Формою повідомлення є „Протокол рекламаціїˮ,
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складений представником військової частини. Завод-виробник надає гарантію на 2 – 3 роки,
починаючи від дати підписання протоколу прийому-передачі представниками постачальника
і представниками замовника, а також забезпечує післягарантійний сервіс протягом 10 років,
починаючи від дати закінчення терміну гарантії.
У зв’язку з тим, що устаткування, необхідне для проведення діагностики, є дорогим,
гарантійне і сервісне обслуговування окремих елементів апаратних проводиться тільки на
заводі. За договором з департаментом військових закупівель всі засоби зв’язку, у яких
виникли несправності, доставляються представниками військової частини, де міститься ця
техніка чи відділом логістики заводу, якщо несправність виникла в гарантійний період. Завод
гарантує відновлення пошкодженої техніки протягом 72 години з моменту її прибуття. Для
забезпечення своєчасного проведення сервісного обслуговування засобів зв’язку в постгарантійний період армія щорічно платить заводу-виробнику суму у розмірі 3 % від суми
контракту постачання.
Підготовка фахівців. Якщо в процесі експлуатації нових зразків техніки виникає
необхідність в підготовці військового персоналу, завод на своїй базі готує учбовий полігон,
на якому проходять навчання фахівці з військ [2]. Оплата програми навчання здійснюється
військовим міністерством із розрахунку приблизно 5 % від вартості техніки, що
поставляється за договором. Паралельно, на базі військового міністерства організовуються
курси по підготовці екіпажів нових засобів зв’язку. Офіцерський склад і сержантський
готують на курсах окремо. Для організації військових курсів військове міністерство за
спеціальними договорами закупає у виробника зразки техніки, які пройшли всі види
тестування, відпрацювали певний ресурс і не підлягають експлуатації у військах. Після
проходження навчання кожен член екіпажа складає залік і одержує сертифікат на право
експлуатації вивчених засобів зв'язку.
Мінімальний час для відновлення пошкоджених засобів управління. Щодо мінімізації
часу для відновлення пошкоджених засобів управління, особлива увага приділяється
підвищенню можливостей ремонтно-відновлювальних частин і підрозділів, а також
скороченню термінів ремонту озброєння та військової техніки (ОВТ). Так, передбачається
відновлювати близько 50 % техніки, яка вийшла з ладу протягом 24 годин, 25 % – до 48
годин, 15 % – до 72 годин, 10 % – до 96 годин. Головна роль у відновленні ОВТ відводиться
штатним ремонтним органам. Загальний критерій оцінки ефективності сил і засобів
технічного забезпечення з’єднань сухопутних військ – підтримка не менше 70 % ОВТ у
справному та готовому до бойового застосування стані. Ця ефективність сил і засобів
технічного забезпечення з’єднань сухопутних військ була підтвержена в ході проведених
навчань з ОЗС НАТО під час яких, ремонтними органами військових і оперативних ланок
управління, відновлювалося від 60 % до 85 % основних зразків ОВТ.
Отже, за оцінкою зарубіжних експертів, існуюча нині в арміях країн НАТО система
технічного забезпечення зв’язку та інформаційних систем під час проведення операцій
(бойових дій) здатна забезпечити справною та готовою до застосування не менше ніж 70 %
ОВТ від їх загальної чисельності в з'єднаннях, частинах сухопутних військ.
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Калантаєвська С.В. (ВІТІ)
МЕТОД БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ КАНАЛУ
БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Актуальність проведення дослідження
Технологія MIMO (Multiple Input Multiple Output – багато входів багато виходів)
знайшла практичне застосування у багатьох сучасних телекомунікаційних системах.
Технологія MIMO використовується в безпроводових локальних мережах стандарту IEEE
802.11n, а також в безпроводових мережах мобільного зв’язку WIMAX і LTE тощо.
Розвиток засобів радіоелектронної боротьби, недосконалість відомих методів (методик)
оцінки стану каналів в системах МІМО обумовлює пошук нових наукових підходів для
підвищення завадозахищеності систем МІМО до необхідного рівня. Для зменшення часу
адаптації засобів радіозв’язку в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби необхідно
зменшити час на проведення оцінювання стану каналу, при збереженні необхідної
достовірності.
Враховуючи зазначене пропонується використовувати апарат нечіткої логіки
(отримання функції належності кожного з показників) спільно з апаратом нейронних мереж
для адаптивного оцінювання стану каналу з формуванням узагальненої оцінки стану каналу.
Постановка задачі дослідження
Проведений аналіз відомих публікацій з оцінювання стану каналу системи МІМО
показав, що в зазначених працях відсутнє наступне:
– паралельна оцінка стану каналу за декількома показниками;
– отримання узагальненої оцінки стану каналу;
– постійне оцінювання декількох характеристик в режимі реального часу;
– одночасно оцінювати як лінії вниз так і лінії вгору;
– для оцінки не використовується поєднання імпульсної характеристики стану каналу,
частотної характеристики стану каналу та ймовірності бітової помилки.
З цією метою слід вважати за доцільне проведення оцінки стану каналу багатоантенних
систем радіозв’язку за декількома показниками з використанням апарату нечіткої логіки та
нейронних мереж, який дозволяє підвищити швидкість оцінювання стану каналу без
підвищення обчислювальної складності.
Метою дослідження є розробка методу багатопараметричної оцінки стану каналу
багатоантенних систем радіозв’язку, який дозволяє підвищити точність оцінки при помірній
обчислювальній складності.
Основні положення
Під багатопараметричною (комплексною) оцінкою мається на увазі отримання окремим
шаром нейронної мережі оцінки стану каналу за частотною характеристикою, імпульсною
характеристикою та ймовірністю бітової помилки. Після оцінювання шарами нейронної
мережі на її виході формується узагальнена оцінка стану каналу. Узагальнена оцінка
дозволяє визначити механізми корегування характеристик каналу по рівню потужності,
частотному діапазону, та провести кількісну оцінку впливу завад за допомогою ймовірності
бітової помилки.
Метод багатопараметричної оцінки стану каналу багатоантенних систем радіозв’язку
складається з наступних етапів:
1. Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку.
2. Оцінювання стану каналу. Процедура оцінювання стану каналу полягає в отриманні
комплексної оцінки стану каналу багатоантенних систем радіозв’язку. В зазначеній
процедурі проводиться паралельний розрахунок імпульсної характеристики стану каналу,
частотної характеристики стану каналу та ймовірності бітової помилки.
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3. Отримання узагальненої оцінки стану каналу. При проведенні оцінок стану каналу
постає необхідність формування узагальненої оцінки стану каналу системи МІМО. Одним з
варіантів отримання узагальненої оцінки є використання апарату нечіткої логіки. Основним
інструментом нечіткої логіки, що дозволяє перетворити експертні знання „ЯКЩО-ТО” в
математичні моделі, є функція належності. Для даної задачі, вона характеризує ступінь
впевненості експерта в тому, що деяка величина належить нечіткому поняттю (терму).
Методи нечіткого логічного висновку дозволяють зв’язати функції належності показників і
сигнально-завадової обстановки при наявності моделі каналу у вигляді правил „ЯКЩО -ТО”.
Можливі стани сигнальної обстановки в каналі: канал відповідає нормі (відповідає
максимальній частотній ефективності); окремі показники якості каналу виходять за межі
норми та потребують корегування; канал не придатний для роботи. Задача оцінювання
полягає в тому, щоб кожному поєднанню показників сигнальної обстановки поставити в
відповідність одне з рішень. Формування узагальненої оцінки якості каналу зв’язку можна
представити в вигляді багаторівневого ієрархічного дерева логічного виводу.
4. Обчислення помилки оцінювання та навчання нейронної мережі.
Принцип адаптивного оцінювання параметрів каналу зв’язку з використанням штучних
нейронних мереж (ШНМ) полягає в тому, що на вхід ШНМ надходить відома тренувальна
(навчальна) дискретна послідовність, яка обробляється в ШНМ (нейромережевому фільтрі) в
результаті на виході виходить вихідний сигнал. Цей вихідний сигнал порівнюється з
сигналом (зразком), отриманим на приймальній стороні системи МІМО, різниця між ними
утворює сигнал помилки (нев’язка фільтра).
Висновки
Запропоновано метод багатопараметричної оцінки стану багатоантенних систем, що
заснований на використанні апарату нечітких множин та штучних нейронних мереж,
дозволяє отримувати досить точні рішення без збільшення обчислювальної складності.
Відмінними особливостями запропонованого методу є:
– оцінювання стану каналу зв’язку проводиться паралельно по декільком показникам
оцінки його стану (імпульсна характеристика, частотна характеристика та ймовірність
бітової помилки);
– оцінювання декількох характеристик стану каналу постійно в режимі реального часу;
– оцінювання декількох характеристик стану каналу постійно в каналі вниз та в каналі
вгору;
– отримання оцінки стану каналу по кожному показнику відбувається на окремому
шарі нейронної мережі, за допомогою побудови функції належності;
– після оцінювання окремої характеристики каналу окремим шаром нейронної мережі
на її виході відбувається формування узагальненої оцінки стану каналу.
Оцінка, отримана за допомогою запропонованого методу комплексної оцінки,
співпадає з результатами, що отримані за допомогою алгоритму, оптимального по критерію
мінімуму середньоквадратичної помилки. При цьому зазначені результати обчислюються до
30 % швидше, що дозволяє зменшити час адаптації засобу радіозв’язку. Визначальним
фактором що визначає ефективність роботи запропонованого комплексного методу є ступінь
навченості нейронної мережі до сигнальної обстановки.
Для зменшення часу навчання нейронної мережі та підвищення ефективності
використання запропонованого методу доцільно завчасно завантажувати бази знань
сигнальної обстановки. Це дозволить мінімізувати час навчання мережі та спростити процес
адаптації засобу радіозв’язку в середньому на 15 %.
Запропонований метод комплексної оцінки стану каналу багатоантенних систем
радіозв’язку може бути реалізований в засобах радіозв’язку з програмованою архітектурою.
Для цього необхідно адаптувати сигнальний процесор за рахунок додаткового програмного
забезпечення під конкретний засіб радіозв’язку. Зазначене програмне забезпечення доцільно
розробляти на платформі SCA 2.2.
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Калашніков І.А. (ТОВ „Радіо Сатком Групˮ)
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
УКХ РАДІОСТАНЦІЙ HARRIS ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЖИМУ CWR
Радіозв’язок УКХ діапазону частот є невід’ємною частиною системи зв’язку, як
складової системи управління військами. Для забезпечення його надійності необхідно
враховувати ряд факторів, які впливають на дальність зв’язку. Такими є рельєф місцевості,
потужність передавача, підсилення та висота підйому антени. Зазвичай, якщо вдається
вирішити питання з розташуванням обладнання на вигідному рельєфі місцевості, то
залишаються відкритими технічні питання, або ж навпаки. Одним з шляхів вирішенням цих
проблем є використання ретрансляції. Режим роботи УКХ радіостанцій Harris Country Wide
Repeater (CWR) є варіантом ретрансляції. CWR забезпечує зв’язок в мережі, абоненти якої
знаходяться на відстані від кількох десятків до сотень і тисяч кілометрів один від одного, за
допомогою радіо, проводових, оптичних та інших мереж на базі IP протоколів. Режим CWR
підтримує індивідуальні голосові виклики, мережеві голосові виклики (РTТ), групові
голосові виклики (РTТ), SIP телефонію, Unicast, Broadcast та Multicast ІР дані та звіти GPS
позиціювання. Весь трафік мережі шифрується за допомогою алгоритмів шифрування AES
та Citadel. Мережа Country Wide Repeater складається з абонентських станцій та вузлів.
Абонентські станції використовуються індивідуальними користувачами для комунікації один
з одним. Вузли ретранслюють дані від одних абонентських станцій до інших в межах мережі
на базі IP протоколів. CWR мережа може містити до 900 абонентських радіостанцій та до 100
вузлів. Кожна абонентська станція має бути зареєстрованою за вузлом. Вузол з
зареєстрованими за ним абонентськими станціями називається ланкою. Він може складатись
з однієї або з двох радіостанцій. Вузли відповідають за реєстрацію абонентських станцій та
зв’язок між ними. Якщо вузол складається з однієї радіостанції і має в ланці досить багато
абонентів, можуть виникнути „черги” при реєстрації та обміні інформацією між абонентами.
Якщо ж вузол складається з двох радіостанцій, вони розділяють його функції між собою, що
дозволяє уникнути „черг”. Одна з радіостанцій вузла є станцією контролю і забезпечує
реєстрацію абонентських станцій, друга є груповою станцією і забезпечує обмін
інформацією між зареєстрованими за вузлом радіостанціями в межах зони покриття ланки та
поза нею. Будь-який радіо трафік, який користувач абонентської станції бажає надіслати за
межі зони покриття ланки, буде маршрутизований за допомогою вузла, за яким
зареєстрована його радіостанція, через магістраль (ланцюжок з вузлів, який формує ядро
CWR-мережі) до вузла, за яким зареєстрована абонентська станція адресата. Якщо
абонентська станція переміщується з однієї ланки до іншої, вона автоматично
перереєстровується і при цьому не змінює безпроводову IP адресу, ID, телефонний номер та
розмовну групу.
Переваги мережі CWR:
можливість встановлення зв’язку між радіостанціями, які знаходяться в зонах покриття
різних ланок;
ретрансляція передачі даних;
відсутність необхідності переключатись між різними радіомережами при переміщенні
між ланками.
Обмеження мережі CWR:
доступна для радіостанцій Harris сімейства RF-7800V та RF-7850M з програмним
забезпеченням версії 4.3.0 та вище;
ланка може одночасно обслуговувати лише одне з’єднання між двома радіостанціями;
встановлення з’єднання потребує кількох натиснень клавіш радіостанції.
Режим роботи Country Wide Repeater можна використовувати для розгортання
транкінгової мережі зв’язку між підрозділами, які знаходяться в зоні виконання бойових
завдань та в пунктах постійної дислокації.
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к.т.н. Катін П.Ю. (ВДА ім. Є. Березняка)
к.т.н. Бойко О.В. (ВДА ім. Є. Березняка)
РЕАЛІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАЛОПОТУЖНИХ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧАННЯ У
ВИГЛЯДІ КІНЦЕВОГО АВТОМАТУ
Актуальність. Постановка задачі. Згідно з Державною програмою розвитку
Збройних сил України на період до 2020 року, одним з шляхів досягнення мети програми є
уніфікація, модернізація та оновлення озброєння та військової техніки, причому сучасні
зразки озброєння та військової техніки передбачають використання малопотужних
мікроконтролерів загального призначення (МПЗ), програмне забезпечення для яких
розробляється, як правило, за класичним підходом (використання стандартних шаблонів патернів). З іншого боку, окремі складові сучасних зразків військової техніки може бути
реалізовано у вигляді кінцевого автомату (КА), який здійснює описання шляху зміни стану
об’єкта в залежності від поточного стану та інформації отриманої ззовні. Тому доцільно
розглянути варіант реалізації програмного забезпечення малопотужних мікроконтролерів у
вигляді типового шаблону, що реалізує кінцевий автомат.
Отже, метою є дослідження варіанту реалізації архітектури програмного забезпечення
малопотужних мікроконтролерів загального призначення у вигляді кінцевого автомату, що
дозволить розділити роботу архітектора програмного забезпечення та роботу спеціалістів
апаратної частини МЗП.
Основні положення. Для дослідження була обрана апаратна частина МЗП та, з
урахуванням вибраної архітектури МЗП, розроблена реальна програма, що реалізує модель
КА. Саме ця типова програми використовувалася для подальших досліджень. Дослідженні
було проведено на базі архітектури типового мікроконтролера MSP430g2453 Texas
Instruments, СІЛА, під час вибору якого враховано, що він загального призначення та не
більше 16 розрядів. Експериментальна частина досліджень полягала в отриманні,
налагодженні та тестуванні програм для МЗП з однаковою функціональністю для різних
архітектурних рішень. При цьому архітектура реалізована в двох варіантах, а саме: перша
версія – на базі програмної архітектури КА, в типовому SWITCH рішенні для КА, другий
варіант – на основі запропонованої архітектури з елементами ООП. Шаблон КА дозволяє
розділити розробку архітектурної частини програми для LPGPM та процес керування
пристроєм LPGPM. Така підхід дає можливість побудувати ефективну архітектуру програми
та розділити роботу архітектора програмного забезпечення та роботи спеціалістів з апаратної
частини МЗП. Треба підтвердити доцільність використання відомих шаблонів КА та
отриманого варіанта шаблону для вбудованих пристроїв на базі МЗП, оскільки для МЗП
критичним обмеженням є пам'ять програм (Read Only Memory (ПЗУ) і оперативної пам'яті
(RAM).
Висновки. В результаті дослідження визначено, що варіант реалізації програмного
забезпечення МЗП у вигляді типового шаблону, що реалізує кінцевий автомат (КА), дає
можливість розділити роботу архітектора програмного забезпечення та роботу спеціалістів
апаратної частини МЗП, що важливо під час проведення операцій з використанням зразків
озброєння та військової техніки. Крім того, поліпшується читабельність коду та перспективи
тестування. Отримана архітектура дає можливість легко супроводжувати програмне
забезпечення та перейти на інші типи мікроконтролерів. Проведені численні експерименти.
Вони показали незначне збільшення пам’яті програм (ПЗУ) і оперативної пам’яті при
використанні отриманого шаблону. Саме цей недолік вимагає продовження дослідження у
іншому напрямку, який дозволить отримати відносно невелику кількість необхідної пам’яті
та легкість написання коду.
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к.т.н. Кирилюк В.А. (ЖВІ)
к.т.н. Іщенко Д. А. (ЖВІ)
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАХИСТУ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ В УГРУПОВАННЯХ ВІЙСЬК (СИЛ)
Аналіз бойового досвіду застосування військових частин (підрозділів) Об’єднаних сил
в районі виконання завдань дозволяє зробити висновки про наявність та активне
використання противником систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), високі спроможності
збройних сил РФ з нарощування сил та засобів РЕБ. Підтверджено необхідність
удосконалення радіоелектронного захисту (РЕЗт) радіоелектронних засобів (РЕЗ) в
угрупованнях військ (сил), у тому числі за рахунок автоматизації його оцінювання.
Розроблені раніше елементи автоматизації оцінювання радіоелектронної обстановки (РЕО) в
РЕБ у своїй більшості призначалися для планування виконання завдань радіоелектронного
подавлення (РЕП), тому недостатньо враховують нові обумовлені досвідом
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил інформаційні потреби органів
управління військ (сил) при організації РЕЗт. Таким чином, розроблення інформаційної
системи оцінювання РЕЗт є актуальним науково-практичним завданням.
Метою досліджень є підвищення якості планування заходів РЕЗт за рахунок
автоматизації процесу оцінювання їх ефективності. Виникає завдання розроблення
інформаційної системи оцінювання ефективності заходів радіоелектронного захисту
радіоелектронних засобів угруповань військ (сил) від радіоелектронної розвідки (РЕР) та
РЕП, електромагнітної зброї (ЕМЗ) та самонавідної на випромінювання зброї (СНВЗ)
противника, а також забезпечення їх електромагнітної сумісності (ЕМС).
Основні положення щодо інформаційної системи (ІС) оцінювання РЕЗт
радіоелектронних засобів в угрупованнях військ (сил) визначаються її призначенням,
завданням, складом.
ІС РЕЗт визначається як організаційно-технічна система, що з використанням
розвідувальних відомостей про системи РЕР та РЕБ противника здійснює інформаційні
процеси в інтересах забезпечення діяльності органів управління і військ (сил) з організації їх
РЕЗт, використовуючи дані про радіоелектронні системи (РЕС) і РЕЗ систем управління (СУ)
військами (силами).
Завдання системи – надання органам військового управління (штабам військових
частин) угрупування військ (сил) інформації про можливості противника з РЕР, РЕП,
застосування ЕМЗ і СНВЗ, а також про просторові, частотні та часові обмеження діяльності
РЕЗ військ (сил) необхідної для планування і виконання заходів РЕЗт в ході підготовки та
застосування військ (сил) за призначенням.
ІС РЕЗт - організаційно упорядкована сукупність оперативного (обслуговуючого)
персоналу та програмно-алгоритмічних (програмно-технічних) засобів:
фахівці з приймання і опрацювання даних та аналізу і оцінювання інформації про
системи РЕР, РЕП, ЕМЗ та СНВЗ противника;
ресурси інформації про РЕС і РЕЗ військ (сил) та РЕОб в системах РЕР та РЕБ
противника, їх діяльність та загальну бойову обстановку;
фахівці з організації та оцінювання прогнозованої ефективності РЕЗт РЕЗ пунктів
управління, військових об’єктів видів Збройних Сил України та родів військ (спеціальних
військ);
технології оперативно-інформаційної та інформаційно-аналітичної роботи та
актуалізації оцінок РЕО в інтересах РЕЗт РЕЗ в СУ військами (силами).
Висновок. ІС оцінювання РЕЗт дозволяє її використання при плануванні та
оцінюванні прогнозованої ефективності захисту від РЕР, РЕП, ЕМЗ та СНВЗ противника та
забезпечення ЕМС РЕЗ в угрупованнях військ (сил).
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Клімович С.О. (ВІТІ)
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ОС
ANDROID В СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ
Швидкий розвиток сучасних мобільних пристроїв і їх інтеграція в нашу повсякденну
діяльність не викликають ні в кого сьогодні і натяку на здивування, хоча лише декілька років
тому ми і не могли мріяти про такі засоби як, смартфони, які на сьогоднішній день за своїми
технічними можливостями не поступатимуться електронно-обислювальним машинам
(ЕОМ).
Природно, що пересічний користувач використовує максимум половину потужностей,
які може запропонувати комунікативний пристрій. Однак їх можливості давно перетнули
межу лише дзвінків і серфінгу в глобальній мережі „Інтернет. На сьогодні 83%
комунікаційних пристроїв використовують операційну систему (ОС) Android. Глибока
сумісність Android, що входить в склад Unix-подібних ОС допускає можливість додавання
програмних пакетів на телефон під архітектурою ARM. Це дозволяє виконувати запуск
паралельно двох ОС Android та однієї з UNIX-подібних систем з під середовища
комунікаційного пристрою.
На жаль, немає повноцінних літературних джерел, які уніфікували б інформацію з
установки наприклад Linux на Android, а інструкції якими переповнена глобальна мережа
надають суперечні дані. Питання управління телекомунікаційними системами та їх
комплектуючими за допомогою комунікаційних пристроїв взагалі мало де розглядаються, а
інформація є обмеженою.
Тому постає актуальним завдання аналізу перспектив використання комунікаційних
пристроїв, як портативних станцій та можливість їх застосування для налаштування й
керування телекомунікаційними пристроями.
Для вирішення поставленого завдання виникає необхідність у розгляді наступних
питань, а саме:
1. Переваги використання ОС Linux на базі комунікаційного пристрою.
2. Процес встановлення ОС Linux (Debian) на комунікаційному пристрої.
Переваги використання ОС Linux на базі комунікаційного пристрою:
ОС Linux являє собою одну з найвидатніших прикладів розробки вільного (free) та
відкритого (з відкритим кодом, open source) програмного забезпечення (software). На відміну
від пропрієтарних (закритих) операційних систем (таких як, Microsoft Windows та MacOS X),
їх вихідні коди доступні усім для використання, зміни та розповсюдження абсолютно вільно
(в тому числі безкоштовно). Переважна більшість компаній сьогодення, що надають послуги
веб-хостингу, використовують Linux та інші походження UNIX-подібних ОС на своїх вебсерверах).
Linux імпортовано на велику кількість апаратних платформ та досить успішно
використовується, як на мейнфреймах так і в суперкомп’ютерах. Вона вбудована в
комунікаційні пристрої (смартфони, планшетні ПК, маршрутизатори комп’ютерних мереж,
роутери, пристрої автоматики, системи управління телевізорами та ігровими консолями
тощо). Дистрибутив Linux надає власникові смартфона досить багато переваг, серед яких
набір перевірених інструментів, таких як утиліти командного рядка (використання котрих
забезпечує швидкодію при взаємодії користувача з операційним середовищем), редактори,
FTP- і SSH-сервери, мережеві інструменти і засоби розробки додатків. Всі інструменти
доступні в будь-який момент, а комунікаційний пристрій продовжує виконувати своє
призначення, дозволяючи приймати дзвінки і здійснювати серфінг в глобальній мережі
інтернету. Другий аргумент, що визначає необхідність встановлення Linux ОС на смартфон –
це можливість використовувати його в якості мобільної робочої станції, яку можливо
підключити до будь-якого робочої станції (ПК) і тут же отримати доступ до терміналу за
допомогою SSH/Telnet-клієнта або клієнта VNC/RDesktop, що має свої переваги відносно
встановлених ОС на з’ємні накопичувачі та надає змогу не перезавантажувати машину, а
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результати роботи будуть доступні відразу після того, як відключити комунікаційний
пристрій від ПК.
Найбільший виграш при взаємодії з графічною оболонкою Linux дає на планшетах,
екран яких дозволяє більш-менш стерпно працювати в графічному середовищі, а можливість
підключити мишу і клавіатуру через OTG-кабель так і взагалі дає шанс перетворити планшет
в повноцінну робочу станцію. При цьому ніякої особливої різниці між установкою
дистрибутива Linux на планшет і смартфон немає.
Процес встановлення Linux (Debian) на базі комунікаційного пристрою:
Слід зауважити, що операційна система Android буде працювати у фоновому режимі, і
повноцінною ОС Linux буде важко назвати, однак вона дозволяє використовувати всі
необхідні маніпуляції в середовищі.
1.
З магазину Google Play встановлюємо GNURoot Debian і XServer XSDL
2. Переконуємося в тому, що наше інтернет-підключення стабільне і запускаємо
GNURoot. Почнеться завантаження необхідних пакетів середовища. Після появи
root@localhost:/# вводимо наступну команду: apt-get update (обновимо пакети
до актуальної версії, що дасть отримати багфікси і підвищить стійкість системи). Далі
вводимо: apt-get upgrade (встановлюємо завантажені пакети). Підтверджуємо вибір і
очікуємо доки з’явиться: root@localhost:/#.
Ми встановили середовище Debian (Linux), тепер необхідно встановити графічну
оболонку, яка б дозволила нам користуватися ОС Linux в зручній формі для користувача. Для
цього встановлюємо ядро ОС з використанням коду: apt-get install lxde-core.
Для завершення установки нам необхідно встановити три пакети:
1. XTerm – для доступу до терміналу з графічною оболонкою.
2. Synaptic Package Manager – для управління пакетами apt і завантаження програм.
3. Pulseaudio – для установки драйверів звуку(хоча дана утиліта не є обов’язковою для
встановлення та може бути завантажена пізніше.
Всі три утиліти встановлюються єдиною командою: apt-get install xterm synaptic
pulseaudio.

Після успішної установки файлів згортаємо GNURoot і відкриваємо раніше
встановлений XServer XSDL. Програма запропонує вибрати розміри екрану та шрифтів –
якщо комунікаційний пристрій можливо підключити до зовнішніх пристроїв виведення
(монітор/проектор) варто вибирати найбільші розміри. Після налаштувань у нас з’явится
заставка з синім фоном і білим текстом.
Повертаємося до GNURoot і послідовно вводимо наступні дві команди:
export DISPLAY=:0 PULSE_SERVER=tcp:127.0.0.1:4712
startlxde &
В результаті чого відкриваємо XServer XSDL і чекаємо декілька секунд – перед нами
готове до роботи середовище Linux.
Використання операційних системи Linux на персональному комунікаційному пристрої
надає можливість здійснювати налаштування мережевого підключення завдяки утилітам
ifconfig i iwconfig, що дозволяє мінімізувати час для розгортання мереж
безпроводового і проводового зв’язку не задіюючи громіздкі електронно-обчислювальні
машини. При підключенні OTG-перехідника і USB-хабу а також пристроїв виведення, ми
отримуємо робочу станцію, яка є портативною, мобільною, легкою для системних
адміністраторів котрі звикли працювати в середовищі Linux.
ЛІТЕРАТУРА
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КРИТЕРІЙ ПОДІЛЬНОСТІ ТА АЛГОРИТМ ДІЛЕННЯ НА 4
ТОЧКИ СКРУЧЕНОЇ КРИВОЇ ЕДВАРДСА
Актуальність. Найбільш швидкими та перспективними для використання в
асиметричних криптосистемах на даний момент є еліптичні криві в формі Едвардса над
простим полем. Найбільш важливими особливостями таких кривих є можливість
представлення нейтрального елемента в афінних координатах, універсальність закону
додавання та рекордна швидкість виконання операції додавання точок еліптичної кривої.
Критерії подільності точки еліптичної кривої (ЕК) на довільне натуральне число та
відповідні алгоритми ділення точки для еліптичних кривих мають велике практичне
значення, особливо, при побудові загальносистемних параметрів асиметричних
криптосистем.
Основні положення. Згідно класифікації ЕК у формі Едвардса скручена еліптична крива
Едвардса E p над полем F p може бути визначена, як:

E p : x2  ay 2  1  dx2 y 2 , a, d  Q p ,

(1)

де Q p - множина квадратичних лишків поля F p .
Нехай P  ( x, y) – довільна точка кривої Едвардса E p над полем F p , x, y  Fp .
Множина точок такої ЕК утворює групу відносно спеціально визначеної операції додавання:
 x1 x 2  ay1 y 2
x y  x 2 y1
, 1 2
 1  dx1 x 2 y1 y 2 1  dx1 x 2 y1 y 2

x1 , y1   x 2 , y 2   


 .


(2)

Згідно властивостей, група точок скрученої кривої E p (1) не є циклічною відносно
операції (2), проте завжди має порядок кратний 4. Крім того, в групі існує рівно 3 точки
порядку два :

D0   1,0 ,

R  D0,1,2 та точки

D1,2    ad 1 ,   . Тому для довільної точки R  ( x, y)  E p ,



P  2R   ,   існує рівно 4 точки, які є точками ділення на два точки

{R, R  D0 , R  D1, R  D2} , а необхідною та достатньою умовою подільності
точки P   ,   на 2 є виконання умови 1  a 2  Q p
P:

 

Позначимо множину точок ЕК E p , що діляться на k , як Tk E p . Тоді умова

 

P  Tk E p рівносильна умові існування такої точки R  E p , для якої kR  P .
Теорема (критерій подільності на 4). Нехай E p визначено згідно (1), P   ,    E p ,

 
 





P  T2 E p , s2 - довільний корінь з 1  d 2  Q p , тоді наступні умови рівносильні:
1) P  T4 E p ;
2)   1s2 (1  s2 )  Q p .

(3)

Алгоритм ділення точки скрученої кривої Едвардса (1) ґрунтується на наведеній
теоремі. Обчислювальну складність алгоритму ділення точки на 4 можна оцінити як





O log3 p .
Висновки. Основними математичними результатами даної роботи є критерій
подільності точки скрученої кривої Едвардса на чотири та, представлений вперше,
відповідний алгоритм ділення точки. Подальші напрямки досліджень пов’язані з отриманням
теоретичних та практичних результатів, спрямованих на побудову критеріїв подільності
довільної точки скрученої кривої на довільне, та відповідних алгоритмів.
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к.т.н. Кононова І.В. (ВІТІ)
ЧАСОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
Сучасний етап розвитку телекомунікаційного обладнання (ТЛКО) ставить на порядок
денний нові складні задачі, вирішення яких вимагає розробки та практичного використання
науково-методичного апарату, що сумісно враховує особливості функціонування ТЛКО
мереж зв’язку та основні фактори, які впливають на надійність обладнання. До числа таких
факторів, комплексне урахування яких при дослідженні надійності функціонування ТЛКО
викликає певні труднощі, слід віднести збої, апріорну статистичну невизначеність та часове
резервування.
Часове резервування є спосіб забезпечення безперебійного функціонування об’єктів в
умовах впливу відмов та збоїв. Цей вид резервування виникає тоді, коли для об’єкта
(телекомунікаційного обладнання мережі зв’язку) безпосередньо в процесі функціонування
передбачена можливість витрачання деякого часу в цілях відновлення технічних
характеристик.
Цей час називається резервним, а способи його використання характеризують часове
резервування. Даний резерв вноситься не в об’єкт, як, наприклад, при структурному
резервуванні, а в порядок (алгоритм) використання (застосування) об’єкта. Резервний час
може бути використаний для виявлення та локалізації відмов (збоїв), відновлення
працездатності шляхом підключення структурного резерву або ремонту, реконфігурації
технічної структури, зміни мережевої топології, інформаційного відновлення та інше.
У випадку часового резервування враховується характер наслідків відмов об’єкта при
виконанні ним своїх задач. В класичній теорії надійності оцінка показника надійності
зводиться до вивчення перебування об’єкта в підмножині працездатних станів на деякому
інтервалі часу. Але в реальних ситуаціях, при певних вимогах до часу відновлення
працездатності об’єкта, наслідки відмови можуть бути усунені і не впливати на виконання
об’єктом своїх функцій. Особливість вказаного підходу до аналізу і забезпечення надійності
складних технічних об’єктів полягає у „зважуванні відмов за важливістю і ознакою витрати
часу на усунення їх наслідків.
Це дозволяє виявити і використовувати для підвищення надійності функціонування
об’єктів внутрішні резерви (часові), які закладені в самих об’єктах і алгоритмах їх
використання за призначенням. Крім того, врахування резерву часу дозволяє відобразити
дійсну надійність, тобто дозволяє більш об’єктивно оцінити можливості систем нормально
функціонувати в умовах впливу різних дестабілізуючих факторів. Саме наявністю резерву
часу можна в багатьох випадках пояснити, чому об’єкти виконують свої функції успішніше,
ніж це випливає з показника безвідмовності обладнання.
Але, часове резервування, як спосіб забезпечення функціонування телекомунікаційного
обладнання при сумісному впливі збоїв та відмов, майже не враховується при дослідженні
працездатності обладнання мереж зв’язку, що у ряді випадків призводить до розробки
математичних моделей, які неадекватно відображають реальний рівень надійності.
Тому необхідно проводити аналіз процесів реакції мережі на відмови (збої) каналів
зв’язку та вузлового обладнання для виявлення наявність допустимого (резервного) часу,
при перевищенні якого виникає відмова (зрив функціонування) телекомунікаційного
обладнання мереж зв’язку.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БАГАТОДІАПАЗОННИХ ДЗЕРКАЛЬНИХ АНТЕН
Сучасні
телекомунікаційні
системи
потребують
багатофункціональних
телекомунікаційних мереж. Для їх побудови широко застосовуються лінії супутникового
зв’язку та радіорелейні лінії. Для побудови таких ліній, найчастіше використовуються
дзеркальні антени. Електричні характеристики дзеркальних антен переважно визначаються
характеристиками опромінювачів. На сьогоднішній день існує потреба у створенні
високоякісних опромінювачів великих дзеркальних антен, які працюють одночасно в
декількох значно рознесених діапазонах частот та із використанням ортогональної
поляризації. На даному етапі розвитку антенної техніки, найбільш поширеною конструкцією
опромінювачів для дзеркальних антен земних станцій супутникового та радіорелейного
зв’язку є гофровані рупори. Завдяки гофруванню та діелектричному стрижню, який
розміщений усередині рупора та є продовженням круглого хвильовода живлення,
поширюються гібридні типи хвиль в обох робочих діапазонах частот, що забезпечує
вісесиметричні діаграми спрямованості та незначний рівень кросполяризаційного
випромінювання. Використання діелектричного стрижня у якості антени поверхневої хвилі
призводить до збільшення шумової температури антени у високочастотному діапазоні. Крім
того, діаметр діелектричного стрижня збільшується у напрямку апертури рупора і тому
потребує додаткових елементів фіксації для забезпечення повздовжньої симетрії структури.
Гофрування – це штучно створена поверхня у рупорі, яка дозволяє отримати у широкій смузі
частот симетричну діаграму спрямованості і низький рівень кросполяризаційного
випромінювання та забезпечує можливість поляризаційного рознесення радіосигналів.
Створення цих різновидів антен було зумовлено наступними причинами:
а) необхідністю найбільш повного використання складного і коштовного коліматора
(зазвичай дзеркала) для отримання інформації в різноманітних ділянках НВЧ-діапазона. Це
характерно для радіотелескопів, великих антен космічного зв’язку, радіорелейних
ліній та ін..;
б) труднощами розміщення великої кількості габаритних антенних пристроїв на
кораблях, літаках та ін., в результаті чого приймаються спроби забезпечити однією сумісною
антеною різноманітні радіотехнічні системи;
в) необхідністю мати незатемнений круговий огляд простору верхньої полусфери.
До суміщених багатодіапазонних антен досить близько примикають так звані
надширокосмугові антени, але вони не мають незалежних для кожної частоти виходів .
Доцільність застосування надширокосмугових або сумісних антен визначається у кожному
конкретному випадку. Однак необхідно відзначити, що у сумісних антен із значним
розносом діапазонів зазвичай удається отримати більш високі електричні характеристики.
Електромагнітне випромінювання, що створюється антеною, має властивості
спрямованості і поляризації. Для розподілу каналів антен може бути використано
поляризаційна або частотне рознесення. Можлива побудова багатодіапазонних антен з
використанням комбінації цих рознесень. В антенах оптичного типу розподіл каналів
можливо на основному коліматорі, допоміжному рефлекторі (лінзі), на випромінювачах і
безпосередньо у самому випромінювачі.
Таким чином можна зробити висновок, що існує велика кількість технічних рішень
використання дзеркальних антен ураховуючи різні принципи їх побудови. Зараз
залишаються актуальними питання побудови ультраширокосмугових, дво- та
багатодіапазонних опромінювачів дзеркальних антен для різних діапазонів частот, які
працюють на різних ортогональних поляризаціях із низьким рівнем кросполяризаційного
випромінювання.
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Кошлань О.А. (НУОУ ім. Івана Черняховського)
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТУ РОЗВІДКИ В
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність проведення дослідження
На сучасному етапі історичного розвитку в зв’язку з появою нових видів озброєння,
таких, як високоточна зброя та зброя, заснована на нових фізичних принципах
(електромагнітна, лазерна, інфразвукова та ін.), що володіє великою руйнівною силою, а
також у зв’язку зі створенням засобів їхньої доставки відбувся переворот у військовій справі,
що спричинив необхідність удосконалювання процесу забезпечення геопросторовою
інформацією систем управління військами й зброєю. Одним з найважливіших напрямків
вирішення цього завдання є впровадження в практику управління Збройними Силами
України геоінформаційних систем (ГІС) військового призначення, що представляють собою
програмно-апаратні комплекси, призначені для збору, обробки, зберігання, аналізу,
моделювання та наочного відображення геопросторової інформації, необхідної для
підтримки прийняття рішень по управлінню військами в мирний і воєнний час, а також
створення цифрових (електронних) карт і виконання військово-прикладних (розрахункових)
завдань, пов’язаних з оцінкою оперативно-тактичних властивостей місцевості й плануванням
застосування сил (засобів).
Постановка задачі дослідження
Враховуючи швидкоплинність проведення бойових дій (військових операцій) на
даний час актуальним питанням є прогнозування їх розвитку.
Основні положення
В зазначеній статті об’єкт розвідки в геоінформаційних системах спеціального
призначення описується авторегресивною (АР) моделлю. Зазначене рівняння можна
розглядати як лінійне перетворення випадкового процесу в „білий” або незалежний шум.
Перетворення такого роду називається „обіленням” або декореляцією випадкових процесів.
Практичною реалізацією декореляції служить лінійний обілюючий фільтр.
При цьому головна проблема виникає при оцінюванні дисперсії шуму. До недоліків
більшості існуючих критеріїв оптимізації, у тому числі інформаційного критерію Акаїке
(ІКА), варто віднести протиріччя між результатами оцінювання параметрів в асимптотиці та
у випадку кінцевих вибірок. Рішення про точність прогнозування, що досягається в них
ґрунтується на аналізі тієї частини вибірки, по якій і здійснювалася адаптація моделі. У
запропонованому алгоритмі оптимізації оцінка дисперсії помилки прогнозування оцінюється
по частині вибірки, що штучно виключається із процесу настроювання АP-коефіцієнтів.
Одна із частин вибірки, що охоплює більш ранні дані, служить для оцінювання
параметрів прогнозної моделі, а більше пізні дані розглядаються як реалізація відповідних
прогнозних оцінок. Отримані ретроспективно оцінки прогнозу якоюсь мірою
характеризують точність методики прогнозування, що застосовується та може бути
корисною при зіставленні декількох альтернативних моделей.
У той же час, величину помилки ретроспективного прогнозу не можна розглядати як
остаточний доказ придатності або, навпаки, непридатності застосовуваної моделі
прогнозування. До неї варто ставитися з відомою часткою обережності та при її застосуванні
як міри точності враховувати, що вона отримана при використанні лише частину наявних
даних.
Однак ця міра точності має більшу наочність і у всякому разі більш теоретично
надійна, ніж помилка прогнозування, обчислена для періоду, характеристики якого вже були
використанні при оцінюванні параметрів моделі. В останньому випадку погрішності, як
правило, незначні й, на жаль, слабко залежать від теоретичної обґрунтованості застосованої
для прогнозування моделі.
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Найкращий результат оцінки дисперсії помилки прогнозування тут дає, її оцінка
максимальної правдоподібності по формулі середньої квадратичної величини
Дисперсію шуму, що породжує, можна визначати в загальному випадку по різному.
Якщо скористатися ідеєю узгодження AP-процесу з аналізованим процесом по його
дисперсії, як у методі Берга, то можна оцінити попередньо дисперсію аналізованого процесу.
Необхідність оцінювання параметрів алгоритму перед винесенням рішення про
оптимальну оцінку прогнозування, приводить до ідеї створення адаптивного аналізованого
ряду, алгоритму оптимізації лінійної оцінки прогнозування.
Весь наявний обсяг вибірки пропонується ділити в такий спосіб на дві частини:
властиво навчальна вибірка, по якій відбувається оцінювання АР-коефіцієнтів моделі й
дисперсії шуму, що породжує, моделі, і тестова вибірка, по якій виробляється оцінювання
дисперсії помилки прогнозування.
При цьому порядок АP-моделі й обсяг навчальної вибірки є змінними. У цьому
випадку стає очевидної зв'язок вирішальної статистики із критерієм інформаційної
неузгодженості.
Запропонований метод складається з наступної послідовності дій:
1. Для аналізу вибирається мінімально припустимий масив вибіркових даних;
2. Порядок АP-моделі установлюється рівним мінімальному;
3. По навчальній частині вибірки методом Берга настроюються коефіцієнти
авторегресії й обчислюється величина інформаційної неузгодженості;
4. Обчислюється значення величини питомої інформаційної неузгодженості (ПІР);
5. Обсяг навчальної вибірки збільшується за рахунок додавання в неї більше ранніх
ретроспективних даних;
6. Процедура оцінки дисперсій і обчислення величини інформаційної неузгодженості
(кроки 3-6) повторюється;
7. При досягненні мінімального значення величини ПІР виробляється збільшення
порядку використовуваної АР-моделі прогнозування;
8. Збільшення порядку моделі виробляється доти, поки це веде до зменшення ПІР.
Відповідно для оцінювання дисперсії помилки прогнозування необхідно виконання до
кроків, на кожному з яких виробляється оцінка параметрів АР-моделі по вибірці фіксованого
обсягу, визначається прогноз на 1 часовий відлік і обчислюється помилка прогнозування. З
використанням дисперсії помилки прогнозування й дисперсії нескомпенсованого залишку
обчислюється величина питомої інформаційної неузгодженості. Аналогічна схема обчислень
передбачається й для оптимізації порядку моделі.
Висновки
1. Запропонований критерій інформаційної неузгодженості, заснований на
використанні універсальної метрики Кульбака-Лейблера характеризує ступінь розходження
невідомої істинної функції щільності ймовірності аналізованого процесу й щільності
ймовірності процесу, що генерується авторегресивною моделлю, в інформаційному змісті.
Нульове значення інформаційної неузгодженості означає повну ідентичність багатомірних
функцій розподілу. Це означає, що відомий розподіл містить повну інформацію щодо
істинного виду розподілу випадкового процесу.
2. Синтезований на основі інформаційного критерію адаптивний метод оптимізації
поєднує в собі як механізм оптимізації порядку авторегресивної моделі прогнозування,
узгоджений з інформаційним критерієм Акаіке, так і спосіб вибору оптимального обсягу
вибірки спостережень, заснований на перевірці однорідності вибіркових даних. Відзначимо,
що критерій, отриманий на основі теоретико-інформаційного підходу, асимптотично
еквівалентний загальновідомому критерію мінімуму дисперсії помилки прогнозування.
Крім того, закладений в алгоритмі механізм оптимізації дозволяє застосувати
запропонований критерій для випадку кінцевих вибірок спостережень. Напрямки подальших
досліджень будуть спрямовані на розробку методики обробки різнотипної розвідувальної
інформації в геоінформаційних системах спеціального призначення.
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д.т.н. Кувшинов О.В. (НУОУ ім. Івана Черняховського)
к.т.н. Шишацький А.В. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
к.т.н. Жук П.В. (НУОУ ім. Івана Черняховського)
МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ
ЗАВАД ПРИ ПОСТАНОВЦІ ЗАВАД ВІД ДЕКІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ
Актуальність проведення дослідження
Одним з ефективних методів компенсації завад є просторова селекція, що
забезпечується управлінням діаграмою спрямованості приймальної антенної системи. Якщо
відомі напрямки приходу корисних сигналів, то можливо, з одного боку, підвищити рівень
корисного сигналу на вході приймача, а з іншого – зменшити рівень завад, що надходять на
вхід приймачу. Просторова селекція дозволяє здійснювати ослаблення впливу завад,
напрямки приходу яких відрізняються від напрямку на джерело корисного сигналу. Але іноді
виникає необхідність позбутися від завад, що приходять з напрямків, близьких до напрямку
приходу корисного сигналу. Компенсацію таких навмисних завад можна забезпечити за
рахунок використання апріорної інформації про їх частотно-часову структуру.
Постановка задачі дослідження
Завдання компенсації навмисних завад можна сформулювати наступним чином. Є
джерело корисного сигналу і N джерел навмисних завад, рівень яких вище рівня корисного
сигналу. У приймачі є інформація про частотно-часову структуру навмисних завад (несуча
частота, закон модуляції, час приходу). Потрібно виділити корисний сигнал на фоні
навмисних завад.
Тому актуальною науковою задачею, що вирішується в рамках зазначеної праці є
розробка методу компенсації впливу навмисних завад при постановці завад від декількох
джерел.
Основні положення
На вхід приймачу радіозасобу надходить суміш, що складається з корисного сигналу і
сукупності навмисних завад. З урахуванням того, що відома інформація про частотно-часову
структуру навмисних завад, можна створити їх копії, що дозволить компенсувати їх
негативний вплив на корисний сигнал. З використанням копій завад формується груповий
сигнал завад у вигляді комплексних вагових коефіцієнтів, що регулюють амплітуду і фазу
копій завад.
Зазначений метод складається з наступної послідовності дій: введення вихідних даних;
оцінка стану каналу; ранжування джерел завад по рівню потужності сигналу; порівняння
параметрів завад з еталонними значеннями; компенсації негативного впливу кожного з
джерел завад шляхом їх складання по модулю 2 з еталонними значеннями завад, вибір
алгоритму компенсації залишкового впливу завад.
Точність оцінки корисного сигналу істотно залежить від значень коефіцієнтів вектору,
що забезпечує мінімізацію навмисних завад у вихідному сигналі за рахунок регулювання
амплітуд і фаз копій завад, що можна знайти за допомогою рекурсивного алгоритму
найменших квадратів.
Висновки
У роботі розглянуто метод компенсації навмисних завад. Метод заснований на
використанні інформації про частотно-часову структуру навмисних завад. Компенсація
навмисних завад здійснюється за допомогою рекурсивного алгоритму найменших квадратів.
Результати математичного моделювання показали ефективність розглянутого методу.
Напрямком подальших досліджень є розробка гібридної інформаційної технології для
засобів військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад.
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Кудряшов І. С. (ХНУ ім. В. Н. Каразіна)
д.т.н. Горбенко І. Д. (ХНУ ім. В. Н. Каразіна)
ПОРІВНЯННЯ КАНДИДАТІВ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ НА ПОСТ
КВАНТОВИЙ СТАНДАРТ NIST PQC НА БАЗІ MQ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ
ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ВАГОВИХ
КОЕФІЦІЄНТІВ
Останнім часов наблюдається суттєвий розвиток квантових обчислень, який сприяє
появі квантового комп’ютера. Ці події відкривають питання пов’язані з захистом
криптографічних систем з відкритим ключем. Тому виникає необхідність створення
механізмів які були би стійкими до методів квантового криптоаналізу.
Національний інститут стандартів і технологій (NIST) США об’явив про початок
вибору серед претендентів на конкурс пост квантових алгоритмів NIST PQC [1], алгоритми
які планується прийняти в 2020 – 2022 роках в якості пост квантових стандартів. Таким
чином, нині вирішується проблема створення та стандартизації пост квантових
криптографічних примітивів типу ЕП. Вона надзвичайно актуальна і вимагає свого
розв’язання в найближчі декілька років у відповідності з вимогами NIST США [2 – 4].
Актуальною задачею є оцінка можливостей використання пост квантових алгоритмів, а
також встановлення переваг одного механізму над іншим.
1 ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ ВІДНОСНО БЕЗУМОВНИХ КРИТЕРІЇВ
Для конкурсу NIST PQC було розроблено методику порівняння механізмів, які повинні
протистояти загрозам пост квантового періоду. кожний з алгоритмів повинен відповідати
певним безумовним критеріям, які наведено у таблиці 1. Ці критерії є обов’язковими, тобто
якщо один з кандидатів не задовільняє хоча б один критерій, його не можна розглядати як
такий, що може використовуватися як криптографічний механізм пост квантового періоду.
Безумовні критерії оцінки
електронного підпису (ЕП)
№
1
2

3

4

5

6

7

постквантових

криптографічних

Таблиця 1
перетворень типу

Безумовні критерії
Надійність, простота та прозорість математичної бази (математичних перетворень),
що застосовуються при реалізації постквантових криптоперетворень ЕП.
Практична захищеність крипто перетворення типу ЕП від відомих атак з
використанням квантового комп’ютера та доступу крипто аналітика до 2 64 обраних
повідомлень, для моделі безпеки EUF – CMA

Позначення
W1

Обґрунтованість реальної захищеності (стійкості) криптоперетворень типу ЕП від
усіх відомих та потенційно можливих криптоаналітичних атак постквантового періоду
на основі використання загальних параметрів та ключів з необхідними розмірами та
властивостями (ключі 128 біт та більше класичної стійкості(безпеки)), включаючи
статистичну безпеку.
Теоретична захищеність криптографічних перетворень типу ЕП в постквантовий
період проти існуючих силових, аналітичних та спеціальних атак для діючих моделей
загроз (мінімум для моделі EUF – CMA для ЕП).
Можливість заміни існуючих стандартизованих криптопримітивів на постквантові та
застосування в діючих криптографічних системах та протоколах в певних умовах та
обмеженнях.
Обчислювальна ефективність – складність прямого Іпр та зворотного Ізв
криптографічних перетворень ЕП, а також генерування асиметричних пар ключів Ікл не
вище за поліноміальну, забезпечення необхідних значень складності (швидкодії) Іпр, Ізв
та Ікл при практичному застосуванні в додатках з апаратно-програмною та програмною
їх реалізацією.

W3

Виконання обмежень на мінімальну та максимальну довжини особистих та відкритих
ключів, розміри та збитковість ЕП, відсутність слабких особистих ключів для моделей
безпеки постквантового періоду.

W7
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W2

W4

W5
W6

Відповідно до поданих безумовних критеріїв було проведено аналіз відповідності
кожного з алгоритмів ЕП на базі MQ-перетворень, які приймають участь у конкурсі NIST
PQC за такими умовами:
1. Наведені критерії вимагають чіткої відповідності, тому критерієм добору є логічна
зміна так або ні (1 або 0). Тобто безумовний критерій можна представити у матиматичному
поданні з урахуванням:

(Wб1, Wб 2 , Wб 3 , Wб 4 , Wб 5 , Wб 6 , Wб 7 )  (1,0)

(1)

2. Використовуючи правило (1) функцію відповідності алгоритму вимогам, що
викладені вище, можна представити у вигляді інтегрального безумовного критерію:

Wб  W1  W2  W3  W4  W5  W6  W7
Тобто, якщо W відповідає значенню 0, то можна стверджувати що крипто
перетворення не задовільняє безумовним критеріям, якщо 1 – то навпаки, задовільняє.
Відповідно до поданих критеріїв був проведений аналіз механізмів електронного
підпису, який наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Оцінка постквантових криптографічних перетворень типу електронного підпису (ЕП)
на базі MQ-перетворень на відповідність безумовним критеріям
Scheme
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W
TPSig
1
0
0
1
1
1
1
0
HiMQ3
1
0
0
1
1
1
1
0
DME
1
1
0
1
1
1
1
0
LUOV
1
1
1
1
1
1
1
1
GUI
1
1
1
1
1
1
1
1
Rainbow
1
1
1
1
1
1
1
1
MQDSS
1
1
1
1
1
1
1
1
DualMode
1
1
1
1
1
1
1
1
MS
GeMSS
1
1
1
1
1
1
1
1
У поданій специфікації DME [5] описані практичні досліди щодо безпеки алгоритму,
але немає жодних представлень щодо теоретичної захищеності від усіх відомих атак. Цей
факт визиває підозру стосовно реальної захищеності механізму і відносно заявленого
досягнутого рівня безпеки [6].
Відносно HiMQ3 [7] наразі було знайдено недолік у доказі безпеки EUF-CMA [6], тому
можливо визначити чи дійсно цей механізм задовільняє практичної та реальної захищеності
відносно відомих та потенційно можливих криптоаналітичних атак.
Запропонований механізм TPSig [8] був відізваний з конкурсу через те, що має лінійну
складність відновлення серкретного ключа [6]. Тому можна вважати, що три вище згадані
механізми отримали незадовільнений результат згідно перевірки на відповідність
безумовним інтегральним критеріям.
Надалі пропонується аналіз алгоритмів, які отримали позитивний результат перевірки,
відносно умовних критеріїв та інтегрального умовного критерію, тобто LUOV [9], GUI [10],
Rainbow [11], MQDSS [12], DualModeMs [13] та GeMSS [14].
2 ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ ВІДНОСНО УМОВНИХ КРИТЕРІЙВ ЗА
ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ВАГОВИХ
КОЕФІЦІЄНТІВ
Для аналізу можливості використання тих чи інших алгоритмів, необхідно оцінити
можливості кожного, а також оцінити перевагу одного алгоритму над іншим. Таку задачу
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можна вирішити за допомогою порівняння алгоритмів із застосуванням методу вагових
коефіцієнтів. Далі наведено порівняння умовних оцінок алгоритмів.
Умовними оцінками виступали наступні характеристики алгоритмів:
1) Iст. – рівень криптографічної стійкості;
2) lв.к – довжина відкритого ключа;
3) lо.к – довжина особистого ключа;
4) lрез. – довжина результату криптоперетворення (підпис);
5) Tкл. – швидкість створення ключової пари;
6) Тпр. – швидкість прямого криптоперетворення (створення підпису);
7) Тзв. – швидкість зворотнього криптоперетворення (перевірка підпису).
Для поданих характеристик застосовується оцінка важливості, яку виставляють
експерти в області криптографії. Числові шкала оцінки, числові значення, та вагові
коефіцієнти важливості характеристик наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Експертні оцінки характеристик криптоалгоритмів методом ранжування
Показники I
ст.
Експерти
1
7
2
6
3
5
4
5
5
6
W
0,207

lв.к

lо.к

lрез.

Tкл.

Тпр.

Тзв.

5
7
6
6
2
0,186

3
1
1
1
1
0,05

2
3
2
4
4
0,107

1
2
3
2
3
0,079

4
4
4
3
5
0,143

6
5
7
7
7
0,228

Безпосередньо на конкурс NIST PQC було подано безліч механізмів із різними
модифікаціями, тому було прийнято рішення порівнювати лише алгоритми які мають
позитивний інтегральний безумовний критерій. Для кожного такого алгоритму була обрана
модифікація, яка відповідно до специфікації гарантує найвищий рівень безпеки.
В таблиці 4 наведені характеристики обраних для порівняння алгоритмів електронного
підпису, які базуються на використанні MQ-перетворень.
Таблиця 4
Характеристики алгоритмів електронного підпису на базі MQ-перетворень
Схема

Iст

lв.к

LUOV

256

100 967

GUI

256

Rainbow

256

GeMSS

256

MQDSS

192

88

48

DualMod
eMS

128

528

18 038
184

5 928
141
1 351
373
3 603
792

Tкл.

Тпр

276 912 036

144 203 736

83

239 502 000
000

872 949 000
000

2 004 155

892 109

118

45 064 000 000

3 916 000

2 897 000

82 056

104

18 174 000 000

12 740 000
000

6 680 606

776 183 461

160 420
000
571 665
382

2 072 200 000
000

6 006 000
000

lо.к
32

lрез
521

159 642

67
800
32
640
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Тзв
84 564
465

6 994 000

Далі пропонується провести оцінку об’єктивних показників з таблиці 4 кожної з схем
відповідно до методу вагових коефіцієнтів, і таким чином встановити вагові коефіцієнти
важливості обраних показників відповідно до кожного алгоритму (табл. 5).
Таблиця 5
Оцінка характеристик алгоритмів
електронного підпису з відповідними експертними оцінками

Iст
lв.к
lо.к
lрез
Tкл.
Тпр
Тзв
∑
W

LUOV
1,242
0,744
0,3
0,321
0,395
0,715
0,684
4,401
0,197

GUI
1,242
0,186
0,15
0,642
0,158
0,143
1,368
3,889
0,174

Rainbow
1,242
0,558
0,1
0,428
0,238
0,858
1,14
4,563
0,205

GeMSS
1,242
0,372
0,2
0,535
0,316
0,286
0,456
3,407
0,153

MQDSS
0,414
1,116
0,25
0,107
0,474
0,572
0,228
3,161
0.142

DualModeMS
0,207
0,93
0,05
0,214
0,079
0,429
0,912
2,821
0.126

Отримані результати також зображені на рис. 1 у вигляді гістограми.

Рис. 1 – Відносна перевага алгоритмів ЕП на базі MQ перетворень
Як видно з гістограми (рис. 1) відповідно до проведеної методики кращими алгоритмами є
Rainbow та LUOV. Останні місця займають MQDSS та DualModeMS.
ВИСНОВКИ
У роботі був проведений первинний аналіз алгоритмів-кандидатів, представлених на
конкурс пост-квантової криптографії NIST PQC відносно об’єктивних техніко-економічних
показників, а саме розміру публічного та приватного ключа, рівень стійкості алгоритмів,
розміру підпису, швидкодії генерування ключової пари, швидкодії створення підпису та його
перевірки.
З проведеного порівняння пост квантових алгоритмів електронного підпису можна
зробити такі висновки:
1.
Лише 6 кандидатів з 9-ти відповідають безумовним критеріям, це LUOV,
Rainbow, GUI, GeMSS, MQDSS, DualModeMS;
2.
Алгоритми Rainbow та LUOV мають найбільшу перевагу відносно інших
алгоритмів тому вважаються найбільш переспективними кандидатами.
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ТЕХНІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
В статті розглянуто один із варіантів програмно-технічних заходів, а саме методику
застосування технічної ідентифікації на основі стохастичних процесів у напівпровідникових
структурах радіоелектроніки.
До основних сервісів безпеки відносять: ідентифікацію та аутентифікацію; управління
доступом; протоколювання та аудит; криптографію; екранування.
Ідентифікація та аутентифікація - це перший рубіж оборони інформаційного простору.
Ідентифікація дозволяє суб’єкту – користувачу або процесу, діючому від імені
визначеного користувача, назвати себе, повідомив своє ім’я. Через аутентифікацію друга
сторона переконується, що суб’єкт дійсно той, за кого себе видає. В якості синоніма можна
використати терміни „перевірка достовірності”. Суб’єкт може підтвердити свою
достовірність, якщо пред’явить одну з наступних сутностей – дещо з того: що він знає пароль, особистий ідентифікаційний номер, криптографічний ключ; чим він володіє:
особисту картку або інший пристрій аналогічного призначення; що є частиною його самого біометричні характеристики; асоційоване з ним, наприклад координати.
Надійна ідентифікація та аутентифікація ускладнена з ряду принципових причин. Поперше, комп’ютерна система ґрунтується на інформації у тому вигляді, у якому вона була
отримана (джерело інформації залишається невідомим). По-друге, майже всі
аутентифікаційні сутності можна дізнатися, вкрасти або підробити. По-третє, є протиріччя
між надійністю аутентифікації з одного боку, та зручностями користувача та системного
адміністратора з другого. По-четверте, чим надійніше засіб захисту, тим він дорожче.
Таким чином, необхідно шукати компроміс між надійністю, доступністю по вартості
та зручністю використання та адміністрування засобів ідентифікації та аутентифікації. Як
правило, компроміс досягається за рахунок комбінування перерахованих базових механізмів
перевірки достовірності.
Коли аутентифікаціі піддаються процес або дані (не людина), вибір припустимих
засобів звужується. Єдине, що є у комп’ютерній сутності, це інформація, отже, перевірка
достовірності може ґрунтуватися лише на тому, що процес або дані знають. Тому тільки
використання криптографії дозволяє забезпечити ефективний захист.
Таким чином: задача забезпечення безпеки передачі інформації в телекомунікаційних
системах актуальна; максимальна ефективність всієї системи захисту можлива у випадку
високої організованості персоналу; лише комп’ютерні системи дозволять автоматизувати
питання забезпечення власної безпеки (зменшують вплив людського фактора); необхідний
пошук нових підходів до формування ключової інформації для криптографічних систем
захисту (ідентифікації та аутентифікації користувачів).
В роботі розглядаються основні положенням інформаційної безпеки з практичними
рекомендаціями по формуванню та підтриманню режиму безпеки. Підкреслено
обов’язковість комплексного, систематичного підходу, необхідність поєднання
законодавчих, організаційних та програмно-технічних заходів.
Нові можливості у вирішенні визначеної проблеми (технічної задачі) представляє
технічна діагностика, а саме нові методологічні підходи визначення фактичного технічного
стану радіоелектронного обладнання. Суть запропонованого підходу – автоматичне
формування ідентифікаційних ознак абонентів на основі стохастичних процесів зміни
струмів у радіоелектронних пристроях обміну інформацією. Унікальність технічної
складової програмно-апаратних систем пояснюється різними умовами виробництва,
транспортування, експлуатації та зберігання апаратури, різним часом функціонування
(роботи).
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ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Здешевлення технологічних процесів на сучасному виробництві призводить до
значного погіршення якості, зниження надійності та інших споживчих характеристик
радіоелектроніки, і блоків живлення (БЖ) в тому числі. Будучи не найскладнішим пристроєм
сучасної радіоелектроніки, блок живлення є пристроєм, який визначає основні
експлуатаційні (надійнісні) характеристики виробу в цілому.
Саме з цієї причини контроль за технічним станом БЖ є актуальною науковопрактичною задачею. В даний час контроль за станом БЖ здійснюється досить рідко (при
введенні в експлуатацію нового БЖ, або, якщо пристрій починає працювати нестабільно з
симптомами, що вказують на несправність джерела живлення).
Аналіз існуючих методів та перспективних стратегій військового ремонту [1], засобів
контролю технічного стану і ремонту засобів автоматизації в умовах військ показав
актуальність задачі створення автономних автоматизованих систем діагностування (ААСД) у
вигляді вимірювальної інформаційної системи (сукупності функціонально об'єднаних
вимірювальних, обчислювальних та інших технічних засобів) одержання діагностичної
інформації, її перетворення та обробки з метою автоматичного здійснення логічних функцій
діагностування. Створення ААСД стало можливим у зв’язку з успіхами в галузі
діагностування, розвитком концепції дефектоутворення в напівпровідникових структурах
радіокомпонентів, вибором і обгрунтуванням діагностичного параметру та наявністю
неруйнівних методів контролю.
Суть методу [2] полягає в безконтактній реєстрації діагностичної інформації із
застосуванням датчика діагностичного сигналу (ДДС). Отримана інформація у вигляді
випадкового аналогового сигналу має високий ступінь кореляції з фактичним технічним
станом об’єкту контролю (вторинних джерел живлення). Обробка отриманої інформації
відбувається за допомогою спеціального програмного забезпечення (СПЗ) (Adobe Audition,
Cool Edit Pro, Wave Lab Pro). Особливістю зазначеного СПЗ є можливість не лише
візуалізувати процеси, які відбуваються в об’єкті контролю, а й накопичувати відповідну
інформацію з подальшою статистичною обробкою.
Вказане СПЗ дозволяє виконати декілька способів аналізу діагностичної інформації –
фазовий (Phase Meter), частотний (Frequency Analysis) та амплітудний (Amplitude Statistics)
(рис.1), кожен з яких має кілька різних способів візуалізації. Таким чином, наявність зручних
та інформативних способів представлення діагностичної інформації дозволить значно
прискорити її обробку, агрегацію та прийняття відповідних рішень.
За допомогою ДДС відбувається збір діагностичної інформації а цифрове перетворення
здійснюється 16-розрядним (65536 кодових позицій) аналого-цифровим перетворювачем з
частотою квантування 44кГЦ (точність вимірювань 2 888 584 000 значень за секунду) при
амплітуді вхідного сигналу до 100мВ. Зазначені показники є достатніми для функціонування
ААСД та вирішення основних завдань технічного діагностування для вторинних джерел
живлення джерел живлення засобів зв’язку та автоматизованого управління військами.

Рис. 1. Амплітудний аналіз Adobe Audition
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Рис. 2. Частотній аналіз Adobe Audition

Рис. 3 Енергетична гістограма діагностичного параметру Cool Edit Pro

Рис. 4. Частотній аналіз Wave Lab Pro

Рис. 5 Енергетична гістограма діагностичного параметру Wave Lab Pro
Використання вказаного вище методу у складі ААСД дозволяє уникнути застосування
контактних методів вимірювання інформаційних параметрів для діагностування БЖ,
мінімізувати вплив пристрою діагностування на „власнуˮ надійність блоку (не додаються
нові елементи та не змінюється принципова схема), скоротити час діагностування існуючих
та перспективних БЖ, автоматизувати процес контролю та передбачити можливість
прогнозування технічного стану.
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ТЕМПЕРАТУРА СКЛАДОВИХ ПРОЦЕСОРУ ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ ПАРАМЕТР
Визначення фактичного технічного стану складних радіотехнічних пристроїв
(комп’ютерів, телекомунікаційного устаткування) є основною умовою переходу до
передових (прогресивних) форм технічного обслуговування. Центральний процесор є серцем
будь-якої комп’ютерної системи. Саме на нього припадає максимальне навантаження щодо
виконання основних обчислювальних дій. При виконанні значної кількості операцій
температура процесора неодмінно підвищується. Перевищення граничних значень по
перегріву може призвести до виходу устаткування з ладу.
На відміну від інших мікросхем (менш складних за своєю внутрішньою структурою),
процесор зазвичай оздоблюється радіатором. Як наслідок, відбувається інтегрування
(вирівнювання) температури всієї схеми (навіть ті частини процесору, які не мають
нагріватися, можуть бути перегрітими).
Застосування сучасних засобів реєстрації та відображення температури (тепловізору
або пірометру) не дозволяють (при наявності радіатору) визначити диференціальні
показники температури окремих складових частин процесору. Те саме стосується
вбудованого датчика температури який визначає температуру кришки (оболонки) процесора.
Розглянемо внутрішню структуру процесорів другого і третього покоління компанії
Intel (рис.1а,б).

а)
б)
Рис. 1 Внутрішня структура процесорів компанії Intel
На рис.1.а представлено внутрішню структуру кристалу 4-ядерного процесора
сімейства Intel Sandy Bridge, а на рис.1.б – 4-ядерного процесора сімейства Intel Ivy Bridge.
На рисунках (фото) можливо чітко виділити та геометрично прив’язати основні
складові частини сучасного процесору. Графічний процесор в Intel Ivy Bridge, збільшилося в
розмірах та нараховує шістнадцять виконавчих модулів (замість дванадцяти в Intel Sandy
Bridge). Збільшилася і загальна кількість використовуваних транзисторів. У самої складної
версії чіпа Intel Sandy Bridge налічувалося близько 995 млн. транзисторів при площі кристала
216 кв. мм., тоді як у версії Intel Ivy Bridge – майже 1,4 млрд. транзисторів при площі
кристала 160 кв. мм..
Отже, на площі 100 – 200 кв. мм розташована складна апаратна частина технічний
стан якої фактично не можливо контролювати (з точки зору технічного діагностування).
Зважаючи на те, що температура напівпровідникової структури є діагностичним параметром,
необхідно мати засоби (автоматизовані програмно-апаратні засоби) для вирішення основних
задач технічного діагностування визначеного об’єкту.
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ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Актуальність. Значний обсяг інформації, збереженої в цифрових форматах у відкритих
базах даних, дозволяє отримувати знання особливо в стратегічних сферах, зокрема у
військовій, де доступ до інформації носить обмежений характер. Однак виокремлення та
сортування нових даних з різних джерел інформаційного потоку можливе лише коли вони
проаналізовані за визначеними спільними параметрами. Крім цього, велика кількість
збережених даних може унеможливити їх аналіз за допомогою звичайних методів. Труднощі,
що виникають при більш точному аналізі загальної маси невпорядкованих даних, означають,
що вони можуть стати непотрібними нагромадженнями відомостей. Водночас відомо, що у
великих обсягах даних може міститись величезний потенціал інформації, яка може бути
екстрагована із загального потоку та належним чином використана.
Мета. Використання спеціальних математичних методів для виокремлення із загального
інформаційного потоку необхідної інформації спеціального призначення.
Основні положення. Виокремлення даних із загального великого інформаційного
потоку є практично складним завданням. Його виконання вимагає значної теоретичної
підготовки в процесі створення відповідних математичних методів. Такий математичний
метод роботи з даними як Data mining дозволяє виявляти шаблони у великих наборах даних,
що включають методи на межі машинного навчання, статистики та систем бази даних. Data
Mining – мультидисциплінарна область, що виникла на базі таких наук, як прикладна
статистика, розпізнавання образів, штучний інтелект, теорія баз даних тощо. Data Mining є
процесом підтримки прийняття рішень, заснованим на пошуку в даних прихованих
закономірностей і шаблонів інформації. Технологія Data Mining призначена для пошуку у
великих обсягах даних неочевидних, об'єктивних і корисних закономірностей, які не можна
знайти стандартними методами аналізу даних і які можуть мати практичне застосування.
Методи Data Mining призначені для знаходження у досліджуваних об'єктах специфічних
ознак, які визначають їх розміщення під час класифікації за заздалегідь визначеними
правилами, для пошуку залежностей вихідних даних від вхідних змінних та передбачення
нових результатів на основі виявлених залежностей і закономірностей. Важливою рисою
технології Data Mining є можливість візуального відтворення, а саме побудова графічного
відображення даних, що аналізуються. При цьому великі обсяги невпорядкованих даних
можуть бути відображені у вигляді впорядкованої табличної інформації, діаграм та графіків.
Методи Data Mining реалізовані на базі різних наукових дисциплін, таких як теорія
ймовірності та математична статистка, теорія баз даних, штучний інтелект, алгоритмізація,
візуалізація та інші. Варто відзначити, що Data Mining – це динамічна технологія, яка
вимагає своєчасних доробок і супроводу. З огляду на те, що Data Mining будується на
статистичних даних минулого, система може реагувати на зміни ситуації з деяким
тимчасовим відхиленням. Однак методи Data Mining при побудові моделей передбачають
використання генерації гіпотез про закономірності, що мають місце в аналізованих даних, і
побудову моделей, що дозволяють кількісно оцінити рівень кореляції досліджуваних
факторів, ґрунтуючись на наявній інформації. Такий підхід в деякій мірі дає можливість
вважати технологію Data Mining системою, яка самонавчається, і тим самим максимально
нівелювати відставання від поточної дійсності.
Висновки. Таким чином, розглянутий метод Data Mining з використанням методів
оперативного та інтелектуального аналізу даних, дозволяє підвищити рівень аналітичної
обробки даних різного походження і характеру, вдосконалити управлінську діяльність і може
бути використаний в експертних системах, а також в системах підтримки прийняття рішень.
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ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ITEM RESPONSE THEORY ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
НАВЧАННЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМАХ
Ефективність управління процесом підготовки висококваліфікованих спеціалістів з
телекомунікацій, якість досягнення ними цільових завдань в оволодінні практичними
прийомами у застосуванні за призначенням сучасних засобів зв’язку прямопропорційно
залежіть від впровадження інноваційних технологій навчання серед яких особливу нішу
займають комп’ютерні тренажерні системи навчання (КТСН).
Саме подібний клас навчальних систем забезпечує наочність навчального матеріалу,
поєднує різні способи сприйняття навчальної інформації, підвищує мотивації за рахунок
новизни та різноманітності навчання з використанням комп’ютерної техніки, надає змогу
визначати час для роботи з навчальним матеріалом в індивідуальному режимі, забезпечує
об’єктивний контроль та самоконтроль при правильному виконанні практичних прийомів на
модельній техніці зв’язку.
Але при застосуванні комп’ютерних тренажерних систем важливо брати до уваги
рівень підготовленості тих, кого навчають, їхні індивідуальні здібності у сприйнятті нової
інформації, здатність у складних умовах дотримуватися чітких дій у виконанні навчальних
стратегій. Це залежіть від ефективної організації зворотного зв’язку між КТСН і об’єктом
навчання з метою визначення об’єктивної оцінки ступеня його підготовленості.
При вимірі рівня підготовленості згідно класичної оціночної моделі, для кожного
навчаємого формується навчальна стратегія з завдань оціночного простору. При цьому
навчальні стратегії характеризуються різним ступенем складності. Підсумкова оцінка у
виконанні практичної задачі формується за числом правильних дій навчальної стратегії.
Недоліком такої оцінки знань є недостатня об’єктивність у оцінці навчаємого. Для
забезпечення максимальної інформативності результатів контролю необхідно, щоб середня
складність практичних завдань, яка пред’являється навчаємому, відповідала його
гіпотетичному рівню підготовленості. Практично це можна здійснити за допомогою
адаптивних навчальних стратегій.
Під адаптивною навчальною стратегією розуміють комп’ютеризовану систему
науково обґрунтованої перевірки і оцінки результатів навчання, що має високу ефективність
за рахунок оптимізації процедур генерації, пред’явлення і оцінки результатів виконання
адаптивних практичних завдань.
Проте побудувати таку адекватну модель складно, оскільки рівень підготовленості (як
параметр, що вимірюється) і рівень складності практичних завдань (як параметр завдання,
що встановлюється при атестації навчаємого) мають різні метрики.
Пропонується використання параметричних моделей Item Response Theory (IRT) у
програмній логікі КТСН з метою вирішення наступних завдань педагогічного вимірювання:
знаходження та оцінювання параметрів рівня складності навчальних завдань δ та параметрів
рівня знань навчаємих θ; знаходження ймовірності P правильної дії (поведінки) навчаємих
будь-якого рівня підготовленості на завдання певного рівня складності.
Основною математичною моделлю IRT є однопараметрична логістична функція Раша,
що має назву характеристичної кривої і яка має вигляд:
1
Pj 
,
(1)
1  exp ( j   )
де Pj − ймовірність правильної дії (поведінки) навчаємих будь-якого рівня підготовленості
на завдання певного рівня складності під номером j; δj − рівень складності конкретного j-го
завдання спроектованої навчальної стратегії; θ − рівень знань навчаємого, латентна змінна;
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Чим вище крутизна функції P, тим вужчий інтервал, на якому це завдання працює.
Внаслідок цього пропонується поліпшення моделі Раша за рахунок уведення у вираз (1)
другого параметра a j . Параметр a j надає інформацію про навчальну стратегію з точки зору
оцінки її диференціюючої здатності на заданому інтервалі. Після уведення у вираз параметра
a j отримується двохпараметрична модель:

Pj 

1
.
1  exp a j ( j   )

(2)

Емпіричні межі значень для параметра a j − від мінус 2,80 до плюс 2,80. Можливо
також додавання параметра C, що визначає ймовірність вгадування правильної поведінки
(порядку дій) при виконанні навчальної стратегії.
Виникає проблема адекватної оцінки складності практичних завдань і початкового
рівня знань навчаємих.
Початкова оцінка рівня знань навчаємого визначається по формулі:
 Pi
 qi


 ,


 i  l n
де

(2)

Pi − доля правильних дій i-го навчаємого, q i − доля неправильних дій.

Аналогічно визначається початкова оцінка рівня складності завдання навчальної
стратегії:

 qj
 i  l n
 Pj


,



(3)

де Pj − доля правильних дій на j-е завдання навчальної стратегії, q i − доля неправильних
дій.
Через дію різних випадкових чинників оцінки параметрів θ і δ, що отримані на
декількох вибірках будуть, звичайно, розрізнятися. Якщо об’єм вибірки досить великий, то
можна ставити питання про обчислення стійких значень параметрів θ і δ, які будуть
найбільш ефективними оцінками і можуть бути прийняті у якості об’єктивних оцінок
параметрів θ і δ. При будь-якому проведенні процесу практичної роботи результати
~
~
 i -статистичних оцінок  i , і  j - статистичних оцінок  j будуть
обчислення
відрізнятися від існуючих точних значень. По своєму сенсу оцінки є певними функціями
початкових випадкових значень елементів матриці виконаних дій (практичних прийомів)

Ank , яка складається з N -рядків і K -стовбців і тому самі є випадковими величинами.
Виходячи з цього, виникає питання про знаходження математичних очікувань і дисперсії цих
випадкових величин. Необхідно, щоб математичне очікування відповідних оцінок співпадало
з відповідними точними значеннями, а дисперсія оцінки була б мінімальною.
Отже, до переваг запропонованої адаптивної моделі навчання з використанням IRT
можна віднести наявність безперервної шкали рівня підготовленості, що дозволяє
співвідносити між собою результати по різним тренажним завданням. Недоліком цієї моделі
тестування є необхідність у калібровці, а саме, у емпіричному визначенні параметрів
тестових завдань, що вимагає достатньо великої кількості експериментальних даних.
Таким чином, параметричні моделі доцільно застосовувати при средньо- і
широкомасштабній оцінці практичної підготовленості із використанням КТСН.
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CИНТЕЗ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТРЕНАЖЕРНОЇ
СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ НОВІТНІМИ ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ
Одним з іноваційних напрямків практичної підготовки спеціалістів з телекомунікацій є
розробка і впровадження комп’ютерних тренажерних систем навчання (КТСН), заснованих
на принципах: якісної формалізації навчальної задачі або класу задач; організації циклічного,
замкнутого управління пізнавальною діяльністю тих, хто навчається. Від вибору
раціональної архітектурної будови КТСН залежіть: ефект у досягненні цільової настанови
процесу навчання; особливості архітектурної реалізації КТСН; наочність і індивідуалізація
навчання тощо. Досягти цього можливо з урахуванням значної кількості критеріїв, що
висуваються не тільки до процесу навчання в цілому, а і до конкретної предметної області
навчання. Це, у свою чергу, відносить цю задачу до задач багатокритеріальної оптимізації.
Для вирішення задачі структурної багатокритеріальної оптимізації структури КТСН
пропонується метод комплексної оцінки структур (МКОС), що базується на методології
системного аналізу і являє собою багатокроковий інтерактивний процес із сукупності
еврістичних і формальних процедур. Можливими шляхами вирішення цих завдань є: повний
перебір всіх варіантів; скорочений перебір (використовуються методи випадкового пошуку);
апарат векторної оптимізації. Завдання вибору раціональної структури КТСН відноситься до
класу завдань нечіткої багатокритеріальної оптимізації. Тобто, існує безліч m моделей
структурної будови КТСН. Деяка j-а властивість i-го варіанту структурної будови КТСН
характеризується величиною j-го часткового показника q ij ; i= 1, m ; j= 1, n . Тоді структура
КТСН при i-тому варіанті реалізації характеризується вектором Qi  qi1, ... qij , ... qin . Завдання
багатокритеріальної оптимізації зводиться до того, щоб з безлічі m варіантів структурної
реалізації КТСН вибрати такий варіант i0 , який має найкраще значення вектора Qi , тобто

i0  arg optQi , i  1, m

(1)
Для вирішення багатокритерійного завдання вибору необхідно виразити значення
часткових показників q ij в зручній кількісній формі. Практика показує, що найдоцільніше
як кількісні, так і якісні показники привести до вигляду, коли їх значення змінюються від
нуля до одиниці, тобто 0  q ij  1 для i= 1, m ; j= 1, n . При цьому кількісні показники
нормуються відносно оптимальних значень, а якісні представляються у вигляді функцій
приналежності заданому рівню якості. Першим кроком рішення задачі є визначення
важливості показників. Для цього пропонується використати метод власних векторів Уэя [1].
Метод грунтується на даних матриці парних порівнянь А = a jk , a jk



 1, 0, 1  , де

a jk = -1 означає перевагу показника q k над показником q j , a jk = 0 − рівноцінність q k і q j ,
a jk = 1 − перевага показника q j над q k . Зважаючи на незручність роботи з негативними
числами матрицю попарних порівнянь можна представити як ненегативну матрицю

А   a jk , а jk  0, 1, 2 , де числа 0, 1, 2  мають вищезазначений сенс. Склавши числа по
кожному з рядків матриці, матимемо числові характеристики важливості показників, а
розділивши їх на загальну суму, отримаємо коефіцієнти важливості показників.
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jk
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(2)

На другому кроці рішення задачі експертим методом визначаються значення часткових
показників q ij для усіх даних моделей подання знань. Нарешті, на третьому,
завершальному кроці вибирається раціональний варіант архітектурної будови КТСН одним з
можливих методів нечіткої багатокритеріальної оптимізації. Зокрема, пропонується
застосовати лексикографічний метод як найбільш простий в реалізації і вимагаючий
мінімальної експертної інформації про міру переваги показників.
Застосування методу зводиться до наступних операцій.
Упорядковуються показники по важливості
(3)
j  1, n
q1  q 2  ... q j  ...  q n ;
За згодою особи, що приймає рішення, для кожного показника призначається величина
допустимої поступки  q j ; j  1, m , у межах якої розглянуті альтернативи вважаються
практично рівноцінними. Для першого по важливості показника q1 формується множина  1
„практично рівноцінних” альтернатив, які задовольнять умові

max q1 ( X i )  q1 ( X k )  q1

(4)

k  I o(1)

i  1, S
i  I o(1)

Якщо множина  1 містить тільки один варіант, то він і є найкращим. Якщо множина
 1 містить більш за один варіант, то належіть перейти до розгляду множини  1 по
показнику q1 .
Для другого показника q 2 формується множина  2 варіантів з множини  1 , які
задовольняють умові

max q2 ( X i )  q1 ( X k )  q2
i 1

k  I o(1)

i  I o( 2)

k  I o( 2)

(5)

Якщо множина  2 містить тільки один варіант, то він і вважається найкращим; якщо

q 3 і так далі. Якщо усі показники
послідовно розглянуті і в результаті отримана множина    1   2  ...   m , що містить
більше 1 - розглядаємо ці варіанти по показнику

більш за одну альтернативу, то можна застосувати два підходи:
 зменшити величину допустимої поступки q j , починаючи з першого по важливості
показника і повторити усі кроки рішення;
 надати особі, що приймає рішення, остаточний вибір кра щого варіанту.
Отже, завдання синтезу структури КТСН є одним з центральних завдань етапу
проектування подібних систем. Раціональний вибір архітектурної будови КТСН залежіть не
тільки від обґрунтованості показників якості структури, а і від ефективного вирішиення
завдання нечіткої багатокритеріальної оптимізації. Запропонована методика дозволяє
урахувати якісні та кількісні показники і на підставі лексикографічного методу обрайти
найкращий варіант моделі, структура якої синтезується.
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ПЕРСПЕКТИВНА ТАКТИЧНА БОРТОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
В умовах високої динаміки ведення бойових дій для досягнення переваги над
противником необхідно забезпечити оперативний доступ до інформації про поточну
обстановку у всіх ланках управління до окремої бойової машини включно. Тому створення
тактичної бортової інформаційної системи (БІС), як елемента єдиного інформаційного
середовища поля бою є важливим та актуальним завданням.
Аналіз досвіду створення подібних систем у збройних силах розвинених країн дозволяє
сформулювати вимоги до інформації про поточну обстановку, оперативний доступ до якої
повинен забезпечуватись посадовим особам – користувачам БІС. Зазначена інформація
повинна охоплювати наступні системи:
система шасі (інформація про стан шасі, наявність палива та інформація з інших
можливих датчиків, що визначають параметри функціонування шасі);
система озброєння (інформація про стан озброєння та кількість боєприпасів за типами);
система передачі команд бойового управління (команди бойового управління у вигляді
формалізованих повідомлень);
система геопозиціонування (власні географічні координати з відображенням на
електронній карті, координати інших бойових одиниць підрозділу);
система розпізнавання та цілевказівок (ідентифікація об’єктів, що знаходяться в
безпосередньому бойовому зіткненні на полі бою, прийом цілерозподілення та цілевказівок
з відображенням на електронній карті, що надійшли від вищого командира та передача
вищому командирові координати виявлених цілей);
система оптичної розвідки (дані з лазерних дальномірів, тепловізорів, бортових
відеокамер);
система управління активним та пасивним захистом (обладнання (локатори) виявлення
засобів нападу, постановки завіс);
система технічного діагностування (визначення технічного стану складових частин
бойових машин під час технічного обслуговування та ремонту).
Оперативний доступ до такої інформації дозволить значно підвищити ефективність
управління підрозділами, а автоматичне надходження інформації від молодших командирів
старшим забезпечить оперативне та обґрунтоване прийняття необхідних рішень в умовах
динамічної бойової обстановки.
Для практичної реалізації БІС рухомі об’єкти потребують модернізації, а саме
дообладнання відповідними датчиками/системами, апаратурою внутрішнього зв’язку та
комутації тощо, проте, вже на сьогоднішній день можлива обробка та передача певної
інформації, що суттєво може підвищити ефективність використання бойових машин та їх
живучість під час виконання бойових завдань.
Крім цього, до складу БІС повинні входити наступні елементи:
програмно-апаратний обчислювальний модуль, призначений для забезпечення обробки
інформації та передачі обробленої інформації на зовнішні пристрої відображення або
відповідним адресатам з використанням штатних засобів зв’язку;
термінал відображення та введення інформації – пристрій для взаємодії користувача
(оператора) з обчислювальним модулем, який призначений для візуалізації та обробки
текстової, графічної та відео- інформації;
спеціальне програмне забезпечення (наприклад „Hermes-C2”, розроблене ТОВ
„Еверест”).
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АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ДІАГРАМОЮ СПРЯМОВАНОСТІ АНТЕННОЇ
РЕШІТКИ, ВИКОНАНОЇ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ШТАТНИХ АНТЕН
Пропонується розрахувати антенну решітку зі штатних антен короткохвильових (далі –
КХ) засобів спеціального мобільного зв’язку, із врахуванням параметрів ґрунту та необхідного
напрямку зв’язку.
В якості прикладу можна розглянути антену з біжучою хвилею струму для радіостанції Р136. При її модернізації навантажувальний опір на кінцівках 250-метрових проводів вимкнено, а
замість нього підключається (вмикається) ізолятор. Таким чином антена з біжучою хвилею
струму перетворюється в антену вібраторного типу.
Плечі антени розміщуються на штатних 3-х метрових стовбцях та відповідним чином
вигинаються. При цьому змінюється і розподіл струму вздовж антени.
Як відомо максимум випромінювання антен вібраторного типу направлений
перпендикулярно до випромінюючого провідника. В залежності від розподілу й направлення
позитивних й негативних ділянок струму, а також орієнтації провідників буде змінюватись
діаграма спрямованості (далі – ДС) антени.
Використовуючи метод дзеркального відображення, планується, розрахувати загальну
напруженість поля від 8-ми провідників (4 – реальних та 4 – дзеркального відображення).
Метою розрахунків є формування необхідної ДС.
Можливості формування необхідної ДС суттєво розширяться при застосуванні
екрануючих проводів з тих саме штатних антен. При цьому, в залежності від частоти буде
враховуватись те, що полотна штатних антен можуть, при необхідності, ділитися на відрізки
такої довжини, яка потрібна. З урахуванням цього виникають додаткові дзеркальні зображення
за рахунок екрануючих полотен, на які звичайно вплинуть і параметри ґрунту (діелектрична
проникність та питома провідність). Також, слід зазначити, що при використанні екрануючих
полотен можна отримати більш якісні дзеркальні зображення.
Рішення задач аналізу зустрічає складні математичні вирази. В сучасності розрахунки
складних математичних виразів існують тільки в поодиноких випадках. Виходячи з цього,
можемо впевнено сказати, що немало-важливу роль відіграють комп’ютерні програми для
розрахунку складних математичних, науково - технічних розрахунків. Складні обчислювальні
задачі, що виконуються при моделюванні технічних пристроїв і процесів, можна розбити на ряд
елементарних обчислень, інтегралів, розв’язання рівнянь. Для багатьох таких задач вже
розробленні методи розв’язки, створенні математичні системи, доступні для вивчення.
В рамках проведення роботи необхідним є вивчення принципів функціонування програми,
в якій дана робота буде виконуватись. З погляду спроможності виконувати складні обчислення
доцільним стало обрання програми MathCad, вона, в свою чергу, дозволить виконувати роботу
як в командному вікні, так і в графічному вигляді.
Метою роботи є:
– експериментально за допомогою програми Mathcad дослідити спрямовані властивості
розробленої антенної решітки, зручної для некваліфікованого споживача;
– освоїти методику вимірювання зовнішніх та внутрішніх характеристик модифікованої
антенної решітки за допомогою комп'ютерної програми.
Методи розрахунку спрямованих властивостей антен (або антенних решіток) за
допомогою комп'ютерної програми в значній мірі прискорять і спростять виконання робіт по
вивченню та проектуванню антенних пристроїв. Це дасть змогу швидко отримувати
практичні результати, будувати діаграми спрямованості, досліджувати, порівнювати та
оптимізувати параметри антен.
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Макарчук О.М. (ВІТІ)
Плаксюк В.М. (ВІТІ)
WEB-ІНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗОВАНОЇ
КОНФІГУРАЦІЇ ЛОКАЛЬНОГО СЕРВЕРУ ТЕЛЕФОНІЇ ASTERISK
Традиційні багатофункціональні телефонні системи дуже дорого коштують і
використовуються тільки у великих компаніях, так як їх ціна не є прийнятною для
використання у підрозділах ЗСУ. Існує відкрите програмне забезпечення - Asterisk IP-PBX,
що працює на Linux і FreeBSD і призначене для створення рішень комп’ютерної телефонії.
Asterisk має всі можливості класичної АТС, добре підтримує три VoIP-протоколу (SIP / H323
/ IAX), надає функції голосової пошти (VoiceMail), конференцій, інтерактивного голосового
меню (IVR), центру обробки викликів (постановка дзвінків в чергу і розподіл їх по агентам з
використанням різних алгоритмів), а також має гнучкий і універсальний інтерфейс для
інтеграції з зовнішніми системами обробки даних (AGI). Все це робить Asterisk потужною
платформою для організації телекомунікаційного сервісу будь-якого масштабу. Проте
процес налаштування Asterisk для військовослужбовців, які не являються фахівцями даного
фаху, має ряд ускладнень, що пов’язано з відсутністю простої графічної оболонки.
Метою роботи є: провести аналіз та практично реалізувати полегшену графічну
оболонку модуля автоматизованої конфігурації локального серверу телефонії Asterisk.
Існує велика кількість всіляких графічних засобів адміністрування Asterisk, як платних,
так і безкоштовних. Також є готові дистрибутиви, що дозволяють розгорнути на звичайному
PC сервер IP PBX за лічені хвилини. Найбільш популярними безкоштовними дистрибутивами
Asterisk є TrixBox, Elastix.
Головною проблемою для підрозділів ЗСУ є те, що навіть існуючі графічні оболонки є
досить складними та мають ряд ускладнень для налаштування конфігурацій локального
серверу телефонії Asterisk. Сучасні існуючі WEB-інтерфейси та дистрибутиви Asterisk мають
велику кількість функцій та можливостей для виконання різних завдань, які в ЗСУ не
виконуються. Велика кількість налаштувань АТС є досить важкою та часозатратною. Дану
проблему можна вирішити створенням своєї вузьконаправленої графічної оболонки для
підрозділів ЗСУ.
Перевагами власної графічної оболонки є:
– вона є безкоштовною;
– простий інтерфейс;
– легкість в користуванні;
– невелика часозатратність для налаштування.
Це все дасть можливість виконувати поставленні задачі на багато швидше та без
випливаючих проблем та помилок під час їх виконання.
Отже, діяльність будь-яких структур сьогодні потребує хоча б мінімального
телекомунікаційного сервісу. Існує відкрите програмне забезпечення – Asterisk IP-PBX, що
працює на Linux і FreeBSD і призначене для створення рішень комп’ютерної телефонії. Проте
процес налаштування Asterisk для військовослужбовців, які не являються фахівцями даного
фаху, має ряд ускладнень, що пов’язано з відсутністю простої графічної оболонки. Дану
проблему можна вирішити створенням своєї вузьконаправленої графічної оболонки для
підрозділів ЗСУ.
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Макарчук О.М.(ВІТІ)
Гріневич Д.А.(ВІТІ)
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗВ’ЯЗКУ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ ЗСУ
Методи мережевого аналізу та мережевого управління застосовні для розробки нових
продуктів і технологій як в традиційних галузях, для яких типові лише покрокові інновації,
так і для нових, швидко розвиваються: мережеве співробітництво є важливим інструментом
при мобілізації ресурсів, і при більш ефективному використанні наявних ресурсів.
У практичному плані застосування мережевого підходу в логістиці дає можливість
використовувати графічні методи планування в поєднанні з елементами імовірнісних
моделей розподілу часових показників окремих етапів робіт, формувати календарний план
реалізації складного комплексу робіт, визначати і мобілізувати резерви часу, попереджати
можливі зриви в ході робіт, здійснювати оперативне коригування планів, що і обумовлює
актуальність теми.
Метою дослідження є модифікація стандартних методів мережевого планування
відповідно до особливостей військово-технологічних процесів побудови системи зв’язку
бтгр.
Загальновідомі методики мережевого планування можна використати лише як основу.
Синтезувавши новий метод дослідження було видозмінено і враховано:
– деталізовано об’єкт, що виконує роботу (був підрозділ, стали мікрогрупи
військовослужбовців), а відповідно зменшилася кількість людей, що працюють “вхолосту”
на етапі планування ;
– розставлено пріоритети між видами зв’язку (за черговістю застосування, простотою
організації, пріоритетами старшого штабу) при побудові мережевого графіка;
– промасштабовано процеси за видом зв’язку, терміновістю виконання;
– автоматизовано розрахунково-графічних робіт за допомогою технології
паралельного програмування MPI;
– отримано властивість “гіперкуба” (зміна пріоритетів в програмі, змінює отриманий
результат, що дозволяє обрати оптимальний шлях реалізації проекту);
– доступність (відносна простота опрацювання отриманих результатів);
Сучасні технології паралельного програмування дозволяють проводити розрахунки
масивів даних (10000 на 10000 і більше) в межах 2-3 хвилин. Стандартність кількісного
складу, розміщення військових підрозділів, базових принципів організації військового
зв’язку дозволяють побудувати аналогічно складний універсальний мережевий графік за
допомогою технології паралельного програмування MPI.
Висновки. Таким чином, взявши за основу стандартні методи мережевого
планування, отримано модифікований метод мережевого планування організації зв’язку
тактичної ланки управління ЗСУ. Не можна не враховувати специфіку мілітаристичності
процесів, що відбуваються, оскільки обстановка і склад сил та засобів весь час змінюється,
що призводить устарівання інформації, отриманої при плануванні та унеможливлюванні
точному слідуванню встановленій послідовності робіт. Програмне рішення реалізації
мережевого графіка дозволяє вносити необхідні корективи по ходу виконання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Глазжан І. М., Новиков В. Г. Основи мережевого планування та управління. –
Харків: В-во ХГУ, 1996.
2. Михалевич В. С. Обчислювальні методи дослідження і проектування систем .
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Марилів О.О. (ВІТІ ім. Героїв Крут)
д.т.н. Сова О.Я. (ВІТІ ім. Героїв Крут)
МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ РАДІОМЕРЕЖАМИ
Ефективне функціонування мобільних радіомереж (МР) неможливе без наявності
інтелектуальної системи управління (ІСУ) у складі кожного мобільного вузла. В основі даної
системи знаходиться система обробки знань про стан об’єктів управління або ситуацію, яка
склалася в МР. Функціонування кожного вузла МР відбувається під управлінням вузлової
ІСУ, яка передбачає розподіленість системи управління за функціональними підсистемами
управління (маршрутизацією, топологією, потоками даних, безпекою, енергоресурсом,
радіоресурсом та якістю передачі), які відповідають рівням моделі OSI.
В основі системи обробки знань вузлових ІСУ можуть використовуватись сукупність
методів, способів, форм відображення та представлення знань. В свою чергу, методи подання
знань можна розділити на ті, які обробляють чітко формалізовані дані, та нечітко
формалізовані дані. У зв’язку з тим, що функціонування МР відбувається в умовах апріорної
невизначеності, обумовленої неточністю або неповнотою вхідних даних, стохастичною
природою зовнішніх впливів, що пов’язано з високою динамікою зміни топології МР,
ненадійністю радіоресурсу та колективним характером його використання, обмеженістю та
неоднорідністю ресурсів вузлів, обмеженою безпекою та здатністю до самоорганізації,
логічно, при побудові системи обробки знань вузлової ІСУ використовувати методи та
технології, які використовуються при обробці нечітко формалізованих даних (табл.1). До них
відносяться: нечітка кластеризація, нечіткі дерева рішень, нечіткий асоціативний аналіз,
нейронечіткі мережі, генетичні нечіткі технології.
Таблиця 1
Методи та технології, які використовуються при обробці нечітких даних
Назва методу
чи технології
Нечітка
кластеризація

Нечіткі дерева
рішень
Нечіткий
асоціативний
аналіз
Нейро-нечіткі
мережі

Генетичні
нечіткі
технології

Основна суть та особливості

Ймовірні шляхи використання в МР

Формування нечітких кластерів (множина
вузлів об’єднана за певними параметрами) на
основі вхідного простору інформації для їхньої
подальшої
різноманітної
інтерпретації.
Кластери
зазвичай
перетинають
вхідну
інформацію у спільних областях.
Побудова дерева рішень, як відображення
процесу формування правил, для вирішення
класифікаційних
та
регресійних
задач.
Використовують нечіткі критерії розбиття у
внутрішніх вузлах.
Знаходження асоціативних залежностей у
формі правил. Нечіткість дозволяє визначити
нечіткі
границі
та
інтерваи
значень
лінгвістичних змінних.
Синергізм нечіткої логіки та штучних
нейронних мереж. Кодування нечіткої системи
правил у вигляді мережі. Застосування
алгоритмів навчання для її корегування.

представлення розпізнаних кластерів як
нечітких правил чи їхніх частин;
представлення розпізнаних кластерів як
функцій приналежності ;
мінімізація (редукція) правил та їхньої
кількості в базі знань вузлової ІСУ.
виведення моделі правил вузлової ІСУ;
мінімізація (редукція) правил та їхньої
кількості шляхом відсікання неважливих
піддерев, оптимізації процесу розбиття,
оптимізації розмірів дерева рішень.
асоціативний аналіз вмісту бази знань
вузлової ІСУ.

Синергізм нечіткої логіки та еволюційних
алгоритмів. Являють собою оптимізаційнопошукову технологію. Навчають базу знань
завдяки
генетичним
операторам
через
еволюцію.

навчання функцій приналежності;
виведення та оптимізація нечітких правил та
їхньої кількості в вузловій ІСУ;
адаптація вузла ІСУ до змінного зовнішнього
середовища МР.
навчання, оптимізація та адаптація бази знань
ІСУ (набору правил, одиничних нечітких
правил,
функцій
приналежності,
лінгвістичних змінних);
пошук у просторі бази знань вузлової ІСУ.

В ході подальших досліджень буде розроблений метод навчання вузлової ІСУ МР на
основі використання генетичних нечітких алгоритмів.
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Марченко А.О.(ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
МАТРИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
БАГАТОШАРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ГОЛОГРАФІЧНОЇ АНТЕНИ
Для
максимального
забезпечення
енергетичної
доступності
джерел
радіовипромінювань потрібно узгоджувати поляризаційні характеристики вхідних сигналів
з поляризацією антенної системи (АС) засобу радіомоніторингу телекомунікаційних систем
(РмТС). Крім того, потрібно забезпечити роботу РмТС у широкому діапазоні частот
(від 30 МГц до 100 ГГц). Одним із напрямів вирішення цього проблемного питання є
використання багатодіапазонних AC, які за своїми властивостями можуть перетворювати
лінійно-поляризований сигнал у сигнал із коловою поляризацією. Такі характеристики має
багатошарова поляризаційно-голографічна антена (БПГА), яка є антеною оптичного типу,
транспарант якої складається з декількох шарів сіток (поверхонь), розміщених над
металевим екраном. Кожному шару транспаранта БПГА має відповідати своя функція
трансформації, реалізація якої потребує використання сітчастої структури з відповідною
конфігурацією елементів сітки проводів. Основною метою роботи є визначення функції
трансформації первинного електромагнітного поля (ЕМП) у вторинне ЕМП через
коефіцієнти відбиття і проходження матричним методом для конструктивного синтезу
БПГА. У попередніх дослідженнях показано, що імпедансну поверхню, якою є транспарант
БПГА можна синтезувати для хвиль кругової поляризації, при цьому потрібно створити
умови інтерференції хвиль з протилежними напрямами обертання вектора поляризації. При
цьому поле відбитої електромагнітної хвилі (ЕМХ), яке пов’язано з полем ЕМХ, що падає в
кожній точці імпедансної поверхні характеризується операторним рівнянням:

 
ZmJ  B ,


де J – вектор поверхневих струмів, які збуджуються на резонансній поверхні БПГА;

(1)


B – вектор напруженості вторинного ЕМП у точці спостереження;

Zm – поверхневий імпеданс резонансного шару БПГА.
За умови того, що поверхневий імпеданс є нормованим та ермітовим і з фізичної точки
зору описує реальні властивості резонансного шару БПГА, операторне рівняння (1) буде
еквівалентно матричному:
|B| = |Z| |A|.

(2)

де |B| – матриця-вектор збудженого ЕМП;
|А| – матриця-вектор первинного ЕМП;
|Z| – матриця поверхневих імпедансів Z.
Показано, що матриця трансформації |Z| напряму пов’язана з коефіцієнтами
проходження та відбиття ЕМХ. При цьому розглянуто процес проходження і відбиття ЕМХ у
транспаранті БПГА, що має N шарів ЕМХ методом геометричної оптики.
Загальний коефіцієнт відбиття від БПГА можна знайти за таким виразом:
m 1 
N 

 m  B1i  B1i
B B
K 0 =  0 = 10 + i=1 0 + i=m+10 = K m + K χ ,
(3)
A
A
A
A
0
де A – ЕМХ, що падає на БПГА;

B 0 – ЕМХ, що відбилась від екрану та пройшла через N шарів БПГА;


B1m – ЕМХ, що відбилася від резонансного шару БПГА;

B1i – ЕМХ, що відбились від інших шарів (не резонансних) БПГА;

K m – коефіцієнт відбиття від m-го резонансного шару БПГА;
K χ – складова, що враховує коефіцієнти відбиття від нерезонансних шарів БПГА.
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Аналогічно виразу (3) вираз для загального коефіцієнту проходження має вигляд:

T0 = Tm +Tχ

(4)
Матрицю трансформації |Z| можна представити через матриці загальних коефіцієнтів
відбиття та проходження:

Z = K0  + T0 2 ,

(5)

то з урахуванням (3) та (4) вираз (5) для матриці поверхневих імпедансів має вигляд:
Z  = (Km + K χ )+ ( Tm + Tχ )2 = (Km + Tm 2 ) + ( K χ + 2Tm Tχ + Tχ 2 ) = Zm + Z χ ,

     

 

 

   

 

(6)

де Z m  , Z χ – матриці трансформації резонансного шару та нерезонансних шарів БПГА
відповідно.
З урахуванням виразу (6), матричне рівняння (2) має вигляд:
B = Zm  A+ Z χ A .
(7)

 

У виразі (7) доданок

Z m  A відповідає матриці-вектору збудженого ЕМП резонансним

 

шаром БПГА, а доданок Z χ  A – матриці-вектору збудженого ЕМП іншими шарами БПГА.

Для визначення структури матриці трансформації Z m  розглянуто загальні властивості
матриць коефіцієнтів відбиття |Кm| і проходження |Тm| резонансного шару БПГА. Для цього

введено одиничні вектори, що дають змогу розкласти вектор напруженості відбитої ЕМХ B

 II  II

 

на два, один з яких лежить у площині падіння е0 ,h0 , а інший перпендикулярний е0 , h0 .
Коефіцієнт відбиття резонансного шару БПГА визначається матрицею коефіцієнтів
відбиття виду:


(Bе0II ) (Bе0 )
 II

Km Km
A  ,
(8)
K m  = xxm xym = А II
K yx K yy (Bh0 ) (Bh0 )


AII
A
m

m

де K xx , K yy – коефіцієнти відбиття, які характеризують поляризаційну складову ЕМХ, що
падає;
K xym , K yxm – коефіцієнти відбиття, що характеризують кросполяризаційну складову
ЕМХ, що падає.
З урахуванням (8) вираз для матриці загальних коефіцієнтів відбиття має вигляд:

K 0  =
де

K xxχ
K yxχ

0
K xx
0
K yx

0
m
K xy
K xx
+ K xxχ
=
0
m
K yy
K yx
+ K yxχ

m
m
K xy
+ K xyχ
K xx
=
m
m
K yy
+ K yyχ
K yx

m
K xy
K xxχ

m
K yy
K yxχ

K xyχ
,
K yyχ

(9)

K xyχ
– матриця коефіцієнтів відбиття від нерезонансних шарів БПГА.
K yyχ

Матриця коефіцієнтів проходження має вигляд:

T0  =

Txx0
Tyx0

Txy0
Txxm + Txxχ
=
Tyy0
Tyxm + Tyxχ

m
Txym + Txyχ 1  K xx
=
m
Tyym + Tyyχ
 K yx

m
K xy
1  K xxχ
+
m
1+ K yy
 K yxχ

K xyχ
1+ K yyχ

(10)

Таким чином для транспаранту БПГА за допомогою методу геометричної оптики
визначено у матричному виді функцію трансформації первинного електромагнітного поля
у вторинне через матриці загальних коефіцієнтів відбиття та проходження з урахуванням
матриць трансформації резонансного шару БПГА та нерезонансних шарів такої антени, що
дає змогу конструктивно синтезувати багатошарову поляризаційно-голографічну антену із
заданими технічними характеристиками.
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РІШЕННЯ ЩОДО АТАК ТИПУ«SQL-ІНЕКЦІЇ»
На сьогоднішній день, в умовах значної інтенсивності розвитку галузі інформаційних
технологій(ІТ) задача захисту веб-ресурсів від атак типу „SQL-Injection” залишається досить
актуальною і проблематичною. Основною причиною такого роду атак на веб-ресурси є
відкрита їх інформаційна взаємодія через асоціативний масив параметрів засобами URL.
Вищевказані атаки є найбільш поширеними та найнебезпечнішими загрозами для вебресурсів згідно загальноприйнятої класифікації веб-загроз. Суть атаки „SQL-Injection” в
залежності від використовуваної системи керування базами даних і умов впровадження
полягає у модифікації зловмисником змісту SQL-запитів до веб-ресурсу, з метою отримання
доступу до бази даних (читання вмісту певних таблиць, видалення, змінення або додавання
даних), а іноді отримання можливість читання і запису локальних файлів, виконання
довільних команд на сервері. Для вирішення задачі захисту веб-ресурсів, від атаки „SQLInjection” пропонується такі рішення:
використання параметризованих запитів (це просто команда, яка використовує
символи-заповнювачі в тексті SQL).
використання збережених процедур (збережені процедури подібні до функцій в тому,
що вони є добре інкапсульованими блоками логіки, які можуть приймати дані і повертати
дані).
застосування регулярних виразів (за допомогою них ви можете переконатися що
передання параметр – це чотиризначний число, або що це тільки рядкові латинські літери,
кількістю від 5 до 10 символів).
використання функцій блокування (фільтрація функцій і ключових слів оберігає вебдодатки від атак c допомогою чорного списку функцій і ключових слів).
відключення повідомлень про помилки (в результаті, користувач не дізнається з
повідомлення про помилку ніякої важливої інформації, такої як, ім’я бази даних, ім’я
таблиці, ім’я користувача та інших. Тим самим ми ускладнюємо хакеру можливість
дізнатися структуру SQL-запиту, використовуючи різні ін’єкції).
створення менш привілейованого користувача (таким чином, краще створити кілька
різних користувачів. Для адміністратора надати всі привілеї, а для звичайного користувача
обмежені).
розділення баз даних (щоб зробити вашу базу даних більш безпечною, ви можете
розділити її на кілька частин).
На даний момент з всіх вище зазначених рекомендовано в першу чергу
використовувати запити с параметрами, їх використовувати надають найбільшу ефективність
захисту від “SQL-Injection”. Запити з параметрами направляються у формі підготовлених
виразів, тому виключена будь-яка можливість здійснення “SQL-Injection”. Це дає наступні
переваги:
захист від цього виду атаки;
суттєве зростання швидкості процесу обробки SQL-запитів, що застосовуються
неодноразово;
у веб-розробника немає необхідності екранізувати передані параметри.
Отже ефективність захисту ви отримаєте при використанні запитів с параметрами.
Проте без використання раніше зазначених методів захисту не можна гарантувати повну
безпеку вашої системи. Наведені вище рішення є скоріше необхідними, ніж достатніми для
підтримки необхідного рівня захищеності веб-додатків, і повинні використовуватися як ще
один, але не єдиний, рубіж оборони веб-ресурсів.
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АЛГОРИТМ КАЛМАНА ДЛЯ ОЦІНКИ
ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ В OFDM СИСТЕМАХ
Постановка задачі. На сьогоднішній день в системах зв’язку широкого застосування
набула технологія ортогонального частотного мультиплексування – OFDM (з англ.
Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Дана технологія дозволяє забезпечувати високі
швидкості передачі даних і максимально ефективно використовувати частотний спектр.
Суть технології полягає у розбитті послідовного потоку даних на паралельні підпотоки
для одночасної передачі на ортогональних частотах. Сигнал OFDM являє собою
послідовність символів у часі. Для формування одного символу використовується зворотне
дискретне перетворення Фур’є (ЗДПФ) над N-мірним комплексним масивом, який є
зображенням OFDM символу в частотній області. Елементи комплексного масиву
розглядаються як параметри N підносійних, кожна з яких є точкою на модуляційному сузір’ї
(напр. QPSK, QAM16, QAM64 і т.д.). Під час проходження через безпровідний канал зв’язку
сигнал зазнає впливу явища багатопроменевого поширення. Багатопроменевість негативно
впливає як на вузькосмугові [1] так і на широкосмугові сигнали. В мобільних системах
зв’язку сигнал піддається впливу ефекту Доплера, що також негативно впливає на нього.
Так, як підносійні модулюються М-позиційною фазовою маніпуляцією або квадратурною
модуляцією високих порядків, то в приймачі необхідно знати точні характеристики каналу
зв’язку для правильного прийому даних. Тому задача оцінки частотної характеристики
каналу є важливою при проектуванні OFDM систем.
Основні положення. Для можливості виконання оцінки частотної характеристики
каналу зв’язку в структуру OFDM сигналу закладаються підносійні, що несуть заздалегідь
відому інформацію для приймача. Такі підносійні називаються пілотними. На Рис.1
відображено базові способи розміщення пілотних підносійних.

Рис. 1. Схеми розміщення пілотних підносійних в OFDM символах:
– блокове розміщення;
– комбіноване
розміщення;в)
– прямокутна
решітка;
–
При а)класичному
підході б)
оцінка
частотної
характеристики
каналу
на г)
пілотних
підносійних виконується методомпаралелограмна
найменших решітка
квадратів або методом мінімуму
середньоквадратичної помилки [2]. В даній роботі розглянуто застосування алгоритму
Калмана для оцінки частотної характеристики каналу на пілотних підносійних прийнятого
OFDM символу.
Значення частотної характеристики каналу на підносійних OFDM символу можна
представити у вигляді динамічного авторегресивного процесу
,
(1)
де
– коефіцієнт кореляції частотної характеристики каналу між k-ю та (k+1)-ю
підносійними; – вектор Гаусівського білого шуму.
Коефіцієнт є невідомим і описується наступним виразом
,
(2)
де – вектор Гаусівського білого шуму.
Прийнятий сигнал може бути описаний наступним виразом
,
(3)
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де

– переданий пілотний сигнал на k-й підносійній;
– вектор Гаусівського білого шуму.
Для того, щоб можна було одночасно оцінювати значення частотної характеристики
каналу і коефіцієнт кореляції, введемо новий розширений стан , який визначається як
.
(4)
Враховуючи вищевказані викладки, сформуємо наступну модель
(5)
де

і

– нелінійна функція переходу стану, яка визначається як
.

(6)

Так, як функція переходу стану є нелінійною, для оцінки станів необхідно
використовувати розширений фільтр Калмана. Для цього необхідно модель (5) лінеаризувати
і після цього застосовувати стандартний алгоритм Калмана. Суть процесу лінеаризації
полягає у Тейлоровській апроксимації нелінійної функції переходу станів [3]. Результуюча
лінеаризована модель має наступний вигляд
(7)
де
.

(8)

На
Рис.2
відображено
середньоквадратичні помилки оцінок
каналу зв’язку методом найменших
квадратів (МНК) та алгоритмом
Калмана
(АК).
Моделювання
проводилося в середовищі Matlab. Як
видно з графіків, застосування
алгоритму Калмана дає кращі
результати у порівнянні з методом
найменших квадратів і забезпечує
виграш в 3 дБ, але є більш
трудоємним.
Висновки. Оцінка методом
найменших квадратів має не високу
складність, але є не точною.
Застосування алгоритму Калмана
Рис.2 Помилка оцінки каналу зв’язку
дозволяє отримати більш точні
оцінки, але при цьому потребує більше часу на виконання обчислень.
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РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ
У зв’язку зі стрімким збільшенням обсягів і напрямків застосування безпілотних
авіаційних комплексів (БпАК) у Збройних силах України постала актуальна задача
розгортання підготовки операторів БпАК у необхідній кількості. Для вирішення цієї задачі у
Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова (ЖВІ) функціонують
навчальний центр з підготовки операторів БпАК та кафедра з експлуатації безпілотних
авіаційних засобів. Для забезпечення передумов якісної підготовки операторів БпАК наряду
з комплектуванням навчальних підрозділів викладацьким складом та інструкторами також
вимагається створення відповідної матеріально-технічної бази. Наряду з комп’ютерними
стимуляторами та навчальними безпілотними літальними апаратами (БпЛА), які необхідні
для практичного освоєння навичок пілотування, до складу матеріально-технічної бази
обов’язково повинні входити наочні засоби для поглибленого вивчення будови і принципів
роботи як БпЛА в цілому, так і їх основного бортового обладнання.
З метою створення умов ефективного подання курсантам достатнього обсягу наочної
інформації, необхідної для розуміння принципів і алгоритмів роботи бортових систем БпЛА
та розуміння фізичних процесів, що відбуваються у бортовому обладнанні, у науковому
центрі ЖВІ розроблена та виготовлена навчально-тренувальна система (НТС), яка дозволяє
відпрацьовувати професійно-важливі навички операторів БпЛА з одночасною теоретичною
підготовкою (засвоєння алгоритмів та фізичних принципів роботи бортового обладнання
БпЛА).
При обгрунтуванні принципу побудови НТС було розглянуто перелік тих навчальних
питань, вивчення яких вона повинна забезпечити:
загальна аеродинамічна схема літального апарату літакового типу з класичними
компоновкою та розташуванням рульових поверхонь;
розташування рульових поверхонь та призначення кожної з них;
принципи зміни напрямку руху літального апарату (кути крену, рискання, тангажу) за
допомогою рульових поверхонь;
способи зміни напрямку руху літального апарату із застосуванням різних комбінацій
перекладки рульових поверхонь (поворот з елеронами, поворот без елеронів тощо);
механізми приводу рульових поверхонь, їх призначення, загальний принцип роботи,
розташування на літальному апараті;
силова установка (головний двигун) літального апарату, його призначення,
розташування, загальний принцип управління режимами роботи;
схема електричного живлення силової установки та бортових систем БпЛА;
робочі напруги у підсистемах бортової електричної мережі;
автопілот, його призначення, функції, розміщення, живлення, комутація;
принципи і схема управління БпЛА в ручному режимі;
принципи і схема управління БпЛА в автоматичному режимі;
оптико-електронне обладнання БпЛА;
призначення, будова, порядок роботи відеоканалу;
електричні процеси в бортовій електромережі;
електричні процеси в каналах зв’язку;
електричні процеси в бортових лініях управління.
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Для забезпечення умов ефективного засвоєння розглянутого переліку навчальних
питань НТС побудована як схематично-абстрагована. Змістовну основу НТС становить
плоске схематичне зображення контуру літака, всередині якого розміщене його бортове
обладнання та зображена схема сполучень елементів. Для дослідження електричних процесів
до складу НТС включено осцилограф.
Структурно НТС розділена на дві частини. Перша частина включає в себе бортове
обладнання БпЛА зі схемою сполучень, що забезпечує функціональну взаємодію його
елементів. Ця частина: повністю розташована на лицьовому боці навчального стенду;
максимально наочна, інформативна, легка для візуального сприйняття, аналізу,
запам’ятовування; не містить жодних надлишкових елементів; візуально поділяється на
сукупність окремих підсистем за їх функціональним призначенням; наочно відображає
взаємодію підсистем при функціонуванні БпЛА. Друга частина включає в себе допоміжні
елементи навчального стенду, які призначені для забезпечення його навчальних функцій. Ця
частина виконана максимально прихованою.
Розроблена НТС в цілому складається із настінного стенду (рис. 1) та робочого місця
оператора (стіл, стілець, системний блок комп’ютера з клавіатурою та “мишкою”).

Рис. 1. Настінний стенд навчально-тренувальної системи
Основа стенду виготовлена із деревино-стружкової плити (24001800 мм) та
відбортована з тильної сторони по периметру накладними планками з утворенням
коробчастої конструкції, у якій розташовані елементи вводу електричного живлення на
стенд, прокладено приховані кабелі подачі живлення до вузлів стенду та кабелі системи
комутації осцилографа. Панель вводу живлення розміщена на торцевому боці стенду знизу
зліва. Панель кнопок комутації осцилографа розміщена на лицьовій поверхні стенду знизу
ліворуч.
Основним елементом лицьового боку стенду є стилізована конструкція БпЛА,
виготовлена з листа фанери у вигляді плоского контуру, обриси якого відповідають
зображенню літака класичної аеродинамічної схеми. До контурного літака у відповідних
місцях шарнірно приєднані рулі висоти та елерони, а також кіль з рулем повороту. Усі
рульові поверхні діючі, поворотні, з сервоприводами.
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На лицьовому боці фанерного контуру розміщене бортове обладнання БпЛА та його
сполучні кабелі. Вся бортова апаратура діюча. В межах стилізованої конструкції БпЛА
бортова апаратура розташована таким чином, щоб наглядно відображати функціональні
зв’язки між окремими елементами та наочно демонструвати роль і місце кожного елементу у
загальній схемі функціонування БпЛА. Відстані між елементами обрані виходячи із
забезпечення умов їх чіткого візуального спостереження та розрізнення із віддалених
навчальних місць.
Для візуалізації шляхів проходження управляючих команд між різними елементами
бортового обладнання БпЛА застосовується підсвічування цих шляхів світлодіодними
стрічками різних кольорів, які прокладені вздовж відповідних сполучних кабелів.
Світлодіодними стрічками також підсвічуються механічні тяги сервоприводів рулів.
Підсвічування проводиться тільки для тих шляхів, які задіяні при виконанні поточної
команди. На лицьовому боці також розміщені світлодіоди індикації точок зняття осцилограм.
До складу НТС включені 3 цифрові вольтметри та 5 амперметрів на базі 7-сегментних
індикаторів. Вольтметри відображають поточні значення напруг: бортової батареї (12V); на
клемах основного електродвигуна (12V); на лінії живлення бортового обладнання (5V).
Амперметри відображають поточні значення струмів: бортової батареї; головного
електродвигуна; оптико-електронного обладнання та відеопередавача; лінії живлення
бортової апаратури; одного з сервоприводів рулів.
Робота бортової акумуляторної батареї імітується за допомогою стабілізованого блоку
живлення від аудиторної мережі змінного струму 220V. Для того, щоб енергоспоживання
допоміжних систем стенду не впливало на покази вольтметрів і амперметрів схеми бортових
систем БпЛА, для живлення цих систем передбачена допоміжна мережа 12V, робота якої
забезпечується додатковим стабілізованим блоком живлення від аудиторної мережі змінного
струму 220 V.
На лицьовій поверхні стенду знизу зліва від контуру літака розміщено схематичний
муляж джойстику ручного пульту управління БпЛА. Зліва зверху над контуром літака
розміщено стилізовані макети супутників системи GPS. Справа від фанерного контуру літака
розташовано два монітори з діагоналлю 43. Нижній монітор є складовою частиною наземної
станції управління БпЛА. Верхній монітор призначений для багатофункціонального
використання, зокрема – для виведення потоку відео від бортової камери БпЛА, для
виведення осцилограм від програмно-апаратного осцилографа, для виведення телеметричної
інформації з БпЛА, для демонстрації навчальних відеоматеріалів.
Між антеною пульту ручного управління та антеною бортового приймача системи
ручного управління, між макетами супутників і бортовим приймачем GPS-навігатора, між
нижнім монітором і бортовою антеною передавача/приймача телеметрії та між верхнім
монітором і бортовою антеною відеопередавача розміщені світлодіодні підсвітки (ланцюжки
бігучих вогнів із світлодіодів синього кольору та мигаючі двоколірні світлодіоди
синього/червоного кольорів) для візуальної індикації передачі даних по відповідних ефірних
каналах.
Для можливості поглибленого вивчення принципів роботи радіоелектронного та
електромеханічного бортового обладнання БпЛА до складу НТС включена двоканальна
програмно-апаратна приставка-осцилограф Hantek 6022BE, яка через USB-кабелі з’єднується
з комп’ютером, а через плату комутації з’єднується з точками зняття осцилограм бортової
електричної схеми БпЛА.
Точки зняття осцилограм визначені конструкцією стенду, до них підведені приховані
провідники, по яких сигнали подаються до осцилографа. Передбачено зняття осцилограм по
напрузі з: фазних проводів живлення головного електродвигуна, управляючого проводу від
автопілоту до регулятора обертів головного електродвигуна, проводу даних від
радіоприймача ручного управління до автопілоту, проводу даних від цифрового датчика
повітряної швидкості до автопілоту, проводу даних від бортового модулю прийому/передачі
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телеметрії до автопілоту, проводу команд управління від автопілоту до сервомеханізму
приводу рульової поверхні (елерону).
Осцилограми виводяться на монітор стенду. Оскільки осцилограф двоканальний, то
осцилограми виводяться попарно – тобто, одночасно від двох різних точок. Це дає
можливість досліджувати та аналізувати взаємозв’язки між синхронними сигналами у різних
місцях електричної схеми БпЛА.
Застосування методу осцилографічних досліджень дає можливість поглибленого
вивчення таких навчальних питань, як:
принцип створення обертаючого моменту у трифазному двигуні постійного струму;
принцип регулювання частоти обертання трифазного двигуна постійного струму;
принцип регулювання потужності трифазного двигуна постійного струму;
задачі і функції регулятора обертів трифазного двигуна постійного струму;
структура і двійковий код управляючих команд від автопілоту до регулятора обертів
трифазного двигуна постійного струму;
структура і двійковий код команд від бортового приймача ручного управління до
автопілоту;
структура і двійковий код пакетів обміну даними між автопілотом і бортовим модулем
прийому/передачі телеметрії;
структура і двійковий код пакетів даних від цифрового датчика повітряної швидкості
до автопілоту;
структура пакетів управляючих команд з широтно-імпульсною модуляцією від
автопілоту до сервомеханізму приводу рульової поверхні БпЛА.
Програмна частина приставки-осцилографу дозволяє виконувати масштабування
досліджуваних сигналів по осях Х- та Y- незалежно для кожного з каналів. При необхідності
можна зробити «моментальний знімок» поточної осцилограми та провести його детальне
дослідження, виконуючи при цьому необхідні масштабування, вимірювання, підрахунки.
Отримані статичні зображення можуть бути збережені у файлах, що дозволяє
використовувати їх при оформленні звітних матеріалів.
Метод осцилографічних досліджень дозволяє у наочному виді спостерігати та вивчати
особливості електричних потоків та сигналів як у колах живлення, так і в колах управління і
передачі даних. Наочність методу полегшує та спрощує сприйняття і засвоєння навчального
матеріалу, дозволяє проводити дослідження особливостей роботи бортових систем БпЛА на
різних режимах, досліджувати особливості усталених та перехідних процесів у бортових
системах БпЛА. В цілому застосування методу осцилографічних досліджень забезпечує
умови для поглибленого вивчення та засвоєння навчального матеріалу, що в кінцевому
результаті забезпечить більш високу якість підготовки операторів БпАК.
Розроблена НТС відповідає вимогам з безпеки життєдіяльності до навчального
обладнання, що працює від електромережі з напругою 220V. Функціональні властивості
НТС дозволяють вивчати теоретично та відпрацьовувати практично широке коло навчальних
питань, необхідних при підготовці операторів БпАК.
До цього кола входять як питання, необхідні для освоєння пілотування БпЛА, так і
питання, необхідні для освоєння технічного обслуговування та ремонтів БпАК.
Впровадження НТС у навчальний процес в Житомирському військовому інституті імені С.
П. Корольова сприятиме підвищенню ефективності підготовки військових фахівців.

155

д.т.н. Міночкін А.І. (ВІТІ)
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ В ПОВІТРЯНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ
Розглядається новий клас повітряних самоорганізуючих радіомереж FANET (Flying AdHoc Networks) в вигляді сукупності телекомунікаційних аероплаформ на БпЛА. Основними
особливостями таких мереж від інших MANET мереж є:
висока мобільність вузлів в 3D-просторі, зміна маршрутів переміщення та відносна
щільність розташування призводять до частої зміни топології;
наявність радіозв’язку прямої видимості між ТА і між наземними вузлами та ТА;
залежність від енергоресурсу, особливо для ТА на базі мікро БпЛА.
необхідність постійного визначення свого положення у просторі, тобто вузли повинні
бути оснащені системою позиціонування.
Розглянуті основні методи маршрутизації (ММ), які можуть бути застосовані в
повітряних радіомережах (ПРМ). Вони поділені на п’ять основних класів: табличноорієнтовані (проактивні), зондові (реактивні), гібридні; координатні та ієрархічні.
Проактивні протоколи маршрутизації заздалегідь будують маршрути між усіма вузлами
мережі і підтримують на кожному вузлі актуальну таблицю маршрутизації. Для даних
методів відомі два підходи для обчислення найкоротшого шляху в мережі:
1. Кожен вузол використовує централізований алгоритм пошуку найкоротшого шляху
Дійкстри: FSR, OLSR і його модифікації DOLSR, M-OLSR, P-OLSR або CE-OLSR.
2. Кожен вузол мережі має локальну інформацію про стан мережі на основі
розподіленої версії алгоритму Белмана-Форда: DSDV, WRP та ін.
В цілому проактивні протоколи маршрутизації забезпечують мінімальну затримку
доставки пакетів даних, а при зміні топології мережі ініціюють розсилку повідомлень про ці
зміни, але вимагають постійного обміну службовою інформацією (тобто не можуть
забезпечити режим радіомовчання). Через високу мобільність вузлів в ПРМ підтримка
таблиць маршрутизації проактивними протоколами не є оптимальним.
Зондові методи маршрутизації: DSR, AODV, TORA, ABR, SSR та інші. Основна
відмінність зондових методів маршрутизації – вузли будують маршрути в міру необхідності
шляхом розсилки по мережі спеціальних пакетів (зондов-запитів) і збору зондів-відповідей,
що містять інформацію про можливі маршрути передачі інформації.
Переваги зондових ММ: побудова маршруту по мірі необхідності, можливість будувати
кілька маршрутів до адресата з заданою якістю, недолік – затримка в часі для його побудови
або відновленні. Гібридні методи маршрутизації ZRP (Zone Routing Protocol), HWMP (Hybrid
Wireless Mesh Protocol) та ін. передбачають виділення кожним вузлом маршрутної зони, яка
визначена числом ретрансляцій. Побудова і підтримка маршрутів до адресатів, які
перебувають всередині маршрутної зони, здійснюється проактивним способом (періодична
корегування маршрутних таблиць), а за її межами – зондовим методом (за потребою).
Перевага гібридних методів – зменшення службового трафіку за рахунок адаптації розмірів
маршрутної зони до ситуації на мережі.
Координатні методи маршрутизації використовують дані про місцезнаходження
абонентів мережі: GPSR, GPMOR, MPGR, DREAM, LAR тощо. Вони в основному
задовольняють основним вимогам повітряних радіомереж і показують кращі результати,
особливо в мережах з високою щільністю вузлів.
Ієрархічний метод MLH застосовують для мереж значної розмірності. Мережа
поділяється на кластери, в кожному виділяються головний вузол, шлюзі та внутрішні вузли.
Основні недоліки: відносна висока складність реалізації та схеми адресації.
Таким чином, маршрутизація є однією з найбільш складних задач для ПРМ. Існуючі
рішення не можуть задовольнити всіх вимог ПРМ. Таким чином, залишається актуальним
напрямок по розробці методів маршрутизації для конкретних повітряних радіомереж.
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ОЦІНКА РЕАЛЬНОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО
ОБЛАДНАННЯ МЕРЕЖ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ З УРАХУВАННЯМ ЗБОЇВ ТА
ВІДМОВ В УМОВАХ АПРІОРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
В останні роки з’явився ряд публікацій вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в галузі
надійності обладнання мереж та систем зв’язку, зокрема, мереж військового зв’язку (МВЗ), у
яких наводяться результати аналізу стану справ у даній предметній сфері.
Ці роботи містять гостру та обгрунтовану критику досить поширеної думки про
недоцільність прийняття спеціальних цілеспрямованих заходів і проведення серйозних
наукових досліджень, пов’язаних з кількісною оцінкою та забезпеченням надійності даного
класу складних технічних систем.
Знехтування даних питань призвело до відсутності в теперішній час достатньо
розроблених теоретичних положень та методів, необхідних для наукового обгрунтування
прийнятих рішень при модернізації існуючих і побудові нових перспективних мереж та
систем зв’язку.
Відсутність науково обгрунтованих вимог щодо експлуатаційно-технічних
характеристик, і зокрема, за показниками надійності може спричинити серйозні наслідки,
усунення яких вимагатиме значних часових, людських та матеріальних ресурсів.
Тому свою актуальність зберігає розробка теоретичних положень та науковометодичного апарату (методів, моделей і методик) необхідного для кількісної оцінки
реального рівня надійності обладнання сучасних і перспективних МВЗ.
На точність оцінки надійності обладнання МВЗ суттєво впливають збої, а також
неповна інформація про закони розподілу вихідних випадкових величин, що характеризують
надійність окремих елементів, складових частин або мережі зв’язку в цілому, а також процес
її функціонування („апріорна невизначеність”).
Наявність невизначеності вихідної інформації при вирішенні задач оцінки та
забезпечення надійності обумовлена тим, що в багатьох випадках не можливо отримати
досить великий обсяг вибірки випадкових величин, які характеризують безвідмовність,
ремонтопридатність та процес функціонування досліджуваної системи, необхідний для
оцінки степеня погодженості теоретичного і статистичного розподілів. Частіше вдається,
наприклад, за результатами випробувань або за даними експлуатації досить точно визначити
тільки оцінку математичного очікування та дисперсії випадкової величини.
При цьому істинну функцію розподілу цієї випадкової величини однозначно визначити
не вдається, але відомо, що вона належить множині всіх можливих теоретичних розподілів
позитивних випадкових величин з фіксованим математичним очікуванням та дисперсією.
Широке використання у складі сучасного телекомунікаційного обладнання
обчислювальних елементів та застосування спеціалізованого (прикладного) програмного
забезпечення призвело до виникнення нових джерел відмов – збоїв (самоусувна відмова або
відмова, що усувається незначним втручанням оператора) у роботі протоколів маршрутизації
та програмному забезпеченні обладнання, які суттєво впливають на показники надійності.
Тому одним з перспективних напрямків при оцінці надійності обладнання МВЗ є
урахування збоїв, а також обгрунтування шляхів та методів зменшення їх впливу на
функціонування засобів зв’язку.
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АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВ'ЯЗНИХ АЕРОСТАТІВ В СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ

У зв’язку з розширенням загального спектру воєнних загроз, зростанням кількості
учасників збройних конфліктів, динамічним характером ведення сучасних воєнних дій,
швидкоплинністю зміни оперативного фону виконання бойових завдань висуваються більш
жорсткі вимоги до організації радіозв’язку з спеціальними кореспондентами(СК).
Досвід проведення бойових дій та аналіз застосування існуючих кореспондентських
засобів в районі проведення операції Об’єднаних сил вказує на неможливість їх, в повній
мірі, забезпечувати зв’язок у всій глибині ведення бойових дій, що в свою чергу ставить під
загрозу виконання поставлених завдань.
Таким чином, актуальним є пошук альтернативних шляхів забезпечення зв’язком
підрозділів спеціального призначення, що повинні діяти в оперативній глибині. Одним із
таких заходів, що задовольняє вимогам зв’язку, а також сучасній обстановці на полі бою, в
умовах ведення бойовий дій різного формату, є використання телекомунікаційних
платформ, які розгорнуті на базі літальних апаратів легших за повітря (ЛАЛП).
На основі аналізу останніх наукових досліджень і публікацій можна зробити висновок
про те, що можливості використання аеростатів з ретрансляторами зв’язку для підвищення
дальності зв’язку та збільшення обсягу трафіку присвячено ряд наукових робіт закордонних
і вітчизняних науковців. При цьому питання організації зв’язку досліджується у системі
розвідки на концептуальному рівні, а організація радіозв’язку з спеціальними
кореспондентами взагалі не розглядається.
Отже, метою дослідження є визначення актуальних наукових завдань використання
літаючих апаратів легших за повітря з телекомунікаційною платформою для забезпечення
зв'язку з спеціальними кореспондентами.
Як зазначається у доповіді, доцільність використання ЛАЛП і розвиток їх як засобів
для вирішення завдань широкого спектру визначається рядом факторів:
автономність режимі польоту, можливість довготривалої стоянки прив’язних
аеростатів (до 21 діб);
висока мобільність побудови системи;
відносна невисока вартість носія, газу, баласту і простота побудови аеростата;
мала можливість ураження засобами протиповітряної оборони у зв’язку з
труднощами при виявлені аеростатів у повітрі і боротьби з ними;
збільшення потенційної дальності зв’язку, покриття території без „мертвих зон”.
У зв’язку з специфікою завдань підрозділів спеціального призначення та особливістю
використання аеростатного комплексу при організації радіозв’язку необхідно вирішувати
ряд практичних завдань:
1) Розробка кореспондентських засобів зв’язку та апаратури телекомунікаційної
платформи з урахуванням специфіки використання прив’язних аеростатів .
2) Обґрунтування діапазону оптимальних робочих частот.
3) Визначення оптимальної антенної системи комплексу та моделювання її
параметрів.
4) Розробка методики організації радіозв’язку з спеціальними кореспондентами з
використанням у системі радіозв’язку прив’язних аеростатів з телекомунікаційною
платформою.
Таким чином досягнення мети дослідження пов’язане з вирішенням взаємопов’язаних
часткових завдань від чого і залежить подальша інтеграція ЛАЛП з телекомунікаційною
платформою у систему радіозв'язку.
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РОЗРОБКА ЗРАЗКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ЗВ`ЯЗКУ ДЛЯ ТАКТИЧНОЇ
ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
Актуальність. Тропосферні і радіорелейні системи зв’язку, як і раніше, виконують
важливу роль в управлінні військами, будучи транспортним середовищем для передачі
мультисервісної інформації (мови, відео і даних). Одночасно з цим кошти вони набувають
особливого значення для управління в тактичному ланці, де на їх основі вдається
організовувати прямі лінії зв’язку між командними пунктами (КП) бригад, батальйонів, рот
на відстані до 50 км в радіорелейному режимі і до 80 -120 км – в тропосферному. Крім
прямих зв’язків, можуть бути організовані радіорелейні лінії з переприйманням і
ретрансляцією. Специфіка фізико-географічних умов України обумовлює особливу роль
тропосферного зв’язку з урахуванням сприятливих умов далекого тропосферного поширення
радіохвиль і просторової вибірковості антен. Разом з тим апаратура старого парку не
орієнтована для роботи в сучасних мультисервісних мережах з передачею відео даних та
мови, не забезпечують трафік для все зростаючих потреб, характеризується значними масогабаритними параметрами і споживаною потужністю.
Постановка задачі. Найбільшу популярність радіорелейні, тропосферні лінії зв`язку
знаходять в військових системах управління. До переваг щодо військового використання слід
віднести такі властивості:
1. Можливість оперативної побудови, на базі єдиної модульної конструкції, станцій
радіо, радіорелейного або тропосферного зв’язку, що забезпечує створення мережі
управління командними пунктами тактичного угрупування.
2. Використання ідентичних сигналів зв’язку на всіх лініях забезпечує одноманітність
електромагнітної обстановки, захищеність від радіорозвідки.
3. Лінії тропосферного зв`язку мають підвищену розвідзахищеність і захищеність від
прицільних завад завдяки значної просторової вибірковості випромінювання (ширина
головної пелюстки ДН 2-30).
4. Якість ліній тропосферного зв`язку не залежить від характеру бойових дій, погоди,
геомагнітної активності, висотних ядерних вибухів, інших дестабілізуючих чинників, які
впливають на інші види зв’язку.
5. Запропоновані станції зв’язку можуть використовуватись в мобільному варіанті, на
базі вантажівки або легкового автомобіля типа джипу. При цьому забезпечується можливість
радіозв’язку в рухомому стані.
6. Станція мають не великий час розгортання (до 0,5 години).
7. Використання одноінтервальних ліній та прямих зв’язків між відповідними КП є
чинником, що забезпечує високу надійність ліній командного зв’язку.
Метою проекту є створення універсальної, малогабаритної, портативної, переносної
системи цифрового безпроводового зв’язку багатоінтерфейсного типу на новітній
мікроелектронній елементній базі, що призначена для організації безпроводового зв’язку в
тропосферному, радіорелейному та інших радіоканалах у сантиметровому діапазоні частот
на закритих інтервалах, яка працює в умовах впливу глибоких завмирань, пов’язаних з
багатопроменевим поширенням радіохвиль.що працює з використанням сучасних
телекомунікаційних і інформаційних технологій.
Основні положення. В роботі сформульовано пропозиції щодо побудови універсальної
станціїї на основі використання SDR – технології та сучасних бездротових інтерфейсів і
протоколів обміну інформації провідних розробників телекомунікаційного обладнання
Mikrotik. При цьому забезпечується адаптація параметрів: вибір робочого діапазону,
центральної частоти та ширини каналу, схем модуляції, порогового значення SNR, інтервалу
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періодичного калібрування сигналу, завадостійкості, режиму захисту кадрів, типу преамбули
і величини захисного інтервалу, підвищена розвід- та завадо захищеність. Відмінність
розробленої системи зв’язку у тропосферному режимі полягає в використанні додаткового
потужного вихідного каскаду передавача та більш стійкого до нестаціонарних умов
тропосферного розсіювання комунікаційного протоколу Nvstreem-dual-slave (рис.1, рис.2).
Для оптимизации пропускної спроможності передбачається регулювання періоду часового
доступу у межах 1…10мс. При цьому забезпечується можливість передачі даних на дальність
до 200 км. Основними перевагами цього протоколу стосовно вирішення завдань
тропосферного зв’язку є: практична відсутність обмежень по дальності; зменшений в
порівнянні з протоколом 802.11 обсяг заголовка пакету, що сприяє підвищенню швидкості
передачі даних; немає залежності швидкості від дальності з'єднання; динамічне
підстроювання протоколу в залежності від типу переданих даних і використовуваних
ресурсів; опитування базової станції клієнтом (polling). Важливою особливістю цього
протоколу є можливість роботи з двома радіокартами. Одна радіокарта, наприклад, більш
потужна інтегрована, працює на передачу, а друга менш потужна зовнішня, що
встановлюється в спеціальне гніздо, працює на прийом. Це дозволяє майже в 2 рази
підвищити пропускну здатність безпроводового каналу.

Рис. 1 – Фото радіочастотного блоку зразка
одного з комплектів універсальної станції
тропосферного, радіо та радіорелейного зв’язку

Рис. 2 – Фото підсилювача потужності
радіочастотного блоку універсальної станції
зв’язку тропосферного, радіо та радіорелейного
зв’язку

У радіорелейному режимі використовується більш швидкісний протокол NV2, який
передбачає множинний доступ з часовим разподіленням TDMA. NV2 це один з найбільш
досконалих сучасних мережевих протоколів цифрової технології передачі, що використовує
паралельний доступ з тимчасовим розподілом каналів, коли кожному клієнту в межах одного
каналу виділяються унікальні тайм-слоти. Ця технологія дозволяє отримувати доступ до
одного радіочастотного каналу великій кількості користувачів. При цьому точка доступу
NV2 повністю контролює всю мережу, вона сама ділить час на рівномірні тайм-слоти, і
динамічно розподіляє їх між клієнтами, враховуючи вимоги клієнтів до смуги пропускання,
тобто точка доступу сама повідомляє клієнтам, коли вони повинні передавати/приймати
трафік і час, який вони можуть використовувати для цього.
Висновок. Модульний принцип побудови та використання сучасних технологічних
рішень телекомунікаційних мереж забезпечують можливість побудови переносної або
возимої компактної мобільної тропосферної станції вітчизняного зразка, який може
перевищувати існуючі зразки зарубіжної техніки тропосферного зв’язку по мобільності,
швидкості розгортання, надійності зв’язку як у самій радіорелейній лінії, так і на окремих
напрямках між командними пунктами бригад та батальйонів. Показано, що при типовій
чутливості приймача в 6-см діапазоні для забезпечення надійності зв’язку (95 – 98)% при
дальності до 100 км і швидкості передачі до 2Мбіт/с еквівалентна ізотропна випромінювана
потужність повинна перевищувати 47-56 дБ, що забезпечується при потужності вихідного
підсилювача передавача 50...100 Вт і посиленні параболічної антени 30...36 дБ (діаметром
90 – 140см). Наводяться також результати розробки та попередніх трасових випробувань
розробленого авторами дослідного зразка.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СУМІСНОЇ АДАПТИВНОЇ
МОДУЛЯЦІЇ, КОДУВАННЯ ТА ПРОСТОРОВОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ У
БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМАХ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Одними з найважливіших завдань сучасних безпроводових систем зв’язку є підтримка
об’ємних інформаційних додатків та мультимедійних послуг, а також підвищення якості
обслуговування користувачів. Безпрецедентне збільшення об’ємів передаваємої інформації
та кількості обслуговуємих пристроїв мотивує операторів телекомунікацій та науковців
розвивати нові методи передачі даних, протоколи, рішення мережевої інфраструктури для
максимізації пропускної спроможності, завадостійкості та спектральної ефективності (СЕ).
Традиційні шляхи підвищення пропускної спроможності сучасних мереж мобільного зв’язку
та широкосмугового доступу (збільшення випромінюваної потужності та кількості базових
станцій, розширення смуги частот та кількості радіоканалів) є екстенсивними та вичерпали
себе через вимоги до безпеки та скритності зв’язку, високу вартість устаткування та
обмеженість частотно-енергетичних ресурсів каналів безпроводового зв’язку.
Головним чином, вирішити задачу значного збільшення швидкості та зменшення
ймовірності помилки передачі цифрової інформації дозволяють технології багатоантенних
систем (Multiple Input – Multiple Output, MIMO) з їх швидкою адаптацією до статистичних
параметрів каналів та оптимальним вибором сигнально-кодових конструкцій (СКК).
Для високоефективного використання каналу та точного налаштування параметрів
передачі у сучасних безпроводових системах зв’язку (WiFi IEEE 802.11n і IEEE 802.11ac,
WiMax IEEE 802.16e і IEEE 802.16m, 3GPP LTE і LTE-A) застосовується метод адаптивної
модуляції та кодування (Adaptive Modulation and Coding, AMC) [1]. Основна функція методу
AMC – адаптувати об’єм модуляційного ансамблю сигналу та параметри завадостійкого
кодування з метою забезпечення максимальної СЕ (наближення до гранично можливої
швидкості передачі інформації) із заданою достовірністю з урахуванням статистичних
параметрів каналу. Результати імітаційного моделювання багатоантенних систем показують,
що для заданих вимог з якості обслуговування адаптивні системи є енергетично
ефективнішими порівняно з системами без адаптації [2]. Слід зазначити, що на сучасному
етапі адаптація параметрів передачі МІМО-систем до стану каналів безпроводового зв’язку
стосується лише вибору об’єму сигнального сузір’я M (M-ні фазова модуляція ФМ – Phase
Shift Keying, М-PSK та квадратурно-амплітудна модуляція КАМ – Quadrature Amplitude
Modulation, М-QAM) та методів завадостійкого канального кодування/декодування (Forward
Error Correction, FEC). Режими передачі цифрової інформації передбачають перехід від
ортогонального просторово-часового блочного кодування (Orthogonal Space-Time Block
Coding, OSTBC – так звана, матриця А) до гібридного просторово-часового блочного
кодування з мультиплексуванням (Double Space Time Transmit Diversity, DSTTD – матриця В)
та до повноцінного мультиплексування (просторово-часове кодування лабораторії Бела ‒
vertical Bell LAbs layered space-time, V-BLAST ‒ матриця С), проте не розглядають можливість
застосування адаптивного неповного мультиплексування з вибором оптимальної кількості
мультиплексованих потоків у залежності від шумової захищеності каналу (відношення
сигнал/шум – Signal-to-Noise Ratio, SNR) та ступеню кореляції каналів.
Усі канали систем просторового мультиплексування мають різну енергетику. Істотно
підвищити характеристики системи передачі можливо, відмовившись від використання
„слабкихˮ каналів (з малим SNR та низькою завадостійкістю) та більш інтенсивно
використовуючи канали з високим SNR. Таким чином, з’являється додатковий параметр
управління СЕ – вікно мультиплексування (кількість мультиплексованих потоків), що дає
більшу гнучкість адаптації багатоантенної системи в релеївському каналі зв’язку.
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Періодична оцінка SNR дозволяє здійснити обмін енергетичної ефективності (ЕЕ) на СЕ та
отримати високу швидкість передачі інформації за рахунок збільшення розміру ансамблю
сигналу та кількості випромінюючих антен.
Результати проведеного аналізу наукових досліджень у даній предметній області
[3 – 6] засвідчили, що наразі відсутній комплексний підхід з позиції розробки методів
сумісної адаптивної модуляції, кодування та просторового мультиплексування. Тому для
ефективного функціонування сучасних МІМО-систем слід забезпечити:
– розробку, дослідження і реалізацію алгоритмів сумісної AMC та просторового
мультиплексування;
– використання рознесеного просторового прийому (Space Diversity Reception), за
допомогою всіх доступних приймальних антен, що дає найбільший енергетичний виграш;
– застосування оптимального алгоритму об’єднання гілок рознесення в результаті
додавання диференційно зважених сигналів кожного каналу, який максимізує SNR і
забезпечує найкращий ефект послаблення завмирань порівняно з будь-яким іншим способом
– суматора максимального співвідношення (Maximal-Ratio Receiver Combining, MRRC);
– використання в якості алгоритмів детектування: оптимальний алгоритм максимальної
правдоподібності (Maximum-Likelihood Detection, MLD) – до межі обчислювальних
можливостей сучасних цифрових процесорів обробки сигналів (ЦПОС), і алгоритм,
оптимальний за критерієм мінімуму середньоквадратичної помилки (МСКО, або Minimum
Mean Square Error, MMSE) – коли можливостей ЦПОС не вистачає;
– використання методів OSTBC у складній завадовій обстановці;
– досягнення СЕ < 4 біт/с/Гц використанням одного передавача та класичного вибору
розміру сигнального сузір’я М;
– досягнення 4 < СЕ < 16 біт/с/Гц використанням адаптивного повного (неповного)
просторового мультиплексування з розміром ансамблю сигналів М ≥ 16;
– досягнення СЕ > 16 біт/с/Гц використанням високоспектральноефективних схем
узагальненої просторової модуляції (Generalized Spatial Modulation, GSM) [7] відповідних
конфігурацій, які застосовуються виключно в каналах з хорошою енергетикою (SNR > 25 дБ)
та великою кількістю приймально-передавальних антен.
Слід зазначити, що пошук просторово-часових матриць, які б дозволяли одночасно
забезпечувати високі спектральну та енергетичну ефективності, є актуальною та складною
задачею. Для зниження затрат смуги частот необхідно використовувати більше енергії, а
підвищення ЕЕ обов’язково призводить до зниження СЕ. Таке протиріччя об’єктивно
ускладнює розробку універсального високоефективного методу просторового кодування
сигналів для широкого класу каналів. Тому основне завдання у галузі безпроводового зв’язку
– розробка сучасних систем, які б дозволяли здійснити найкращий обмін між ЕЕ та СЕ в
каналі зв’язку та визначати оптимальне ситуативне застосування схем з різними
параметрами завадостійкого кодування та просторового мультиплексування. Результатом
досліджень може стати єдина оптимальна СКК, структурно та параметрично узгоджена зі
станом каналів.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СЕРВІСІВ ТЕХНОЛОГІЇ INTERNET OF THINGTHS
Вирішення задач охорони та оборони військових об’єктів в повсякденній діяльності
(в умовах ведення бойових дій) за рахунок використання систем сигналізації та оповіщення
при застосуванні новітніх інформаційних технологій є актуальним питанням. Однією із
перспективних технологій, яка постійно розвивається та може бути використана у військових
цілях є технологія Internet of Thingths (IoT).
В загальному розумінні IoT – це глобальна мережа комп’ютерів, датчиків (сенсорів) і
виконавчих пристроїв, що зв’язуються між собою з використанням інтернет протоколу IP.
IoT (інтернет речей) ґрунтується на трьох базових принципах які використовуються в
сучасних системах: по-перше, поширена комунікаційна інфраструктура, по-друге, глобальна
ідентифікацію кожного об’єкта і по-третє, можливість кожного об’єкта відправляти і
отримувати дані за допомогою власної мережі або мережі Internet. Звичайно при створенні
такої системи для військових об’єктів, потрібно використати відповідні системи та
протоколи захисту інформації в корпоративній (відомчій) мережі військового призначення.
Складовою частиною IoT є Web of Things (WoT), який забезпечує взаємодію об’єктів системи
прикладному рівні при використанні існуючі протоколи та web-технології. При чому для
доступу до сервісів IoT використовують: прямий доступ; доступ через шлюз; доступ через
сервер. На рис. 1. а), представлена архітектура IoT та відповідні рівні взаємодії даної
системи.

Рис. 1. а) Архітектура IoT б) взаємодія протоколів IoT
Для взаємодії сервісів Web of Things з клієнтами та різними сегментами інфраструктури
IoT були розроблено ряд протоколів: MQTT – протокол для збору даних із пристроїв та
передачі їх серверам додатків IoT (Devise to Server, D2S); XMPP – протокол для з’єднання
пристроїв із користувачами, окремий випадок D2S-схеми, коли люди з’єднуються із
серверами; DDS – протокол для швидкого інтегрування інтелектуальних пристроїв
(Devise to Deivse, D2D); AMQP – система організації черг для з’єднання серверів між собою
(Servise to Servise, S2S). Область застосування даних протоколів відображено на рисунку 1 б).
Отже, використання технології IoT дозволяє організувати мережеву взаємодію між
машинами (датчиками), обладнанням, існуючими комунікаціями та інформаційними
системами для здійснення моніторингу і аналізу стану військових об’єктів в режимі
реального часу та віддаленого управління системами охорони і сигналізації. В подальшому
планується реалізувати сервіси IoT на основі web-технологій в поєднанні із підсистемою
управління датчиками на базі платформи Arduino.
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ МОДУЛЬ ПОЗИЦІЮВАННЯ ТА
НАНЕСЕННЯ КООРДИНАТ НА ЦИФРОВІ КАРТИ НА БАЗІ
ПЛАТФОРМИ ARDUINO
Під час проведення наземних військових операцій зниження втрат особового складу є
однією з головних вимог сучасності. Одним із можливих шляхів вирішення цього завдання є
використання різноманітних роботизованих платформ як з метою ураження ворожих цілей
противника, так і в розвідувальних операціях, а також в якості вантажної платформи що і
визначає актуальність теми. Метою даної роботи є підвищення якості виконання окремими
посадовими особами функціональних обов’язків шляхом створення наземної безпілотної
платформи та застосуванню у ході виконання поставлених завдань.Основними завданнями
даної роботи є:провести огляд існуючих безпілотних наземних платформ; проаналізувати
можливості впровадження безпілотних наземних платформ у роботі підрозділів ЗСУ;на
основі результатів проведеного аналізу, розробити програмний модуль керування наземною
безпілотною платформою , розробити програмно-апаратний модуль позиціювання та
нанесення координат на цифрові карти в системі android, здійснити відповідну апаратну
реалізацію. Розроблено програмно-апаратний прототип наземної пересувної платформи на
базі якого встановленно систему позиціювання та нанесення на цифрові карти координат
власного місцезнаходження та реалізовану функцію виявлення координат противника за
вимірювання відстані до противника. Система працює на операційній системі андроїд.
Розроблено додаток на мові програмування JAVA в середовищі програмування Android
Studio. Модулі , які використовуються в системі запрограмовані на базі платформи Arduino.
Arduino набули особливо сильну популярність серед людей, тільки починають займатись
електронікою. На те є кілька причин. На відміну від більшості попередників, Arduino не
вимагає додаткового обладнання (програматора ) для завантаження коду на плату
використовується прости USB – кабель. Оболонка для програмування – Arduino IDE
використовує спрощену версію C++, що полегшує процес навчання для новачків. Крім того
, Arduino використовує стандартизований форм фактор для більшості своїх плат , завдяки
чому з’явився цілий комплект додаткових «Shields».
Об’єктом роботи – безпілотні дистанційно керовані системи та засоби озброєння.
Предмет – прототип програмно-апаратного модулю управління, позиціювання та нанесення
координат на цифрові карти на базі наземної пересувної платформи (ARDUINO).
Висновки. Розроблений програмно-апаратний прототип наземної пересувної платформи
відповідає всім висунутим вимогам та виконує передбачений функціонал. Поступовий
перехід від одиночного застосування роботизованих платформ та виконання конкретного
типу завдання до необхідності повсякденного застосування при виконанні функціональних
обов’язків посадовими особами спеціальних підрозділів роботизованих платформ зумовлює
необхідність створення все більшої кількості високотехнологічних зразків озброєння. Типові
зразки якої мають належний функціонал та можуть бути застосовані при реалізації різного
роду проектів, направлених на автоматизацію та підвищення функціональних можливостей
технічних засобів, що знаходяться на озброєнні відповідних підрозділів.
На
основі
розробленого
наземного
мобільного
шасі(Свідоцтво
про
раціоналізаторську пропозицію від 01.10.2017 року (№3\113\11) запропоновано програмноапаратне рішення позиціювання та нанесення координат на цифрові карти на базі
платформи ARDUINO. При цьому використанні відповідні бібліотеки для взаємодії з
операційною системою ANDROID та нанесення координат на цифрові карти(GoogleMaps).
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ МОДУЛЬ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА БАЗІ МІКРОКОМП’ЮТЕРА ORANGE PI
Зниження втрат особового складу під час проведення військових операцій є однією із
головних вимог сучасності враховуючи досвід проведення Операції Об’єднаних Сил. Одним
із можливих шляхів розв’язання цього завдання є використання різноманітних роботизованих
платформ для підвищення швидкості обробки та якості надання оперативних даних.
Однієї із важливих задач, яка виникає в процесі моніторингу обстановки та відстеження
пересування ворожих об’єктів, це їх виявлення та ідентифікація. Для вирішення даного
завдання необхідно: провести огляд існуючих інформаційних технологій безпілотних
наземних платформ; проаналізувати особливості впровадження роботизованих наземних
платформ для виконання завдань підрозділами Збройних сил України та розробити
програмно-апаратну підсистему відеоспостереження та розпізнавання об’єктів.
В якості апаратної платформи, можна використовувати мікрокомп’ютер Orange Pi,
використання якого дозволяє розгорнути Unix-подібну операційну систему із бібліотекою
обробки відеопотоків Open Computer Vision (OpenCv). В свою чергу, програмне забезпечення
OpenCv дозволяє застосувати програмний модуль виявлення об’єктів в реальному масштабі
часу. Використовуючи признаки Хаара та методи бібліотеки OpenCv реалізовано підсистему
розпізнавання об’єктів (жива сила, техніка противника). Признаки Хаара
це набір
примітивів, для яких проводиться їх звірка із вихідним зображенням (тобто покадрове
порівняння). Використовуються найпростіші примітиви, що складаються із прямокутників і
мають всього два рівні, +1 і -1. При цьому кожен прямокутник використовується кілька разів
різного розміру. Під звіркою тут мається на увазі S  X  Y , де Y – сума елементів
зображення в темній області, а X - сума елементів зображення у світлій області (рис. 1).

Рис. 1. Примітиви Хаара
Такі примітиви підкреслюють структурну інформацію об’єкта. Очі будуть темніші, ніж
область між ними, так само як область рота буде темніше ніж лоба. Чим більше
використовується різних примітивів, тим точніше можна потім класифікувати об’єкт. Плюс в
тому, що каскади Хаара дуже швидко працюють через інтегральне представлення зображень:

Значення в точці X, Y матриці (II), отриманої з вихідного зображення (I) це сума всіх
точок в прямокутнику (0,0, X, Y). Таким чином, застосування роботизованих платформ для
виконання завдань збору та обробки розвіданих набуває все більшого застосування у
збройних силах провідних країн світу, а автоматизація та розробка нових алгоритмів
розпізнавання об’єктів є актуальним питанням та потребує подальшого удосконалення.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ
ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК
Експлуатація сучасного ракетно-артилерійського озброєння, до якого належить зенітне
ракетне озброєння (ЗРО), передбачає виконання низки складних в технічному плані завдань
та є досить витратною. Для систем, які мають термін служби більше двадцяти років, сумарні
витрати на підтримання виробу в працездатному стані (стані готовності до використання,
бойової готовності), можуть бути співставні з витратами на його виробництво або
придбання. Бажання знизити витрати на експлуатацію зразків ЗРО призводить до
необхідності вироблення комплексу заходів, що дозволяють зменшити вартість експлуатації
озброєння і при цьому максимально враховувати вимоги, які пред’являються Замовником до
зразків ЗРО.
Вирішення наведеного завдання для зразків ЗРО, що знаходиться на озброєнні зенітних
ракетних військ, потребує додаткового врахування наступних обмежень: переважна
більшість зразків ЗРО складають вироби, що розроблялась підприємствами-виробниками
колишнього СРСР та поставлялась у війська ще в кінці 80-х та на початку 90-х років ХХ-го
століття, ефективна подальша експлуатація яких вимагає проведення капітальних (середніх)
ремонтів і модернізації; на території України відсутні Генеральний конструктор та
підприємства виробники більшості зразків ЗРО; частково відсутня конструкторська
документація на зразки ЗРО; існуюча система технічного обслуговування і ремонту має ряд
недоліків (відсутні запаси запасних частин комплектів запасного інструменту та приладдя за
деякою номенклатурою, капітальний ремонт ЗРО неосвоєний, частково освоєний середній
ремонт тощо). Крім того, відповідна експлуатаційна документація на зразки ЗРО, що
перебувають на озброєнні, була виготовлена у паперовому вигляді, для найбільш складних
виробів має загальний обсяг декілька десятків валіз та в процесі тривалої експлуатації
частина документів на окремих виробах втрачена, а стан значної кількості документів, що
залишилися, є незадовільний.
Таким чином, ситуація, що склалася, вимагає підвищення ефективності системи
підтримки прийняття рішень при вирішенні завдань логістичного забезпечення зенітних
ракетних військ з метою формування обґрунтованих рішень щодо реалізації процесів
експлуатації та логістичного забезпечення ЗРО.
На даний час одним з загальновизнаних шляхів удосконалення системи логістичного
забезпечення складних технічних систем є впровадження елементів інтегрованої логістичної
підтримки складної технічної продукції, яка, в свою чергу, є складовою CALS (Continuous
Acquisition and Life cycle Support). За своїм змістом інтегрована логістична підтримка
представляє собою сукупність видів інженерної діяльності, що реалізуються за допомогою
управлінських, інженерних та інформаційних технологій, орієнтованих на забезпечення
високого рівня готовності виробів при одночасному зниженні витрат, пов’язаних з їх
експлуатацією та обслуговуванням та реалізується за допомогою трьох основних
інструментів: здійснення аналізу організації логістичної підтримки (Logistic support analysis
(LSA)) та збереження його поточних результатів в базі даних (Logistic support analysis
record); побудови комплексної системи забезпечення поставок (Integrated supply support
procedures (ISSP)); розробки електронної технічної документації (ЕТД).
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Враховуючи, що CALS технології впроваджуються, як правило, для нових або
модернізованих виробів, а також те, що бойовим та ремонтним обслугам здебільшого
необхідна інформація, яка використовується в процесі експлуатації виробів, для зразків ЗРО,
за яким не здійснюється авторський нагляд, першочерговою є розробка ЕТД у вигляді
інтерактивних електронних технічних керівництв (ІЕТК). Тому основний акцент доповіді
зосереджено на обґрунтуванні порядку розробки та впровадження ІЕТК зразків ЗРО, за
якими не здійснюється авторський нагляд.
В доповіді проаналізований процес управління технічними документами зразків ЗРО та
встановлено, що існуючі підходи до розробки технічної документації не можуть повною
мірою використовуватися при розробці ІЕТК зразків ЗРО, за якими не здійснюється
авторський нагляд. Запропоновано для формування структури ІЕТК зразків ЗРО
використовувати підхід, який дає змогу ієрархічно упорядкувати інформацію та сформувати
модулі даних, необхідні для експлуатації та обслуговування як зразка загалом, так і його
складових частин. Запропонований порядок розробки й впровадження ІЕТК зразків ЗРО, за
якими не здійснюється авторський нагляд, який ґрунтується на використанні міжнародних
стандартів і сучасного програмного забезпечення для створення баз даних, перетворення
технічних документів у електронний формат і розробки електронних ілюстрацій та
публікацій.
На погляд авторів, реалізація розглянутих заходів дозволить отримати структуру ІЕТК,
яка має низку переваг, а саме: вся інформація ієрархічно структурована, в опис зразка ЗРО
включений опис його окремих складових частин; в наявності буде повна інформація, яка
необхідна для експлуатації та обслуговування як зразка ЗРО в цілому, так і його складових
частин; розроблена структура дозволятиме коректно сформувати перелік модулів даних та
використовувати всі переваги модульної організації бази даних, а саме знизити працевитрати
при розробці та внесенні змін до документу, виключити дублювання інформації, спростити
обмін інформацією, тощо; розроблена структура матиме мінімальне розходження з
структурою паперових експлуатаційних документів, що дозволить знизити витрати часу на
адаптацію персоналу, який використовуватиме ІЕТК. Запропонований підхід удосконалення
системи підтримки прийняття рішень при вирішенні завдань логістичного забезпечення
зенітних ракетних військ шляхом розробки та впровадження ІЕТК дозволить скоротити
терміни освоєння операцій технічного обслуговування та поточного ремонту, зменшити час
пошуку несправностей, підвищити якість інформаційного забезпечення заходів технічної
експлуатації.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ ТА ОЗБРОЄННЯМ
Сучасна військово-політична ситуація у світі та, зокрема, в Україні доводить, що у
сучасній високотехнологічній війні перемагає той, хто, швидше виявить противника, першим
завдасть удару. За деякими оцінками військових фахівців одне тактичне формування,
оснащене ефективними засобами автоматизованих систем управління військами (АСУВ),
рівноцінне трьом аналогічним, неоснащеним відповідними засобами.
Враховуючи зазначене, в ЗС провідних країн світу активно розгорнута робота щодо
створення єдиного інформаційного простору, що сприяло створенню і застосуванню різних
видів автоматизованих систем управління (АСУ) військами (силами) і зброєю, які за рівнем
використання в системі управління військами поділяються на тактичні, оперативні та
оперативно-стратегічні. Метою даного дослідження є аналіз можливостей АСУВ розвинених
у військовому відношенні країн світу та на основі цього аналізу розробка пропозицій щодо
створення вітчизняних АСУ військами та озброєнням.
Принципова відмінність між АСУ, що використовуються на тактичному, оперативному
та оперативно-стратегічному рівні управління, полягає в ступені автоматизації функцій та
завдань, які виникають у ході управління військами та озброєнням на кожному із зазначених
рівнів. Зокрема, на тактичному рівні функціонують системи, що відносяться до класу С2
(Command and Control) або С2+ (додатково мають функції спостереження та розвідки –
Surveillance and Reconnaissance). Основними функціями, які покладаються до виконання
системами класу С2 (С2+) є:
– відображення і передача сформульованих бойових завдань підлеглим органам
управління (об’єктам системи) у формалізованому текстовому і графічному вигляді (файли);
– визначення положення своїх об’єктів (до окремого транспортного засобу) й
періодичне оповіщення своїх органів управління і сусідів про їх місцезнаходження із
відображенням його на електронних картах;
– автоматичний розрахунок та вибір маршрутів руху за відомими даними про мережу
автомобільних доріг і відображення пройденого шляху об’єктом системи.
Узагальнюючи вищенаведене, системи класу С2 (С2+) забезпечують ситуаційну
поінформованість для посадових осіб на тактичному рівні управління і дозволяють
командиру швидко довести прийняте ним рішення до підлеглих і проконтролювати хід його
виконання. При цьому, функції оцінки обстановки й прийняття рішень у даних системах
повністю покладені на самого команди ра.
На сьогодні управління військами та озброєнням на оперативному та оперативностратегічному рівні збройних сил розвинених у воєнному відношенні країн світу
супроводжується використанням АСУВ, що відносяться до класу С4ІSR (Command, Control,
Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). На відміну від
систем класу С2 (С2+), АСУВ класу С4ІSR додатково передбачають вирішення завдань, що
пов’язані з автоматизованою організацією мереж зв’язку та інформаційних
(обчислювальних) систем, забезпечують повну автоматичну обробку даних, отриманих на
рівні функціонування систем класу С2 (С2+), а також вироблення, на підставі обробки
первинних даних, варіанту ситуаційного рішення командира і його представлення в
найбільш зручній для сприйняття людиною формі.
Крім функцій, реалізованих в системах класу С2 (С2+), системи класу С4ІSR
спроможні вирішувати наступні завдання:
– автоматизація методів збору й обробки інформації;
– інформаційна підтримка відпрацювання варіантів рішення командиром;
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– математичне моделювання результатів бойових дій за вибраними варіантами
виконання бойових завдань із графічним відображенням ходу і результатів бойових дій;
– інформаційна підтримка розробки плануючих документів, що здійснює
перетворення графічних і аудіо матеріалів в плануючі документи;
– інформаційна підтримка прийняття часткових рішень в ході виконання бойового
завдання, що здійснює оновлення оцінок і висновків на основі інформації, яка отримана в
ході операції.
Отже, принципова відмінність між АСУВ, які використовуються на тактичному та
оперативному (оперативно-стратегічному) рівнях управління військами та озброєнням,
полягає у більш високому ступені автоматизації інформаційних (управлінських) завдань. Для
визначення можливостей існуючих АСУВ, які використовуються в ЗС розвинених у
воєнному відношенні країн світу, пропонується здійснити короткий аналіз окремих із них, а
також розглянути принципи та архітектурні вимоги, які стоять в основі створення
комунікаційних та інформаційних систем ЗС країн-членів NATO. Зважаючи на те, що
Збройні сили України перебувають лише на перших етапах розробки власних АСУВ, тому
досвід подолання різного роду перешкод на шляху їх створення буде досить цінним для
власних розробок у цій галузі.
Сьогодні військове керівництво армій розвинених країн світу виділяє розвиток
автоматизованих систем управління як головний чинник у досягненні військово-стратегічної
переваги. Як наслідок, на даний час існує велика кількість АСУВ, які експлуатуються в ЗС
різних країн світу. Однак слід зауважити, що в ЗС більшості країн світу автоматизація
управління військами та озброєнням реалізована саме на тактичному рівні. До основних
перешкод, які ускладнюють перехід від систем С2 до систем класу С4, відносяться:
– відсутність математично коректних алгоритмів оцінки дій військ на тактичному
рівні через величезну різноманітність застосовуваних ними способів і приймів виконання
бойових завдань;
– складність створення автоматизованої системи збору й оцінки даних тактичної
обстановки через дуже велику різноманітність її параметрів і швидкоплинності змін (у
порівнянні з оперативною ланкою управління);
– необхідність ручної роботи зі збору, обробки й відображення великої кількості
змінних даних при переході між рівнями управління;
– необхідність обробки великої кількості даних, які за своїми обсягами перевищують
можливості технічного забезпечення, яке використовується в тактичній ланці управління.
Разом з тим, окремими розвиненими у воєнному відношенні країнами світу вдалося у
тій чи іншій мірі реалізувати АСУВ на всіх рівнях управління військами та озброєнням.
Прикладами таких систем є: АСУВ збройних сил США „GCCS”, АСУВ збройних сил
Франції „Bull BMS”, АСУВ збройних сил Польщі „Jasmin”, АСУВ збройних сил Туреччини
„TASMUS”, а також АСУВ збройних сил РФ „Андромеда-Д”.
Як показує проведений аналіз, на даний час, відповідно до системно-інтегрованого
підходу ведення збройної боротьби, спостерігається тенденція глобалізації АСУВ. Яскравим
прикладом цього є глобальна система управління збройних сил США, яка має чотири
великих складових: GCCS-A (US Army) – глобальна система управління сухопутних військ;
GCCS-AF (US Air Force) – глобальна система управління повітряних сил; GCCS-M (US
Navy/Marine Corps) – глобальна система управління ВМС і морської піхоти; GCCS-J (Joint
Command Centers) – об’єднаний командний центр, який є надсистемою для перших трьох і
відповідає за інформаційне забезпечення військовополітичного керівництва країни та
організацію спільної роботи вище перерахованих систем.
У свою чергу, зазначені системи мають у своєму складі тисячі інформаційних
підсистем, утворених десятками тисяч пов’язаних в єдину мережу автоматизованих робочих
місць. В інтересах практичної реалізації ключових положень «мережецентричної концепції
управління веденням бойових дій на основі єдиного інформаційно-комунікаційного
простору» взаємодія між вищезазначеними підсистемами (автоматизованими робочими
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місцями) здійснюється у площині комплексного застосування новітніх цифрових технологій
при формуванні інтегрованих одна з одною інформаційно-обчислювальних мереж різного
масштабу – від локальних до глобальних, що володіють високою мобільністю, пропускною
спроможністю та швидкістю розгортання. При цьому, система передачі даних реалізується
шляхом застосування широкого спектру засобів зв’язку, які можуть дублювати одне-одного
у випадку виходу з ладу однієї або декількох одиниць техніки. Компоненти системи здатні
передавати інформацію як традиційними УКХ і КХ каналами так і за допомогою
найсучасніших цифрових засобів зв’язку.
З практичної точки зору ядром сучасних АСУВ провідних армій світу є: глобальні,
територіально-розподілені, інтегровані системи інформаційно-обчислювальних центрів та
автоматизованих робочих місць, розгорнутих на командних пунктах штабів і пунктах
управління збройних сил (стаціонарних, польових чи на автомобільній базі), а також
переносних (у вигляді персональних комунікаторів чи планшетних комп’ютерів), що
функціонують за принципом єдиного інформаційного простору (рис. 1). При цьому, для
побудови систем у відповідності до стандартних, найсучасніших ІТ-рішень
використовуються найсучасніші наукові, інформаційні та виробничі технології як
державних, так і комерційних структур.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Автоматизовані робочі місця системи Force XXI Battle Command Brigade Or Below:
а) на польовому пункті управління; б) в автомобілях типу HMMWV; в) у вигляді комунікатора;
г) у вигляді планшетного ПК

У технічному відношенні сучасні АСУВ являють собою сукупність апаратних засобів,
програмного забезпечення, процедур, стандартів і інтерфейсів, що забезпечують можливість
взаємодії на всіх рівнях управління, що відповідає принципам спільного операційного
середовища (Common Operating Operating Environment – COE). В основі сучасних АСУВ
лежить клієнт-серверна архітектура, що використовує відкриті комерційні стандарти.
З 2011 року з метою підтримки функціонування та стандартизації розвитку АСУВ, які
знаходяться на озброєнні ЗС країн-членів НАТО було розроблено концепцію FMN.
«Federated Mission Networking» (організація мереж об’єднаних місій) – ініціатива,
спрямована на забезпечення оперативної сумісності та підвищення оперативної ефективності
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сил NАТО, що сприяє силам Альянсу та партнерів краще спілкуватися, тренуватися та
здійснювати управління своїми силами в ході проведення спеціальних операцій та в
повсякденній діяльності. Основна мета, яку ставить перед собою реалізація концепції,
полягає у підтримці функціонування систем управління, контролю, зв'язку, ІТ, розвідки та
спостереження (C4ISR) та прийняття рішень в операціях шляхом надання можливості
швидкої побудови та організації мереж під час виконання місій. При цьому, концепція
передбачає Максимальний відхід від чітких стандартів останніх років та орієнтацію на
пошук свіжих та інноваційних підходів до побудови інформаційних систем, що значно
сприяє зміцненню тактичної сумісності та оперативній ефективності збройних формувань
країн-членів НАТО та їх партнерів.
Концепція складається з множини документів, окремі з яких визначають принципи
організації інформаційних та комунікаційних систем, що знаходяться в основі АСУВ. Усі
принципи, відповідно до концепції, можна поділити на три групи: архітектурні принципи,
принципи проектування та технологічні принципи (рис. 2). Серед основних слід відзначити
технологічну групу принципів, яка визначає необхідність використання єдиної термінології
та позначень, орієнтацію на відкриті та незапатентовані технології, а також використання
перевірених та доступних технологій. Стандарт або специфікація технології не стає
стандартом, поки не існує декількох успішних та підтверджених випадків їх реалізації.
Зокрема, перевага надається тим технологіям та стандартам, на які можна знайти опис у
відкритій базі Request for Comments (RFC).

Рис. 2. Принципи організації інформаційних систем відповідно до концепції FMN
Ще однією з тенденцій розвитку АСУВ є застосування технологій штучного інтелекту,
що на думку військових експертів дозволяє скоротити цикл управління в системах класу С2.
Це досягається завдяки тому, що завдання збору, обробки та зберігання даних покладаються
до виконання програмними засобами, що використовують технології машинного навчання,
вивільняючи таким чином людину з рутинного процесу, надаючи посадовим особам більше
часу для творчості.
Стосовно стану автоматизації управління військами та озброєнням ЗС України – тут на
сьогодні можна відзначити певну позитивну динаміку, яка спостерігається протягом останніх
років. Зокрема, з початку російської агресії проти України на сході нашої держави у ЗС
України почали з’являтися елементи автоматизованих систем управління військами та
озброєнням, що стало результатом як багаторічного виконання великої кількості дослідноконструкторських робіт, так і результатом діяльності волонтерських організацій, успішні
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проекти яких знайшли своє застосування в системі управління ЗС України. Як наслідок,
сьогодні в ЗС України функціонує значна кількість АСУ, частина з яких є моральнозастарілими, частина призначена для вирішення лише вузькоспеціалізованих завдань і не
може розглядатися як основа для створення єдиної АСУВ ЗС України, інші – не в повній мірі
відповідають стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, як того вимагає Стратегічний
оборонний бюлетень України, який затверджений указом Президента України № 240/2016.
Проведений аналіз дозволив визначити низку проблемних питань, які не сприяють
створенню сучасних АСУВ у ЗС України. Основними з них є:
– непридатність управлінських алгоритмів, розроблених в 1940-1950-ті роки, до умов
сучасного бою;
– неможливість інтеграції в єдину систему засобів автоматизації, які були розроблені
різними виробниками, що дуже часто повязане з використанням нестандартизованих
технічних рішень;
– відсутність у більшості вітчизняних організацій-розробників належного досвіду з
розробки цілісної АСУВ, яка б відповідала сучасним вимогам;
– відсутність у достатній кількості кваліфікованих фахівців для роботи з сучасними
зразками АСУВ, що, зокрема, пов’язане з їх відтоком до організацій та установ у різних
галузях народного господарства.
З урахуванням досвіду в створенні АСУВ, отриманого розвиненими у воєнному
відношенні країнами світу, а також існуючих на сьогодні тенденцій розвитку АСУВ, було
визначено можливі напрямки вирішення зазначених вище проблемних питань на шляху
розвитку АСУВ у ЗС України:
1) реалізація власних досліджень щодо узагальнення досвіду застосування військ
(сил), здобутого у ході проведення ООС та використання провідного зарубіжного досвіду з
метою вдосконалення системи управління Збройними Силами;
2) широке застосування засобів моделювання в процесі проведення досліджень, а
також під час планування та ведення бойових дій;
3) стандартизація обладнання, що використовується у якості технічної основи АСУВ;
4) побудова підсистем АСУВ на основі відкритих архітектур і технічних рішень
(технології штучного інтелекту, мережі зв'язку із самоорганізацією, децентралізовані
системи управління тощо) та з урахуванням рекомендацій RFC;
5) використання модульного принципу побудови АСУВ, що забезпечить можливість
еволюційної модернізації АСУВ у відповідності із темпами технічного прогресу;
6) реалізація концепції розподілених систем, яка забезпечить об’єднання незалежних
автоматизованих робочих місць у єдину систему, з можливістю відносно легкого
розширення чи масштабування;
7) удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, у тому
числі за рахунок взаємодії з провідними компаніями (як вітчизняними, так і зарубіжними) у
галузях ІТ та телекомунікацій, а також зміна системи мотивації до подальшого проходження
служби фахівцями у зазначених галузях.
Отже, основою АСУВ Збройних сил України повинна стати глобальна інформаційна
система, в якій стратегічні, оперативні і тактичні рівні та органи управління взаємопов’язані
по вертикалі і по горизонталі за стратегічним принцом єдиного інформаційного простору.
Очевидно, що в силу об’єктивних та суб’єктивних чинників успіхи у проектуванні та
впроваджені єдиної для Збройних сил України АСУВ будуть досягнуті не скоро, тому
пропонується почати з розвитку АСУВ окремих родів військ на кожному з рівнів управління
з подальшою інтеграцією зазначених підсистем у єдину систему. При цьому, у ході
подальших досліджень доцільно зосередити увагу на визначенні єдиних принципів та
архітектурних рішень для побудови підсистем, а також створенні інтеграційних платформ,
які б відігравали системоутворюючу роль щодо створення єдиної АСУВ Збройних сил
України з подальшою її інтеграцією з автоматизованими системами управління, що
використовуються у збройних силах країн-членів НАТО.
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ПРИ РОЗРОБЦІ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Інформація, будучи продуктом діяльності, виступає як власність держави, підприємств,
установ, організацій та громадян, і, як об'єкт власності, вимагає захищеності. Проте
проблема захисту інформації не зводиться тільки до захисту прав її власників, але і містить в
собі такий важливий аспект, як захист прав громадян на вільний доступ до відомостей,
гарантований Конституцією. Основи захисту інформації розробляються органами державної
влади, виходячи з умов забезпечення інформаційної безпеки зокрема і національної безпеки
України в цілому. Відповідно до ст. 20, 21 Закону України „Про інформацію”, вся інформація
за порядком доступу поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом (ІзОД).
ІзОД є конфіденційна, таємна та службова інформація [1]. Такий розподіл по режимах
доступу здійснюється винятково на підставі ступеня конфіденційності інформації.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень [1].
Оскільки в умовах інформатизації країни [2], розвитку інформаційних технологій,
інформаційні ресурси (сукупність документів у інформаційних системах [2]) формуються у
всіх сферах діяльності, і насамперед: в політичній, військовій, економічній, науковотехнічній, тому інформаційну безпеку слід розглядати як комплексний показник
національної безпеки. Цим визначається її важливе місце і одна з провідних ролей в системі
національної безпеки країни в сучасних умовах [3].
Згідно із Законом України „Про захист персональних даних” об’єктами захисту є
персональні дані, які обробляються в базах персональних даних. Персональні дані за
режимом доступу є ІзОД [4]. Відповідно до ст. 8 Закону України „Про захист iнформацїї в
інформаційно-телекомунікаційних системах” „Інформація, яка є власністю держави, або
інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинна
оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з
підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповiдності здійснюється за результатами
державної експертизи в порядку, встановленому законодавством”.
Відповідно до вимог законодавства України, для забезпечення конфіденційності,
доступності, цілісності та спостереженості зазначеної інформації в кожній автоматизованій
системі (АС) має створюватися комплексна система захисту інформації (КСЗІ).
Над вирішенням проблем у сфері захисту інформації, в автоматизованій системі
працюють сучасні дослідники, такі як В.А. Хорошко, С.В. Ленков, Д.А.Перегудов та ін.
Освітлені загальні питання теорії захисту інформації, а також методи і засоби її реалізації.
Розкрито теоретичне обгрунтування і практичні рекомендації щодо питання створення
комплексної системи захисту інформації [5].
Отже, при створенні КСЗІ необхідно здійснювати повний аналіз створення комплексної
системи захисту інформацій відповідно до вимог законодавства України.
Комплексна система захисту інформації - взаємопов’язана сукупність організаційних та
інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації. Порядок проведення
робіт із створення КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС) розглянуто в
нормативному документі НД ТЗІ 3.7-003-05, а також вимоги в частині організації робіт із
захисту інформації та порядку створення КСЗІ в ІТС, розвиває основні положення ДСТУ
3396.0-96, ДСТУ 3396.1-96, НД ТЗІ 3.6-001-2000, НД ТЗІ 3.7-001-07 та інших нормативних
документів технічного захисту інформації (НД ТЗІ). Для організації робіт зі створення КСЗІ
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в ІТС створюється служба захисту інформації, порядок створення, завдання, функції,
структура та повноваження якої визначено в НД ТЗІ 1.4-001-2000.
КСЗІ складається з організаційних і інженерних заходів, комплексу технічного захисту
інформації (КТЗІ), захист від витоку інформації технічними каналами) та комплексу засобів
захисту (КЗЗ) від несанкціонованого доступу (НСД) до ІзОД.
При побудові КСЗІ можна виділити наступні етапи:
підготовка організаційно-розпорядчої документації;
обстеження інформаційної інфраструктури Замовника;
розробка „Технічного завдання на створення КСЗІ”;
розробка „Плану захисту інформації”;
розробка „Технічного проекту на створення КСЗІ”;
приведення інформаційної інфраструктури Замовника у відповідність з „Технічним
проектом на створення КСЗІ”;
розробка „Експлуатаційної документації на КСЗІ”;
впровадження КСЗІ;
випробування КСЗІ;
проведення державної експертизи КСЗІ і отримання „Атестата відповідності".
підтримка і обслуговування КСЗІ.
1. Підготовка організаційно-розпорядчої документації
Фахівці Виконавця проводять аналіз організаційно-розпорядливих документів
Замовника і нормативно-правових документів в області захисту інформації, що впливають на
діяльність Замовника. До організаційно-розпорядливих документів зазвичай відносяться:
організаційна структура, штатний розклад, положення про відділи і посадові інструкції
співробітників, пов’язаних з експлуатацією ІТС, документи, що регламентують доступ до
ІТС і так далі.
За результатами проведеного аналізу Виконавець спираючись на нормативну базу, що
діє в Україні, у сфері захисту інформації, готує проекти документів, які визначають
організаційну складову КСЗІ (проект наказу про створення КСЗІ, проект положення про
службу захисту інформації, проекти посадових інструкцій і процедур і ін.), які
затверджуються Замовником.
2. Обстеження інформаційної інфраструктури Замовника
Для кожної конкретної ІТС склад, структура і вимоги до КСЗІ визначаються
властивостями оброблюваної інформації, класом автоматизованої системи і умовами її
експлуатації. Фахівці Виконавця проводять обстеження (аудит) ІТС Замовника. Аналізується
архітектура системи, її топологія і складові елементи. Визначаються типи користувачів
системи, типізується інформація, що обробляється в ІТС.
За результатами виконання етапу Виконавець розробляє наступні документи:
акт обстеження ІТС (містить опис, принципи побудови і архітектуру ІТС);
перелік об’єктів ІТС що підлягають захисту, які затверджуються Замовником.
3. Розробка „Технічного завдання на створення КСЗІ”
Фахівці Виконавця розробляють і погоджують із Замовником документ „Технічне
завдання на створення КСЗІ”, яке визначає всі основні вимоги до КСЗІ і можливих варіантів
реалізації її складових елементів. Після узгодження „Технічного завдання на створення
КСЗІ” із Замовником, документ узгоджується з Контролюючим органом.
У ТЗ викладаються вимоги до функціонального складу і порядку розробки і
впровадження технічних засобів, які забезпечують безпеку інформації в процесі її обробки в
обчислювальній системі ІТС, а також вимоги до організаційних, фізичних та інших заходів
захисту, які реалізуються поза обчислювальною системою ІТС в доповнення до комплексу
програмно-технічних засобів захисту інформації.
„Технічне завдання на створення КСЗІ” може розроблятися для вперше створюваних
ІТС, а також під час модернізації вже існуючих ІТС у вигляді окремого розділу ТЗ на
створення ІТС, окремого (часткового) ТЗ або доповнення до ТЗ на створення ІТС.
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4. Розробка „Плану захисту інформації”.
За результатами виконання другого етапу, а саме, ґрунтуючись на переліку об’єктів
ІТС, що підлягають захисту, Виконавець розробляє пакет документів „План захисту
інформації”:
документ „Модель загроз інформації. Модель порушника”;
документ „Положення про Службу захисту інформації”;
документ „Політика безпеки інформації”, які затверджуються Замовником.
5. Розробка „Технічного проекту на створення КСЗІ”.
Після узгодження „Технічного завдання на створення КСЗІ” з Контролюючим
органом Виконавець розробляє пакет документів „Технічний проект на створення КСЗІ”.
„Технічний проект на створення КСЗІ” є комплектом документів, в який входить частина
документів розроблених на попередніх етапах і ряд нових документів, в яких описано, як
саме створюватиметься, експлуатуватиметься і, у разі потреби, модернізуватиметься КСЗІ.
„Технічний проект на створення КСЗІ” розробляється на підставі і відповідно до „Технічного
завдання на створення КСЗІ”. Під час розробки проекту КСЗІ обґрунтовуються і
приймаються проектні рішення, які дають можливість реалізувати вимоги технічного
завдання, забезпечити сумісність і взаємодію різних компонентів КСЗІ, а також різних
заходів і способів захисту інформації. В результаті створюється комплект робочої і
експлуатаційної документації, необхідної для забезпечення тестування, проведення
пусконалагоджувальних робіт, випробувань та управління КСЗІ.
6. Приведення інформаційної інфраструктури Замовника у відповідність з
„Технічним проектом на створення КСЗІ”.
Особливістю цього етапу є те, що на момент ухвалення рішення про створення КСЗІ
вартість цього етапу є невідомою як для Замовника, так і для Виконавця. Також, зважаючи
на великий можливий спектр виконання робіт, на цьому етапі існує велика вірогідність
підключення до його виконання Підрядчиків.
На цьому етапі можуть виконуватися монтажні, будівельні, пусконалагоджувальні
роботи, роботи, пов’язані зі встановленням необхідних технічних або криптографічних
засобів захисту інформації, засобів фізичного захисту елементів ІТС (встановлюється
необхідне устаткування і програмне забезпечення, засоби контролю доступу, охоронна і
пожежна сигналізації) і так далі.
7. Розробка „Експлуатаційної документації на КСЗІ”.
На цьому етапі Виконавець КСЗІ створює пакет документів „Експлуатаційна
документація на КСЗІ”, який включає:
інструкції експлуатації КСЗІ і її елементів;
процедури регламентного обслуговування КСЗІ;
правила і положення по проведенню тестування і аналізу роботи КСЗІ;
керівництво адміністраторів і користувачів;
формуляр КСЗІ ІТС.
8. Впровадження КСЗІ.
На цьому етапі Виконавець (або Підрядчик під наглядом Виконавця) проводить всі
пусконалагоджувальні роботи, навчає і інструктує персонал Замовника правилам і режимам
експлуатації КСЗІ.
Включає такі заходи:
організація захисту інформації від несанкціонованого доступу (НСД);
організація антивірусного захисту інформації;
розробку програми і методики попередніх випробувань;
проведення попередніх випробувань.
Після реалізації цього етапу упроваджена КСЗІ готова до подальшого випробування.
9. Випробування КСЗІ.
На цьому етапі Замовник при активній підтримці Виконавця проводить попередні
випробування КСЗІ, з метою підтвердження результативності її роботи і відповідності
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положенням, визначеним в „Технічному завданні на створення КСЗІ”. В процесі
випробувань виконуються тестові завдання і контролюються отримані результати, які і є
індикатором працездатності спроектованої КСЗІ.
По результату випробування КСЗІ робиться вивід відносно можливості представлення
КСЗІ на державну експертизу. Під час попередніх випробувань перевіряються
працездатність КСЗІ і відповідність її вимогам технічного завдання.
Під час дослідної експлуатації:
відпрацьовують технології обробки інформації, облік машинних носіїв інформації,
управління засобами захисту, розмежування доступу користувачів до ресурсів ІТС і
автоматизованого контролю за діями користувачів;
співробітники служби захисту інформації і користувачі ІТС набувають практичних
навиків по використанню технічних і програмно-апаратних засобів захисту інформації,
засвоюють вимоги організаційних і розпорядливих документів по питаннях розмежування
доступу до технічних засобів і інформаційних ресурсів;
здійснюється (за потреби) доопрацювання програмного забезпечення, додаткове
налагодження і конфігурація комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого
доступу;
здійснюється (за потреби) коректування робочої і експлуатаційної документації.
За результатами дослідної експлуатації приймається рішення про готовність КСЗІ в ІТС
до подання на державну експертизу.
10. Проведення державної експертизи КСЗІ і отримання „Атестата відповідності”
складається з:
підготовка КСЗІ до проведення державної експертизи в Адміністрації Держспецзв'язку
і супроводі експертних випробувань;
узгодження з Адміністрацією Держспецзв’язку результатів експертизи і видача
Замовникові Атестата відповідності.
Державна експертиза проводиться з метою визначення відповідності КСЗІ „Технічному
завданню на створення КСЗІ”, вимогам нормативної документації після захисту інформації і
визначення можливості введення КСЗІ на ІТС в експлуатацію
11. Підтримка і обслуговування КСЗІ.
Таким чином, під час створення КСЗІ в ІТС необхідно дотримуватися певних
методологічних принципів проведення досліджень, проектування,експлуатації і розвитку
таких систем відповідно до вимог законодавства України. Порядок створення КС3І є
обов’язковим для всіх суб’єктів системи ТЗІ в Україні незалежно від їхньої організаційноправової форми та форми власності, в ІТС яких обробляється інформація, яка є власністю
держави.
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к.пед.н. Павленко О.А. (ВІТІ)
ВИМОГИ ДО ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ВІДДІЛЕННЯ, ВЗВОД) НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Актуальність. Останні військові події, що відбуваються в районі проведення операції
Об’єднаних Сил (далі – ООС), свідчать про застосування противником нового підходу до
ведення бойових дій, що значно підвищило значення живучості військ для досягнення успіху
в бою та ускладнило рішення цієї задачі. Незаконні збройні формування перейшли до
тактики ведення тимчасових воєнних дій: вогневих нальотів, засадних дій, снайперської та
контрснайперської боротьби, масованої установки інженерних загороджень. У відповідь на
зміну оперативно-тактичної обстановки підрозділи Збройних сил України, що знаходяться на
передньому краю оборони, все більше застосовують тактику дій бойових груп. Як засвідчив
досвід ведення бойових дій з російсько-терористичними угрупуваннями в окремих районах
Донецької та Луганської областей (далі – ОРДЛО), умови обстановки вимагають від
командирів усіх ступенів ведення творчого пошуку нових, більш ефективних, способів
застосування у бою наявних сил і засобів. Одним із основних недоліків в управлінні
підрозділами та частинами сухопутних, десантно-штурмових військ, у тому числі військ
зв’язку, під час ведення бойових дій в районі ООС у 2014 – 2015 р.р. був недостатній рівень
підготовки командирів ланки відділення, взвод. Отже, актуальність тактичної підготовки
командирів підрозділів зв’язку ланки відділення – взвод в площині готовності до бойових
зіткнень з противником, живучості особового складу не викликає ніяких сумнівів.
Розподіл відділення на бойові групи дозволило створити більш гнучкий та
розосереджений бойовий порядок, підвищити ефективність бойового ураження противника і
живучість підрозділу, забезпечити взаємну підтримку і прикриття вогнем на полі бою в ході
здійснення маневру. Склад указаних бойових груп залежить від організаційно-штатної
структури підрозділу та завдань, які він виконує. У разі посилення відділення вогневими
засобами, до складу бойових груп могли додатково входити: вогнеметник, розрахунок АГС 17 чи СПГ- 9. Із урахуванням вказаних факторів, елементами бойового порядку відділення
створювались бойові групи:
- перша - вогнева (в складі трьох військовослужбовців);
- друга – підтримуюча (в складі трьох військовослужбовців);
- третя – бойова машина.
Підвищилася роль молодших командирів та старших груп, зросли автономність і
відповідальність кожного військовослужбовця за виконання завдання. На новий рівень
вийшло значення бойової злагодженості, синхронності дій груп, їх взаємної підтримки. Під
час пересування у «сірій» зоні – полосі нічийної нейтральної території (її ширина в окремих
місцях сягає декілька кілометрів, в інших – дві – три сотні метрів) важливо, щоб взаємодія
бойових груп забезпечувала чергування їх просування від рубежу до рубежу.
Військовослужбовцям у парах або трійках (далі просто парах) слід діяти у тісному
контакті один з одним, постійно знаходитися в межах прямої видимості і підтримувати
мовний зв’язок. Необхідно регулярно контролювати своїх товаришів за принципом „кожен
відповідає за кожного”. Щоб такі пари діяли ефективно і мали високий рівень
взаєморозуміння, необхідно формувати їх заздалегідь, ще в процесі підготовки. Таким
чином, у військовослужбовців будуть складатися не тільки дружні відносини, але і почуття
розуміння і передбачення дій товариша. При спільних тренуваннях у парах відбувається
обмін досвідом і відпрацьовується єдина тактика дій, навіть створюється своя мова
спілкування.
Успішне виконання завдань тактичної підготовки воїнів-зв’язківців (у тому числі і
морально-психологічного забезпечення) досягаються за умови створення на заняттях
(навчаннях) обстановки, максимально наближеної до бойової, ситуації, що потребує високої
фізичної й психічної напруженості, активного мислення, бойового вишкілу, ініціативи та
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сміливості. З цією метою до навчання слід вносити стрес-фактори сучасної збройної
боротьби. Це – елементи раптовості, небезпеки та ризику, обмеження часу, необхідного для
виконання бойових завдань, ускладнення самих навчально-бойових завдань, елементи
інформаційно-психологічного впливу імовірного противника. Для цього вміло можна
застосовувати в навчаннях імітаційні засоби макетів, створювати різноманітні перешкоди,
звукові, світлові та інші ефекти. Значно розвивають психологічну готовність воїна до
реального бою навчання, які проводяться на різко пересіченій місцевості, з бойовими
стрільбами, киданням бойових ручних гранат, наступом через зони загороджень і руйнувань,
обкаткою особового складу танками. На наш погляд, до програми навчання тактичної
підготовки підрозділів зв’язку (взвод, відділення) необхідно включити питання
облаштування блок-постів та практичних дій особового складу на блок-посту, зокрема:
огляд автомобіля, обшук та затримання підозрілих осіб, вміла організація охорони і оборони.
Враховуючи значну концентрацію населених пунктів різного масштабу в ОРДЛО,
особливого значення набула підготовка підрозділів до ведення бойових дій в умовах міст,
містечок та селищ міського типу. Практика показала, що нехтування такою підготовкою
може коштувати невиправдано великих втрат. Під час підготовки до можливих штурмових
дій в населених пунктах в ході триваючої ООС вкрай важливо відпрацювати порядок
взаємодії бойових груп при просуванні вздовж вулиць, подоланні завалів, загороджень, в
умовах ведення бою всередині будівель, порядок використання димів з метою забезпечення
скритності маневру, осліплення вогневих точок противника, грамотно обирати об’єкти для
знищення їх вогнеметними засобами.
Отже, на наш погляд, в умовах сьогодення набуває важливого значення підготовка та
проведення навчань з тактичної підготовки відділення (екіпажу), взводу підрозділу зв’язку в
особливих умовах, зокрема, в населеному пункті. На прикладі організації тактичних занять
розглянемо можливий варіант проведення тактичних занять з бойовою стрільбою в
імітаційному місті (містечку).
Ефективність підготовки і проведення таких занять у населеному пункті залежить від
якості підготовки відповідної навчальної матеріальної бази та всебічного планування. Для
досягнення мети тактичних навчань в населеному пункті керівник має завчасно спланувати
комбіновані дії підрозділів, звертаючи особливу увагу на дії у пішому порядку. На усіх
рівнях залучаються елементи безпосередньої підтримки з метою дій підрозділу в якості
тактичної групи. Поповнення запасів, евакуація поранених, технічне обслуговування та
евакуація мають відпрацьовуватись одночасно з підготовкою штурмових підрозділів.
Під час організації навчань в умовах міста командир підрозділу повинен забезпечити
дотримання особовим складом заходів безпеки в умовах використання холостих боєприпасів
та імітаційних засобів. Також необхідно враховувати можливість отримання травм від
пострілів холостими набоями та використання імітаційних засобів під час проведення
навчань із залученням підрозділів, що позначають противника. За організацію дотримання
заходів безпеки відповідає керівник, але відповідальність за особисту безпеку несе кожний
військовослужбовець.
Для проведення тактичних занять використовуються об’єкти смуги перешкод в умовах
міста (далі - СПУМ), які забезпечують можливість відпрацювання та оцінювання виконання
бойових завдань в умовах міста силами відділення, взводу (рис. 1). СПУМ не передбачає
ведення стрільби бойовими набоями (окрім НМ № 3 з навчання гранатометників), можуть
використовуватись холості набої до стрілецької зброї, лазерні імітатори стрільби та
ураження, пневматичні копії страйкбольної бойової зброї або пейнтбольної зброї.
СПУМ, як правило, включає п’ять навчальних місць для проведення навчання:
Навчальне місце № 1. Тренажер для відпрацювання техніки проведення
індивідуальних дій та дій бойових двійок, трійок. Це навчальне місце є макетом
трикімнатного приміщення, де керівники груп та командири відділень відпрацьовують з
тими, хто навчається, базові навички із зачищення будівель та приміщень. Призначене для
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відпрацювання тактики, порядку дій при виконанні індивідуальних та колективних завдань, а
саме: проникнення у будівлю та зачистка кімнати, ураження цілей.
НМ № 2

НМ № 1

НМ № 3

Чотирьохсекціонний
Тренажер з
багатокімнатний модуль
відпрацювання навичок
з відпрацювання
стрільби з гранатомету
зачищення
багатокімнатних
будівель
НМ № 4
НМ № 5

Тренажер з
відпрацювання
індивідуальних дій та дій
бойових двійок, трійок

Місце з відпрацювання
техніки наступу та
оборони міських
будівель
Рис. 1. Варіант смуги перешкод в умовах
міста

Система тунелів з
відпрацювання дій в
підземних комунікаціях

Допоміжні індивідуальні завдання:
– ураження цілей за допомогою стрілецької зброї;
– ураження цілей за допомогою стрілецької зброї з використанням приладів нічного
бачення;
– ураження цілей за допомогою ручного кулемета;
– застосування ручних гранат;
– обминання/подолання перешкод (окрім мінних полів);
– нейтралізація мін-пасток;
– рух штурмової групи;
– способи пересування підрозділів при веденні бойових дій у місті;
– вибір непідготовленої вогневої позиції при веденні бойових дій у місті;
– контроль пересування штурмової групи;
– маневр силами відділення; використання індивідуальних приладів нічного бачення.
Навчальне місце № 2. Це – чотирисекційний багатокімнатний макет. На основі
засвоєння навичок на навчальному місці № 1 відділення починає відпрацювання зачищення
багатокімнатних будівель. Макет сконструйований таким чином, що може бути
використаним як окремі споруди на вузький вулиці чи як кімнати всередині будівлі з довгим
коридором.
Призначене для відпрацювання тактики та порядку дій при виконанні індивідуальних
та групових завдань, а саме: пересування по вулиці (коридору), проникнення до будівель,
зачищення приміщень, вибір та ураження цілей. Розвиває навички в управлінні та здійсненні
маневру.
Допоміжні групові завдання:
– створення штурмової групи (перерозподіл сил та засобів);
– надання допомоги та евакуація поранених;
– оборона будівлі;
– тактичне пересування;
– проникнення до будівлі/зачищення приміщення (у складі відділення).
Допоміжні індивідуальні завдання:
– ураження цілей за допомогою стрілецької зброї;
– ураження цілей за допомогою стрілецької зброї з використанням приладів нічного
бачення;
– ураження цілей за допомогою ручного кулемета;
– застосування ручних гранат;
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– застосування зв’язку голосом;
– застосування візуальних сигналів;
– обминання/подолання перешкод (окрім мінних полів);
– нейтралізація мін-пасток;
– поводження з військовими та спорядженням ворога;
– рух у складі штурмової групи;
– способи пересування підрозділів при веденні бойових дій у місті;
– вибір непідготовленої вогневої позиції при веденні бойових дій у місті;
– контроль пересування штурмової групи;
– маневр силами відділення;
– використання індивідуальних приладів нічного бачення.
Навчальне місце № 3. Тренажер для відпрацювання навичок стрільби з гранатомету.
Навчальне місце призначене для ведення вогню бойовими набоями з підствольного
гранатомету. Окремі цілі уражуються з підствольного гранатомету, зі стрілецької зброї
уражуються цілі на дальності 50 – 150 м. Також на цьому навчальному місті
відпрацьовується тактичний рух та управління вогнем.
Допоміжні індивідуальні завдання:
– ураження цілей з стрілецької зброї;
– ураження цілей з підствольного гранатомету;
– використання візуальних сигналів;
– обминання/подолання перешкод (окрім мінних полів);
– способи пересування підрозділів при веденні бойових дій у місті;
– вибір непідготовленої вогневої позиції при веденні бойових дій у місті.
Навчальне місце № 4. Відпрацювання техніки наступу та оборони міських будівель. На
цьому навчальному місці взвод може відпрацьовувати навички атаки, оборони будівлі. Цю
ділянку можна розділити на декілька тренувальних майданчиків для підвищення
ефективності тренування чи виконання завдань, які ще не виконували на інших ділянках
(наприклад, техніка проникнення на верхні поверхи).
Групові завдання: зачистка будівлі; оборона населеного пункту або будівлі.
Допоміжні групові завдання:
– перерозподіл сил та засобів;
– надання допомоги та евакуація поранених;
– затримання та утримання військовополонених;
– поводження із захопленими документами та обладнанням;
– тактичне переміщення;
– здійснення маршу визначеним маршрутом;
– зачистка будівлі/зачистка приміщення.
Допоміжні індивідуальні завдання:
– ураження цілей зі стрілецької зброї;
– ураження цілей зі стрілецької зброї з використанням приладів нічного бачення;
– ураження цілей з ручного кулемета;
– застосування ручних гранат;
– використання голосових процедур;
– використання візуальних сигналів;
– обминання/подолання перешкод (окрім мінних полів);
– нейтралізація мін-пасток;
– поводження із захопленим особовим складом та обладнанням;
– переміщення у складі штурмової групи;
– переміщення підрозділів в умовах міста;
– вибір непідготовленої вогневої позиції в умовах міста;
– управління маневром штурмової групи;
180

– переміщення у складі відділення;
– використання індивідуальних приладів нічного бачення.
Навчальне місце № 5. Відпрацювання дій в підземних комунікаціях. На цій базі
проводяться тренування ведення бойових дій під землею, зачищення підземних комунікацій
та тактичного руху під землею.
Навчальне місце є системою каналізаційних труб, прокладених неправильною формою
з чотирма люками. Два вхідних тунелі ведуть до внутрішнього замкнутого тунелю. Тунелі
повністю розміщено під землею, на поверхню виходять лише люки та входи з поверхні.
Групові завдання: тактичне переміщення під землею; розвідка підземних комунікацій.
Допоміжні групові завдання: проникнення та вихід; надання допомоги та евакуація
поранених.
Допоміжні індивідуальні завдання:
– ураження цілей зі стрілецької зброї;
– ураження цілей зі стрілецької зброї з використанням приладів нічного бачення;
– ураження цілей з ручного кулемета;
– використання голосових процедур;
– використання візуальних сигналів;
– обминання/подолання перешкод (окрім мінних полів);
– нейтралізація мін-пасток;
– поводження із захопленим особовим складом та обладнанням;
– переміщення у складі штурмової групи; переміщення підрозділів в умовах міста;
– вибір непідготовленої вогневої позиції в умовах міста;
– управління маневром штурмової групи;
– переміщення у складі відділення; використання індивідуальних приладів нічного
бачення.
На СПУМ використовуються тримірні мішені з частковою індикацією (для ураження
на відстані до 50 метрів) чи двомірні мішені (для ураження на відстані більш за 50 метрів).
Мішені з частковою індикацією призначені для ведення стрільби на короткій відстані.
Сенсори, що вмонтовані у такі мішені, реагують тільки на смертельні попадання. Розмір
летальної зони в області торсу 45 х 20 см, в області шиї та голови - 10 х 20 см. Мішені,
призначені для ведення стрільби з відстані більше за 50 метрів, це двомірні мішені, які
з’являються.
Будинок для відпрацьовування навичок стрільби призначений для підготовки і оцінки
дій підрозділу під час відпрацьовування навичок стрільби в реальних умовах. Підрозділи
проходять підготовку і перевірку їх здатності до тактичного переміщення, ураження
противника, здійснення штурму і розпізнавання цілей в умовах міста.
Споруда складається з двох частин: приміщення для відпрацювання вогневих завдань
та приміщення для підведення підсумків. Приміщення для відпрацювання вогневих завдань є
одноповерховим, з пологим двоскатним дахом, обладнане терасою по периметру. Поділене
на вісім кімнат з відео-спостереженням та відеозаписом для використання при розборі та
підведенні підсумків. Стіни куленепробивні та запобігають рикошетам. Є чотири входи, по
одному з кожної сторони будівлі. Також стіни обладнано змінними панелями для імітації
пророблення проломів вибуховим способом. Будинок обладнано кран-балкою для
переміщення панелей та стін у випадку необхідності. Це надає підрозділу можливості
змінювати сценарії тренування. Підрозділи можуть здійснювати прорив за допомогою
вибухових або технічних засобів. З метою дотримання заходів безпеки в будівлі відсутні
вікна. Навчальна база з тренування способів проходу/прориву призначена для пророблення
проходів/проломів/проривів, тактики та способів, порядку дій та тим підривним технологіям,
які не можуть бути відпрацьовані на іншій навчальній базі (рис. 2).
Навчальна база складається з трьох навчальних місць.
Навчальне місце № 1 являє собою фасад з чотирма секціями по 2 дверей, таким чином
у цілому з 8 дверима. Солдати можуть використовувати механічні, теплові, балістичні та
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підривні технології по злому дверей при цій позиції. Половина дверей відкривається зовні,
друга половина відкривається зсередини.
НМ № 1

НМ № 2

НМ № 3

Фасад з чотирма
Фасад у вигляді стіни
Фасад з чотирма
секціями по 2 вікна
будівлі, має також
секціями по 2 дверей, у
кожна, в цілому 8 вікон.
цілому з 8 дверима.
3 секції з готових
Відпрацювання
Відпрацювання
панелей. Відпрацювання
механічних та підривних
механічних, теплових та
теплових та вибухових
зі злому вікон
балістичних
технологій
Рис.
2. Навчальна
база ззітренуваннятехнологій
способів проходу/прориву,
тактики та способів, порядку дій та
технологій злому
підривним технологіям
злому дверей

Навчальне місце № 2 являє собою фасад з 4-ма секціями по 2 вікна кожна, тобто у
цілому 8 вікон. Військовослужбовці можуть відпрацьовувати механічні та підривні
технології зі злому вікон.
Навчальне місце № 3 – це фасад, який виглядає як стіна будівлі. Фасад має також 3
секції з готових панелей. Ці панелі можуть бути зроблені з бетону, бетонних блоків, каміння,
цегли, дерева та інших матеріалів. Вони призначені для відпрацювання теплових та
вибухових технологій злому.
Індивідуальні завдання, які підлягають тренуванню: підготовка та здійснення вибуху
способом без застосування електрики; пророблення проходів механічним способом;
пророблення проходів вибуховим способом; підготовка вибухового пристрою для підривних
робіт з детонатором; підготовка та пророблення проходів тепловим способом.
Висновки. Запропоновані варіанти навчальної бази надають можливості командирам
підрозділів механізованих підрозділів, у тому числі і підрозділів зв’язку, відпрацьовувати та
оцінювати виконання бойових завдань силами відділення, взводу, тренувати і оцінювати
виконання індивідуальних (групових завдань) з пророблення проходів в умовах міста. Склад
груп та завдання визначаються переліком основних завдань підрозділу та потребами в
підготовці. Викладений варіант організації та проведення тактичних навчань з бойовою
стрільбою з відділенням (екіпажем), взводом відповідає вимогам та стандартам,
відпрацьованим у червні – вересні 2018 року Центром оперативних стандартів і методики
підготовки ЗС України.
Максимально наблизити зміст і умови навчання до реальної дійсності сучасного бою,
навчати війська зв’язку тому, що необхідно під час ведення бойових дій, застосовувати в
освітньому процесі найбільш ефективні форми і методи навчання – це важливі вимоги
сьогодення.
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к.т.н. Павлюк В. В. (ЖВІ)
МЕТОД ПОВНОГО СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕТЕКТОРІВ ПОМИЛКИ ТАКТОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ
Актуальність. Система тактової синхронізації (ТС) є невід’ємною складової частиною
демодулятора сигналів із цифровими вилами модуляції [1, 2]. У переважній більшості
випадків апаратної та програмної реалізації демодуляторів ці системи будуються за
принципом слідкуючих систем зі зворотнім зв’язком. Головним елементом, що визначає
динамічні та шумові характеристики системи, є детектор помилки тактової синхронізації
(ДПТС) [3 – 5], тому їх дослідження та адекватне моделювання є запорукою стійкої роботи
системи ТС, демодулятора та лінії передачі даних в цілому.
Для деяких ДПТС та ідеалізованих умов їх застосування отримано аналітичні вирази,
що описують їх S-криву [4 – 6]. Більш вичерпну інформацію про їх характеристики та
параметри можуть надати лише результати статистичного комп’ютерного моделювання, яке
дає змогу враховувати вплив амплітудного та фазового шумів, типу та параметрів
формуючого фільтру, амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) каналу, фазового та
частотного зсувів сигналу, що приймається.
Переважна більшість спроб статистичного комп’ютерного моделювання ДПТС
базується на методі Монте-Карло та передбачає значних затрат обчислювальних ресурсів,
дорогоцінного робочого часу та зусиль дослідника [7 – 10]. Основною складністю є те, що
отримані таким чином характеристики та параметри ДПТС є випадковими величинами
точність яких залежить від розміру вибірки.
Метою дослідження є розробка методу повного статистичного моделювання
характеристик ДПТС.
Основні положення. Найбільш інформативними характеристиками ДПТС є
усереднена за ансамблем із усіх можливих модулюючих функцій m(t) помилка ТС [2, 4]
ET t   MeaneT t 
(1)
m t 
та середньоквадратичне відхилення помилки ТС за ансамблем
T t   Std eT t  ,
(2)
m ( t )
де eT(t) – функція помилки ТС від часу t, яка є певним функціоналом від модулюючої функції
m(t). Апаратна чи програмна реалізація функції eT(t) для дискретного сигналу носить назву
ДПСТ.
Головною проблемою при статистичному комп’ютерному моделюванні методом
Монте-Карло полягає у тому, що ансамбль модулюючих функцій генерується випадково,
тому завжди буде неповним, а оцінки (1) та (2) будуть мати прояви випадкових величин.
Повне статистичне моделювання згідно методу, що пропонується, передбачає генерування
повного ансамблю модулюючих функцій.
Одна реалізація модулюючої функції утворюється із послідовності модуляційних
символів S(i), i = 0 … CS – 1 шляхом формуючої фільтрації, накладання амплітудного та
фазового шумів, фазового та частотного зсувів, імпульсної характеристики каналу [2]. У
залежності від кількості символів CS та довжини їх алфавіту модуляційних символів LA
матимемо T унікальних варіантів послідовностей інформаційних символів, та стільки ж
реалізацій модулюючих функцій в ансамблі:
C
(3)
T  LA S ,
Ансамбль модулюючих функцій у деякій точці дискретного часу t = t0 є повним лише
у тому випадку, коли через t0 проходять усі можливі траєкторії модулюючих функцій. Це
можливо лише у тому випадку, коли на проміжку (t0 – tF / 2 … t0 + tF / 2), де tF – довжина
імпульсної характеристики формуючого фільтру, до нього надходила унікальна
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послідовність модуляційних символів. Наочно це проілюстровано на рис. 1, де tF = 4 ∙ TSym,
CS = 6, LA = 3.
Повний ансамбль
модулюючих функцій

Заповнення формуючого
фільтру

27

27
81
27

t / TSym

Рис. 1 Приклад утворення повного ансамблю модулюючих функцій
На цьому прикладі ансамбль модулюючих функцій для t > 4 ∙ TSym буде повним, тому
достатнім для моделювання є CS = 4, а кількість унікальних траєкторій Т згідно 3
становитиме 34 = 81. У цьому нескладно переконатись просто перерахувавши їх, як це
показано на рис. 1, проте для сучасних систем передачі даних у яких LA складає 16, 32, 64,
128, 256 … формування повного ансамблю модулюючих функції є відповідальним етапом.
Наступним етапом методу є отримання оцінок характеристик ДПТС за виразами (1) та
(2) та розрахунок параметрів, найбільш інформативним із яких є крутизна S-кривої
d
KT 0  ET t  ,
(3)
dt
t 0
значення σT при нульовому розузгоджені σT(0) та нормоване значення σT(0) / КТ(0), яке
слугуватиме головним показником якості ДПТС: чим менше, тим краще.
Для реалізації розробленого методу повного статистичного моделювання
характеристик ДПТС розроблено програмний додаток, вигляд головного вікна якого
наведено на рис. 2.

Рис. 2 Тестовий програмний додаток для реалізації методу повного статистичного моделювання
характеристик детекторів помилки тактової синхронізації
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У ході експериментальних досліджень встановлено, що форми S-кривої, отримана за
допомогою розробленого методу, співпадають із такими, що отримані аналітично для ДПТС
Гарднера [4, 5]. Змодельовані за повним ансамблем модулюючих функцій залежності ET(t) та
σT(t) для інших ДПТС, серед яких детектор Мьоллера-Мюллера [6], піднесення до квадрату,
перетину через нуль, раннього та пізнього стробування [7 – 10], в умовах впливу
амплітудного та фазового шумів, типу та параметрів формуючого фільтру, АЧХ каналу,
фазового та частотного зсувів сигналу отримано вперше.
Встановлено, що повністю стійким до фазового та частотного зсувів сигналу є лише
ДПТС, що базується на піднесенні модулюючої до квадрату [10]. Інші, у тому числі
класичний детектор Гарднера, задовільно працюють лише за наявності фазового зсувів, а при
частотному зсуві величиною близько 0,01-0,1 від символьної швидкості відбувається значне
зменшення крутизни S-кривої та збільшення рівня власних шумів. Підтверджено, що
детектор Мьоллера-Мюллера дійсно має нульові власні шуми проте виявлено його
“недокументований” недолік – значне зменшення ширини робочої ділянки S-кривої при
LA > 2. Оцінені за розробленим методом характеристики ET(t), σT(t) та параметри КТ(0), σT(0)
залежать лише від типу та налаштувань ДПТС. Можлива наявність випадкової складової
обумовлена лише впливом амплітудного та фазового шумів, що накладаються на сигнал під
час моделювання.
Висновки. Таким чином, розроблений метод повного статистичного моделювання
завдяки формуванню повного ансамблю модулюючих функції дозволяє проводити
дослідження характеристик ДПТС в умовах, що максимально наближені до реальних.
Особливістю методу є отримання незміщених оцінок та відносна простота реалізації.
Головним призначенням запропонованого методу та розробленого програмноалгоритмічного забезпечення є удосконалення існуючих та розробка нових ДПТС, що
матимуть більшу крутизну S-кривої, менші власні шуми, кращі показники стійкості до
фазового та частотного зсувів сигналу.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАСОБІВ
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
МЕТРОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Сучасний стан розвитку та впровадження у війська високоефективних цифрових
засобів зв’язку, телекомунікаційних систем та автоматизованих систем управління військами
(силами) став причиною появи і розвитку цілого класу вимірювальних приладів –
аналізаторів протоколів і спеціальних інтелектуальних пристроїв. Цей клас вимірювальної
техніки відрізняється від класичних засобів вимірювань в частині своєї спеціалізації і
застосування. Все це призводить до створення галузі вимірювань, умовно званої
вимірювальними технологіями, які за сукупністю висувають нові вимоги і підходи до
процедур вимірювань. Це пов’язано з широким впровадженням мікропроцесорної техніки і
переходом до цифрових методів комутації та передачі. Розвиток сучасної вимірювальної
техніки йде в основному по шляху високої спеціалізації останньої, тому на ринку з’являється
спеціалізована техніка для обслуговування і експлуатації тільки систем зв’язку і комутації, і
її вже неможливо використовувати для інших областей вимірювальної діяльності.
Аналізуючи тенденції розвитку більше половини світового телекомунікаційного ринку
займають відповідні програмні засоби. Так як програмне забезпечення в сучасних пристроях
телекомунікаційних систем оновлюється в середньому раз на два роки, то і можливості цих
систем також радикально змінюються, що і призводить до появи нового покоління
спеціалізованих засобів вимірювань.
Все вимірювальне обладнання сучасних телекомунікаційний систем можна умовно
розділити на два основні класи: системне й експлуатаційне, вимоги до яких значно
відрізняються, як і функції приладів, методи їх використання, специфікації спроможностей.
До системного відносять вимірювальне обладнання, що забезпечує налаштування
мережі в цілому і її окремих вузлів, а також подальший моніторинг стану всієї мережі.
Системним воно названо тому, що має широкі можливості інтеграції у вимірювальні
комплекси, мережі вимірювальних приладів і входить в якості підсистем в автоматизовані
системи управління.
Експлуатаційне обладнання повинно забезпечувати якісну експлуатацію системи
зв’язку, супровід монтажних робіт і оперативний пошук несправностей.
Таким чином орієнтовний перелік засобів вимірювальної техніки забезпечить:
– проведення досліджень властивостей автоматизованих систем військового
призначення, їх компонентів та елементів щодо здатності взаємодіяти під час сумісного
функціонування;
– проведення досліджень властивостей систем, комплексів, засобів телекомунікацій, їх
елементів та пристроїв щодо здатності їх взаємодіяти під час сумісного функціонування,
в т.ч.: засобів проводового зв’язку; засобів радіорелейного зв’язку; засобів тропосферного
зв’язку; засобів радіозв’язку КХ та УКХ діапазонів; засобів високошвидкісного радіозв’язку
діапазону СВЧ; засобів комутації, маршрутизації;
– підвищити оперативність та гарантувати об’єктивність випробувань нових
(модернізованих) засобів зв’язку та автоматизації управління;
– забезпечити всі види сумісності комплексів та засобів автоматизованих систем
військового призначення що розробляються, їх компонентів та елементів;
– проводити дослідження існуючих макетів і моделей, дослідних зразків засобів
автоматизації, зв’язку та захисту інформації, тематичні дослідження спеціальних засобів,
розробку методик випробувань;
– обґрунтовувати шляхи модернізації та удосконалення техніки зв’язку та
автоматизації, засобів захисту інформації.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЙ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ
ASELSAN НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А1706
Актуальність постановки задачі. Згідно Державної програми розвитку ЗС України на
період до 2020 року [1] проводяться заходи щодо переведення систем зв’язку військового
призначення на цифрову платформу. Зазначені заходи проводяться і в системах зв’язку
військового призначення тактичного ланки управління, основу яких складають радіозасоби.
Мета доповіді заключається у доведенні результатів перевірки функціонування
новітніх засобів радіозв’язку у реальних умовах під час безпосередньої експлуатації
військовослужбовцями при проведенні тактичних навчань у військах, а також пошук і
реалізація форм застосування новітніх радіостанцій та перевірка відповідності заявленого
функціоналу.
Основні положення. У зв’язку з тим, що прийнято рішення щодо переоснащення
визначених військових частин і підрозділів ЗС України ультракороткохвильовими
радіостанціями виробництва фірми Aselsan (визначені радіостанції) було прийнято рішення
щодо черги забезпечення радіостанціями військових частин. На даний час визначеними
радіостанціями забезпечені підрозділи визначеної отбр (перший танковий батальйон) та в
інтересах зведеного підрозділу військової частини А1706 надано 18 радіостанцій типу PRC
VHF (5 Вт), 1 радіостанція типу PRC VHF (10 Вт) та 2 радіостанції типу VRC VHF (50 Вт) .
Розглянемо досвід застосування визначених радіостанцій на прикладі застосування у
складі зведеного підрозділу військової частини. Схема можливого зведеного підрозділу на
рис. 1. Склад зведеного підрозділу може бути різним, але як правило до нього входить: КСП;
спостережний пост артилерії; мотопіхотний (механізований) взвод; до чотирьох розрахунків
переносних ПТРК; 2-3 пари снайперів; одна пара 120 мм мінометів; 2 пари 82 мм мінометів;
підрозділ БПЛА; 2 батареї 152 мм гармат на стаціонарних позиціях; одна кочуюча батарея
152 мм гармат.
оабатр на
стаціонарних
позиціях

БРДМ

КСП мвгр

мп взв

СП арт

Пара мінометів
до 3 км

Кочуюча оабатр

до 3 км
2-6 км
Рис. 1 Схема бойового застосування зведеного підрозділу
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Досвід проведення навчань зазначеного зведеного підрозділу та результати
проведених досліджень показав, що найбільш прийнятним режимом роботи для даного
тактичного підрозділу являється режим роботи NBNR, що дозволяє одночасно передавати
голос та дані, максимальні відстані при яких забезпечується зв’язок при застосуванні
радіостанцій виробництва фірми Aselsan типу PRC VHF (10 Вт), VRC VHF (50 Вт) наведені у
табл.1.
Таблиця 1
Граничні відстані радіозв’язку при різних режимах роботи

Режим

ACNR
ППРЧ
(Δf = 25кГц)

hA БС = 2,5 м,
hA РС = 2,5 м

Δ, км

Канал, МГц
30-512
(макс. 20 Вт)
280-400
(макс. 20 Вт)
180-220
55-75
65-75
60-65
300
72

hA БС = 10,5 м,
hA РС = 2,5 м

Δ, км

14,5

19

4,5

19

21

2

16

19

3

25

27

2

17
16
17
14,5
27
22,5

27
21
22,5
27
32
25

10
5
5,5
12,5
5
2,5

22,5
19
19
21
27
27

29
27
27
27
29
32,5

6,5
8
8
6
2
5,5

ACNR
фіксована
частота
200
25
37
25
37
12
0
(Δf = 25кГц)
30-512
NBNR
7,5
6
13
9,5
-1,5
-3,5
(макс. 10 Вт)
ППРЧ
280-400
9,5
13
19
21
3,5
2
(Δf = 25кГц),
TDMA,
180-220
13
14,5
16
25
1,5
9
MANET
55-75
9,5
13,5
13,5
21
4
7,5
Примітки:
Δ, км – різниця дальності зв’язку між радіостанціями PRC VHF (10 Вт) та VRC VHF (50 Вт) в
кілометрах;
hA БС - висота підйому антени штир на базовій станції;
hA РС - висота підйому антени штир на рухомій станції.

Передача даних являється актуальною у зв’язку з використанням, в інтересах
посадових осіб для планування вогневого ураження противника, інформаційної системи
Кропива.
Принцип роботи режиму NBNR [2] передбачає стійку роботу в одному фізичному
середовищі не більше 25 радіостанцій з них одна являється master станцією (як правило
радіостанція типу VRC VHF (50 Вт) або як виняток радіостанція типу PRC VHF (10 Вт)), яка
синхронізує дану мережу в режимі FH. При цьому необов’язкова наявність прямої видимості
між абонентами, тому що даний режим дозволяє реалізувати маршрутизацію до 2
ретрансляцій між абонентами, головне щоб ці абоненти були зареєстровані у мережі (тобто
був реалізований зв’язок абонент - master станцією).
При експлуатації визначених радіостанцій був виявлений ряд недоліків, а саме:
– штатна гарнітура не зручна для користування снайперами так як в гарнітурі
радіостанції не реалізована опція VOX (функція активації мікрофону голосом), онструктивно
гарнітура до радіостанції Motorola більш зручна для експлуатації, тому що має вакуумний
навушник;
– відсутні запрограмовані гарячі клавіші в режимі NBNR;
– меню управління новітніх радіостанцій у порівнянні з меню радіостанції Motorola
більш складне, що потребує наявність твердих навичок у користувачів. Доцільно при
поліпшенні програмного софту меню відпрацювати аналогічно меню радіостанції Motorola.
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– при першій зарядці 100 % АКБ ( 3% – вийшли з ладу, тільки 12 % набрали повний
заряд);
– мали випадки некоректної роботи радіостанції, що потребувала неодноразового
перезавантаження;
– масогабаритні параметри моделі радіостанції PRC-9651 не задовольняють вимоги
деяких військовослужбовців (снайпери, номери розрахунків носимих ПТРК). В подальшому
для забезпечення зв’язком зазначеної категорії необхідно застосувати радіостанцію
аналогічну за масогабаритами радіостанції моделі 5712;
– робота в режимі ACNR потребує від користувачів додаткових навиків роботи з
проведення синхронізації у логічній групі. Відсутність цих навиків приводить до відсутності
зв’язку.
– сумісна робота планшетів по дроту з радіостанцією нестійка, через відсутність
штатного кабелю Ethernet-USB та відсутності Ethernet роз’єму на планшеті та навіть при
наявності цього кабелю будуть розношуватись роз’єми на планшеті, що у подальшому буде
приводити до нестійкого зв’язку.
– в режимі NBNR при заміні однієї радіостанції необхідно перепрограмовувати всі
радіостанції, що входять до одного фізичного середовища. Зазначений недолік необхідно
усунути при розробці наступної версії програмного софту.
– контрольні стікери, що контролюють розкриття корпусу радіостанції доцільно
замінити на пломби на болтах, що скріплюють її корпус.
– болти, що скріплюють корпус доцільно замінити на болти, що можуть викручуватись
специфічними викрутками.
– гумову накладку на АКБ доцільно замінити на більш щільнішу і товщу.
– відсутність штатного перехідника від ПЕОМ до пристрою завантаження даних FILLGUN, що унеможливлює робити зміни у прошивці радіостанцій.
В цілому визначені радіостанції за своїми тактико-технічними характеристиками
відповідають своєму функціональному призначенню.
Крім того операція об’єднаних сил (ООС) проводиться на місцевостях, яка
характеризується великим ступенем урбанізації, що буде ускладнювати реєстрацію абонентів
у фізичному середовищі (тобто будуть створені перешкоди як природні так і штучні для
прямої видимості при роботі master станції та абонентів). Для забезпечення прямої видимості
між master станцією та абонентами необхідно піднімати, як можна вище антену або
реалізувати master станцію на аероплатформі.
З урахуванням обмеженості енергетичних та вагових показників аероплатформи
тактичної ланки управління доцільно реалізувати як master станцію на аероплатформі
радіостанція типу PRC VHF (10 Вт) (9661 V/UHF Reciever / Transmitter Unit 10W ASELSAN
P/N 5820-9661-0104UY) при роботі на антену типу 9661 V/UHF Backpack Antenna 30512 MHz (NATO S/N5985-27-046-6008).
Таким чином проведене дослідження показало, що визначені радіостанції за своїми
тактико-технічними характеристиками в цілому відповідають своєму функціональному
призначенню та спроможні забезпечити радіозв’язок для розглянутого зведеного підрозділу.
Крім того виявлені під час експлуатації визначених радіостанцій недоліки та вказані шляхи
щодо їх усунення. Усунення виявлених недоліків та застосування master станції на
аероплатформі дозволить суттєво підвищити ефективність системи зв’язку військового
призначення тактичної ланки управління.
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СИГНАТУРНИЙ ТА ПОВЕДІНКОВИЙ АНАЛІЗ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
МЕРЕЖ НА НАЯВНІСТЬ С&C ПІДКЛЮЧЕНЬ
Унаслідок розвитку комп’ютерних та мережевих технологій, складність підтримання
кібербезпеки різко зросла. Багато використовуваних в даний час комп’ютерних систем та
програм ніколи не були глибоко перевірені з точки зору кібербезпеки та є легкою метою для
зловмисників. Різноманіття програмних та апаратних вразливостей призвело до того, що
діючі підходи до виявлення загроз та кібератак швидко стають неефективними. Однією з
таких атак є встановлення зловмисником шкідливого С&C підключення. С&C підключення
є результатом вже реалізованої кібератаки або одним з її етапів. У роботі розглянуто
важливість комплексного підходу у процесі виявлення С&C підключень, а саме
використання сигнатурного та поведінкового аналізу.
Технології виявлення атак на основі сигнатур неефективні, коли йде мова про
обфусковані (замасковані) шкідливі програми. У даній роботі розглянуто використання
нейронних мереж у процесі виявлення С&C підключень у мережі. Інфіковані комп’ютери
зазвичай з’єднуються через телекомунікаційну мережу і формують так званий ботнет, який
можна легко централізовано контролювати кіберзлочинцю для різних зловмисних цілей,
таких як атаки DDoS, розповсюдження SPAM, видалення, вилучення та викрадення
конфіденційної інформації. С&C сервер – сервер, за допомогою якого зловмисник може,
наприклад, контролювати ботнет та віддавати команди його учасникам, керувати
шпигунським програмним забезпеченням та інше. Існує два підходи для виявлення С&C
підключень: сигнатурний та поведінковий (на основі виявлення аномальної активності).
Сигнатури атак, що використовуються програмним забезпеченням, надаються експертами з
кіберспільноти. Як правило, для детермінованих атак легко розробляються схеми, які будуть
ідентифікувати конкретну атаку. Потім ці шаблони (у формі сигнатур) додаються до бази
даних, і коли вони співпадають з розглянутим трафіком, атака розпізнається. Однак завдання
розробки нових сигнатур ускладнюється, коли справа доходить до поліморфних хробаків або
вірусів. Таке програмне забезпечення часто модифікує та маскує свій код (без зміни
внутрішніх алгоритмів), щоб бути менш передбачуваним. У таких ситуаціях сигнатури не є
ефективним підходом до виявлення атаки. Удосконалення технологій машинного навчання
та обробки даних в області Big Data дають нові можливості для боротьби з останніми
шкідливими програмами. Розвиток ефективного та масштабованого способу виявлення
шкідливих програм в даний час є складним також через загальну недоступність
необроблених даних мережі. Це в основному пояснюється тенденцією захисту
конфіденційності користувачів за адміністративними та юридичними причинами. Ці важливі
положення створюють труднощі для досліджень і розробок. Спільною альтернативою для
вирішення вищезазначеної проблеми браку даних трафіку називаються дані NetFlow, які
часто використовуються інтернет-провайдерами для аудиту та цілей моніторингу мереж.
Зразки NetFlow не містять конфіденційної інформації, тому вони широко доступні
дослідницькому середовищу. Використання NetFlow з відкритих джерел, хоча і не в повній
мірі, але може забезпечити навчання нейронних мереж для виявлення шкідливих підключень
з високою точністю. У даній роботі було розглянуто декілька алгоритмів навчання
нейронних мереж з використанням загальнодоступних даних NetFlow. Розглянуті алгоритми
забезпечили виявлення шкідливих С&C підключень з високою точністю.
Висновок: На основі проведених досліджень можна констатувати, що для виявлення
шкідливого С&C підключень з більшою точністю необхідно комплексно застосовувати
сигнатурний та поведінковий аналіз мережі. Комбінація методів збільшить відсоток
виявлення інфікованого обладнання, що підвищить захищеність цільової мережі.
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Решетник М.В. (ТОВ „ДОЛЯ І КО. ЛТДˮ)
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИЩЕНОГО ЗВ’ЯЗКУ СТАНДАРТУ LTE
ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ГРУП СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Специфіка роботи мобільних груп спеціального призначення передбачає застосування
зв’язку як локального, всередині групи, так й зовнішнього, наприклад з оперативним
штабом. При цьому потрібні передача як голосу, так й різноманітних даних. Для якісного,
надійного та захищеного забезпечення оперативним зв’язком компанія Motorola Solutions
виробляє декілька рішень з можливістю їхньої інтеграції. Для передачі даних пропонується
застосовувати комплекс стандарту LTE у складі захищених автомобільних модемів VML750,
смартфонів LEX L10 та мобільну міні систему / базову станцію з вбудованими ядром (Core)
типу LXN500. Такий мобільний LTE-комплекс може працювати як з під’єднанням до наявної
мережі оператора стільникового зв’язку так й автономно. Все обладнання користувача має
високий ступінь міцності та пило-вологозахисту з відповідністю стандартам MIL-STD 810G.
Таблиця 1
Порівняння захисту платформи LEX L10 з іншими смартфонами
Більшість комерційних
пристроїв
Шифрування даних 128 біт AES (256 біт
опціонально)
Захист даних при Android VPN
передачі
Автентифікація
PIN/Password, Certificates

Завантажувач
Інтегровані
платформи
Моніторинг
небезпечних кодів
Політика безпеки

LEX L10
128 біт AES
256 біт AES
Android VPN
MSI Mission Critical VPN
PIN/Password, Certificates
Одна точка входу, багатофакторна
автентифікація, криптомодуль
Cryptr micro
Захищений Bootloader

Android Bootloader (може
бути відкритий)
Android SE, підписи додатків Android SE, підписи додатків
Викриття несанкціонованого
кореневого доступу, Моніторинг
цілісності
Boot time, app install
Boot time, app install
Моніторинг цілісності,
поведінковий аналіз
Android SE, Applications, Android SE, Applications, MDM
MDM

Захищена платформа пристроїв має чотирьохрівневий захист:
– програмний – для захисту від неавторизованого доступу та прослуховування.
Складається з: багаторівневої автентифікації, RSA меток, однієї точки входу, програмного
шифрування та мобільного VPN;
– безпечне керування проти витоку інформації та обмеження встановлення
шкідливого програмного забезпечення. Складається з Mobile Device Management та списка
дозволених програм;
– надійну операційну платформу, що попереджає запуск шкідливого мережевого
програмного забезпечення. Характерні особливості: захищений Bootloader, безпечне
зберігання даних, SE Android, блокувальник шкідливих програм, інтегрований Моніторинг;
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– апаратний для виключення стійких загроз. Модулі апаратного шифрування
відповідають жорстким вимогам стандарта FIPS 140-2 (рівень 3), мають надійний захист
облікових даних та ключів, OTA менеджмент, знищення ключової інформації в разі
компрометації.
У Табл. 1. вказано порівняння захисту платформи смартфону LEX L10 у порівнянні з
іншими комерційними смартфонами.
Пристрій оснащений спеціальним призначеним для користувача інтерфейсом PSX,
який дозволяє встановлювати індивідуальні налаштування, враховує ролі користувачів і
може бути адаптований в залежності від ситуації.
Це інтелектуальне рішення збирає і пріоритизує всю доступну інформацію на основі
поточної активності і статусу користувача, відображаючи тільки важливі для співробітників
відомості.
Модем VML750 може використовуватися як точка доступу Wi-Fi, що працює локально
або через вбудований шлюз у мережі 3G/4G.
Це робить автомобіль служби громадської безпеки, який прибув на місце інциденту,
мобільною точкою доступу Wi-Fi, яка може надати 30 різних пристроїв з підтримкою Wi-Fi
доступу до мережі для швидкісної передачі інформації.
Це особливо важливо під час великих заходів, пов’язаних з порушенням громадської
безпеки. Приклад локальної мобільної мережі наведено на Рис.1
ВІДОМЧА IP МЕРЕЖА

Динамічне керування абонентами +
Логування інформації +

+ Відображення автомобіля на карті

Мульти мережеве підключення

WAVE 7000
МЕРЕЖА АВТОМОБІЛЯ

WI-FI

Модем VML 750

+ Захищена мережа
+ підключення до 32 пристроїв

LAN

Рис. 1. Приклад локальної мобільної мережі LTE/Wi-Fi

Підсумовуючи, відзначемо, що мобільний захищений комплекс LTE, виробництва
компанії Motorola Solutions – це оптимальний сучасний вибір для оснащення мобільних груп
спеціального призначення для забезпечення передачі даних та голосу локально або через
мережі стільникового зв’язку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ КВАНТОВАНИХ ЧАСТОТНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
ЦИФРОВОЇ ГРЕБІНКИ СМУГОВИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ ЧАСТОТНОЇ ВИБІРКИ
Фільтрові системи вузькосмуговоїфільтрації широкосмугових сигналів на основі
фільтрів з частотної вибіркою (ЧВ) мають високу обчислювальну ефективність і гнучкість
при переналаштуваннісмуг частот, шо аналізуються. Вони можуть бути корисними при
проектуванні цифрових пристроїв спектрального аналізу, обробці мовних сигналів,
квадратурній фазовій маніпуляції сигналів, систем управління зброєю.У доступній літературі
задача проектування цифрових гребінок смугових фільтрів (ЦГСФ) методом ЧВ розглянута в
недостатньому обсязі для простої практичної реалізації [1, 2].
Успішний синтез цифрових фільтрів неможливий без глибокого дослідження впливу
коефіцієнтів передавальної функції на частотні характеристики, особливо на етапі реалізації
при обмеженні розрядності. Основна складність, яка виникає на етапі реалізації фільтрів з
ЧВ, полягає в розбіжності координат нулів і полюсів (особливих точок) на z-площині
внаслідок квантування частотних коефіцієнтів передавальної функції. Ці коефіцієнти мають
високу чутливість при квантуванні. Тому дослідження чутливості квантованих частотних
коефіцієнтів - актуальна з наукової та практичної точки зору задача.
Фільтр на основі частотної вибірки(ФОЧВ) складається з каскадно включених
гребінчастого фільтра і паралельно включених цифрових резонаторів. Його модифікована
передавальна функція має вигляд [1, 3]:

де:

− частотний коефіцієнт, він визначає частоту резонансу цифрового резонатора;
− ваговий коефіцієнт;
m– порядок гребінчастого фільтра;
– нормуючий коефіцієнт;
–коефіцієнт гребінчастого фільтра,

,

− розрядність;

– фазовий коефіцієнт цифрового резонатора.
Помилки квантування частотних коефіцієнтів
впливають на точність збігу
координат нулів гребінчастого фільтра і полюсів цифрового резонатора на z - площині. При
квантуванні частотних коефіцієнтів зміщується положення частот полюсів, в результаті в
особливій точці повної компенсації нуля полюсом не відбувається. Як результат, виникають
локальні викиди АЧХ, характеристики загасання (ХЗ) в області частот вузлів інтерполяції.
Проведений аналіз величин відхилення квантованих частотних коефіцієнтів від
розрахункових частотних коефіцієнтів для різної розрядності :
де:

− розрахункове значення частотного коефіцієнта;
квантоване значення частотного коефіцієнта;
абсолютна величина відхилення квантованного коефіцієнта від
розрахункового.
На рис.1 наведений отриманий результат частотної залежності модуля відхилення
дляm=120 та
.Проаналізовані усереднені величин відхилення квантованих частотних
коефіцієнтів від розрахункових частотних коефіцієнтів ФОЧВ при різному порядку m і
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розрядності . Виконаний аналіз характеристики загасання цифровий гребінки смугових
фільтрів на основі частотної вибірки з розрахунковими і квантовими коефіцієнтами.

x

Рис. 1. Частотна залежність модуля відхилення квантованних коефіцієнтів від
розрахункових дляm=120 та
Висновки:

Квантовані частотні коефіцієнти ФОЧВ мають високу чутливість.
Відхилення квантованих частотних коефіцієнтів від розрахункових для різної
розрядності
дорівнюють нулю на частоті
(при
парному) та вираженої
нелінійності не мають.Графік даної залежності симетричний щодо частоти π/2.
Серед розрахованих значень середньогосум модулів, при фіксованій розрядності і
зростаючих
величинах
порядку
гребінчастого
фільтра,
існують
найменшізначеннясередньогосуммодулів. В процесі проектування ФОЧВ цю залежність
можна використовувати для зменшення впливу помилок квантування частотних
коефіцієнтів, дотримуючись вимог до частот зрізу.
При квантуванні частотних коефіцієнтів передавальної функції виникають спотворення
ХЗ у вигляді викидів в вузлах інтерполяції. По смугах пропускання ЦГПФ амплітуда викидів
різна. Амплітуда викидів має функціональну залежність відповідно до тригонометричної
функції подвійного косинуса від частоти.
Чутливість квантованих частотних коефіцієнтів у вузлах інтерполяції найвища на
частотах близьким до 0 і π, а найнижча на частотах близьких до π/2 робочого діапазону
частот і має симетричну форму щодо частоти π/2.
При жорстких обмеженнях розрядності, викиди ХЗ можна компенсувати, зменшуючи
полюсну відстань r. Однак зменшення полюсної відстані тягне за собою погіршення
лінійності фазо-частотної характеристики ФОЧВ. У такій ситуації важливо знаходження
збалансованого рішення, яке має враховувати тип оброблюваних сигналів з точки зору
чутливості до нелінійності фази. Якщо вимоги до частотниххарактеристик при обраній
розрядності виконати не вдається - треба збільшувати розрядність.
ЛІТЕРАТУРА
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д.т.н. Романенко І.О. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ
ОПЕРАТИВНОГО УГРУПУВАННЯ ВІЙСЬК
Актуальність проведення дослідження
Воєнні конфлікти кінця ХХ – початку XXI ст. характеризуються застосуванням великої
кількості нового озброєння, яке дозволило ворогуючим сторонам максимально
дистанціюватися від безпосереднього зіткнення один з одним.
Одними із новітніх зразків озброєння на полі бою стали безпілотні авіаційні комплекси
(БпАК), які під час воєнних конфліктів довели свою здатність щодо ведення повітряної
розвідки, ураження об’єктів та виконання інших завдань бойового забезпечення.
Можливість успішного вирішення різноманітних завдань за допомогою БпАК
продемонстровано під час воєнних конфліктів на Близькому Сході (1982 – 2008), Балканах
(1999), в Афганістані (2001 – 2008) та на Кавказі (1994 – 2008).
Сучасні умови ведення бойових дій підвищили вимоги до повноти інформаційного
забезпечення процесів управління бойовими діями і як наслідок розширюються вимоги до
БпАК, як основних постачальників інформації про противника в мережах управління
військами.
При цьому вивчаються питання застосування безпілотних авіаційних комплексів у ролі
активного елемента, що забезпечує стійкість, безперервність, оперативність та скритність
функціонування системи управління військами в умовах радіоелектронної протидії.
Водночас слід зазначити, що, на жаль, низка теоретичних та практичних суперечностей
розвитку способів застосування безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України
все ще залишається малодослідженою.
Підтвердженням цього є значна недосконалість та суперечливість чинного
законодавства в цій важливій сфері, особливо в умовах необхідності докорінних змін у
системі управління Збройних сил України.
На сьогоднішній день практично всі створені вітчизняні БпАК позиціонуються як носії
оптико-електронного обладнання. За окремим виключенням БпАК виступають у ролі
універсальних платформ, засобів РЕБ.
Тому метою зазначеного дослідження є розробка рекомендацій щодо застосування
безпілотних авіаційних комплексів для забезпечення зв’язку оперативного угрупування
військ.
Основні положення
За допомогою БпАК можна в короткі терміни розгорнути мережу доступу, яка
дозволить надавати послуги цифрового зв’язку на необладнаній території в інтересах
силових відомств. В якості телекомунікаційної аероплатформи можуть бути використані як
аеростатні БпАК, так і БпАК літакового типу.
Для забезпечення даної задачі потрібен БпАК з достатньою вантажопідйомністю, який
повинен мати тривалий час польоту. Також він має мати прийнятну дальність польоту, що
при необхідності забезпечувати послугами зв’язку зону відповідальності підрозділів ЗС
України, а спосіб підйому та посадки повинен забезпечувати його застосування з
необладнаних майданчиків.
Тобто далеко не всі БпАК придатні для рішення питання забезпечення зв’язку. Аналіз
відомих джерел показав, що БпАК для забезпечення зв’язку, повинен мати наступні
характеристики:
– для легких БпАК малого радіусу: час баражування – 2,5 години; корисне
навантаження біля 10 кілограмів; бойовий радіус близько 40 кілометрів.
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– для легких БпАК великого радіусу: час баражування - 12 годин; корисне
навантаження біля 10 кілограмів; бойовий радіус близько 600 кілометрів.
– БпАК середнього і важкого класу мають прийнятну недоцільно використовувати для
виконання функцій ретранслятора у зв’язку з залежністю від аеродромного-технічного
забезпечення.
В окрему категорію можна виділити БпАК вертолітного типу. Дані повинні мати
корисне навантаження (до 80 кілограмів), дальність польоту до 150 км та час польоту до 4
годин.
Виграш в застосуванні ретрансляторів зв'язку на БпАК досягається за рахунок
забезпечення вставки радіосигналу або забезпечення широкосмугового радіодоступу, між
наземними абонентськими станціями при забезпечення прямої видимості і практично
повного виключення впливу підстилаючої поверхні.
Наступний виграш полягає в тому, що на ослаблення радіохвилі при поширенні
впливає тільки вільний простір і рефракція. Розрахунки показують, що на дистанції в 150 км,
при потужності передавача 1 – 3 Вт, ослаблення радіосигналу для різних частот не
перевищить 95 дБ при середній чутливості приймачів -101-120 дБ.
Якщо дані показники використовувати при розрахунку енергетичного потенціалу
радіотрас по першому рівнянню передачі, то дистанція радіозв'язку збільшується на 10 – 20%
в залежності від використовуваних антено-фідерних пристроїв.
Проведений аналіз систем і засобів зв’язку що планується до використання на засобах
повітряного базування показав:
ретрансляційне обладнання для існуючих і перспективних платформ повинно бути
побудовано на базі універсальних, багатодіапазонних програмованих цифрових радіостанцій
і широкосмугових НВЧ систем зв’язку загального користування, що використовують
стандарти радіозасобів сухопутних підрозділів;
ретранслятори повинні забезпечувати одночасну роботу в широкому діапазоні частот,
можливість оперативної зміни діапазону, використовувати режим ППРЧ, щоб змусити
засоби РЕБ здійснювати пошук в широкій смузі частот якомога довше;
прийопопередавачі БпАК повинні мати можливість формування радіосигналів різних
стандартів і з адаптацією параметрів модуляції і кодування при зміні завадової обстановки
або завантаження мережі, розширення номенклатури використовуваних простих і складних
сигналів;
для зниження електромагнітної помітності ретрансляторів сигналу для систем РЕБ
противника необхідно передбачити адаптивне регулювання вихідної потужності передавача,
застосування широкосмугових шумоподібних сигналів і спрямованих антен;
для зведення до мінімуму можливості постановки прицільної завади приймачами
наземних станцій і повітряних ретрансляторів необхідне застосування дуплексного розносу
частот прийому і передачі;
маневреність повітряних ретрансляторів в районах застосування ускладнює їх
виявлення, ідентифікацію та пеленгування засобами радіоелектронної розвідки противника;
ретранслятори на повітряних носіях повинні забезпечувати малий час функціонування
з’єднання „борт-земля” і „борт-борт” в одній і тій же конфігурації.
Висновки
В роботі наведені рекомендації щодо підвищення ефективності використання
безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення для при використанні їх для
організації зв’язку оперативного угрупування військ.
Зазначені рекомендації дозволять підвищити ефективність застосування безпілотних
авіаційних комплексів спеціального призначення в інтересах організації зв’язку чим
забезпечить підвищення завадозахищеності та пропускної здатності системи військового
зв’язку.
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Романюк А.В. (НТУУ „КПІ” імені І.Сікорського)
МЕТОДИ ЗБОРУ ДАНИХ МОНІТОРІНГУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ АЕРОПЛАТФОРМАМИ В
БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
В останні роки в усьому світі все більше застосування знаходять безпроводові
сенсорні мережі (БСМ) – розподілені, самоорганізуючі мережі, що складаються з множини
(сотні, тисячі) вузлів (датчиків, сенсорів), об’єднаних між собою радіоканалами та
здійснюють моніторинг параметрів зовнішнього середовища або об’єктів спостереження.
Область покриття подібної мережі може становити від декількох метрів до десятків
кілометрів за рахунок побудови зв’язної мережі та здатності маршрутизації повідомлень від
одного вузла до іншого. З’явилось нове поняття „Інтернет речей”.
Для реалізації процесу збору даних моніторингу в системі управління БСМ необхідно
реалізувати відповідні методи і алгоритми управління. Запропоновані на сьогодні методи і
алгоритми збору даних вирішують лише часткові завдання збору даних, не враховують
особливості функціонування конкретних мереж (наприклад, функціонування в умовах
відсутності телекомунікаційної інфраструктури) багатокритеріальний характер цільових
функцій управління мережею та потребують вдосконалення.
Метою роботи є підвищення ефективності функціонування процесу збору даних
моніторингу телекомунікаційними аероплатформами в БСМ при відсутності
телекомунікаційної інфраструктури. Запропоновано два вдосконалених методи збору даних
моніторингу з використанням телекомунікаційних аероплатформ (ТА): метод
безпосереднього збору даних ТА і метод-рандеву.
I. Метод безпосереднього збору даних моніторингу телекомунікаційними
аероплатформами з наземних вузлів за рахунок побудови тимчасової топології кластерів
БСМ. ТА виконує роль голови кластеру. Метод складається з 4-х основних етапів:
1. Побудова мінімальної кількості точок збору даних ТА (віртуальна кластеризація),
так званих центрів мас на основі алгоритму кластерного аналізу FOREL (рис. 1) (основна
цільова функція – мінімум ТА). Адаптація розміру R зони покриття ТА для зменшення
відстані між вузлом і ТА.
2. Побудова найкоротшого базового маршруту польоту ТА між точками збору для
мінімізації часу збору даних моніторингу (цільова функція – мінімум часу збору даних).

Рис. 1. Переміщення ТА між точками збору – „центрами мас кластерів” – етапи 1 та 2.
3. Корегування базового маршруту обльоту (обліт „критичних” вузлів – з малої
остаточною енергією батареї, значними обсягами даних на гранично малій відстані) та
призначення додаткових точок збору при польоті ТА в кластерах (цільова функція –
максимум часу функціонування БСМ) за наступними правилами:
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а) Призначення точок обміну даними між вузлом-ТА, які знаходяться на найближчої
відстані до траєкторії польоту.
б) Кооперативна робота групи близько розташованих вузлів до маршруту обльоту ТА.
Будуються маршрути передачі між вузлами кластера та вузлами, які знаходяться
найближчими до маршруту польоту ТА за метрикою =(p )/ , де p – потужність передачі
при заданому відношенні сигнал/шум між вузлами i, j БСМ або вузлами БСМ і ТА, –
довжина даних моніторингу, – швидкість передачі. Шляхи передачі між вузлами і ТА
знаходяться алгоритмом пошуку найкоротшого шляху Белмана-Форда з
метрикою.
4. Планування передач вузлів в кластерах для забезпечення якості обслуговування.
Висота польоту та швидкість передачі розраховується для забезпечення часу,
достатньому для передачі даних вузлами. Планування передач вузлів в кластері здійснюється
за правилом: найвіддалений вузол від маршруту переміщення ТА – передає першим.
Встановлення рівня передачі між вузлом і ТА на мінімальному рівні.
II. Метод-рандеву передбачає наступні етапи функціонування.
1. Кластеризація БСМ вузлами мережі.
а) На етапі планування мережі відбувається планування розмірів та кількості кластерів
в залежності від необхідної кількості раундів обльоту, яка залежить від часу функціонування
мережі Tф. Для розрахунку Tф запропонована модель розрахунку витрат енергії вузлів, які
можуть виконувати різні функції: тільки моніторингу, моніторингу та маршрутизації,
моніторингу та головного вузла кластеру.
б) На етапі роботи БСМ: здійснюється обмін службовими повідомленнями між
вузлами та вибір головного вузла за декількома метриками (енергія вузла, рівень сигналу в
радіоканалі вузол-ТА тощо); формування кластерів заданої якості.
в) Побудова топології за визначеними енергоефективними правилами.
г) Побудова та підтримка маршрутів в кластері від простих вузлів до головних вузлів
кластеру за згорткою метрик – потужність передачі та наявна енергія батарей вузлів.
2. Побудова найкоротшого базового маршруту обльоту ТА через головні вузли
кластерів.
3. Обліт ТА головних вузлів кластерів та збір з них даних моніторингу (можливо
корегування польоту в кластерах, як це пропонується у першому методі).
Відмінність застосування розроблених методів: метод безпосереднього збору не
вимагає суттєвих вимог до системи управління вузлом. Фактично достатньо можливості
функціонування радіоканалу вузол-ТА. Це значно здешевлює сенсорні вузли.
Метод-рандеву має суттєву перевагу щодо терміну збору даних, часу функціонування
БСМ, але потребує реалізації додаткових алгоритмів системою управління вузлом
(кластеризації, побудови та підтримки топології і маршрутизації), що вносить значний
службовий трафік та збільшує вартість вузлів БСМ.
Здійснено моделювання запропонованих методів збору даних у середовіщі MATLAB.
Отримані результати моделювання близькі до оптимальних рішень (відхилення від
оптимальних, отриманих методом повного перебору, не перевищує 10%.) Застосування
методу дозволяє отримати виграш у часі збору даних моніторингу мережі на 10-15% у
порівнянні з існуючими методами, збільшити час функціонування мережі, зменшити
кількість ТА і використовувати алгоритм для оперативного управління положенням ТА
Таким чином, розроблені методи, математичні моделі та алгоритми дозволяють:
визначати квазіоптимальне положення ТА для досягнення різних цільових функцій
управління та здійснювати управління положенням ТА у режимі реального часу;
планувати маршрути переміщення ТА;
підвищити ефективність алгоритмічного та математичного забезпечення системи
управління БСМ з ТА.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЄДИНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Актуальність. Задача розробки та запровадження Інтелектуальної системи управління
знаннями в системі підготовки кадрів у сфері захисту інформації на основі відповідної
інформаційної технології передбачає організацію єдиного навчального простору (ЄНП).
Під єдиним навчальним простором у системі підготовки фахівців розуміємо сукупність
реалізованих засобів формування компетентностей. Для системи підготовки фахівців у сфері
захисту інформації до таких засобів можуть бути віднесені: власні навчальні модулі; інші
заходи навчальних планів; теми та окремі заняття професійної підготовки; окремі види
професійної діяльності (наприклад, стажування, навчання); зовнішні навчальні ресурси
(курси, тренінги, семінари) тощо. Проведений аналіз робіт щодо подання та організації знань
про предметну область свідчить що одною з найбільш перспективних методологій для
розв’язання задачі організації навчального простору є онтологічний підхід [1 – 3]. Він
передбачає створення єдиного простору на основі семантичного подання засобів формування
компетенцій, що мають відмінності у стандартах, платформах, структурі і формі подання [4].
Постановка задачі. Виходячи із наведеного вище, необхідно розробити методологію
створення, модифікації та використання онтологій предметних областей задля організації
ЄНП фахівців у сфері захисту інформації. При цьому, розроблена онтологічна модель ЄНП
має забезпечувати вимірювання близькості об’єктів для розв’язання задач формування
індивідуальних навчальних траєкторій.
Метою роботи є визначення методів і засобів створення єдиного навчального простору
на основі застосування онтологічного підходу, що забезпечує розподілене зберігання і
спільне використання різнорідного навчального контенту усіма учасниками навчального
процесу для проведення навчання.
Основні положення. Основними принципами створення єдиного навчального
простору є таки [1]:
– об’єднання різних джерел інформації з різних дисциплін, спеціальностей і учасників
навчального процесу в рамках ЄНП;
– забезпечення постійного розвитку системи за рахунок поновлення теоретичного
знання і безперервного накопичення нового досвіду;
– надання релевантної інформації по конкретним об’єктам ЄНП кожному з учасників
навчального процесу відповідно до вимог реалізації професійних компетенцій;
– забезпечення розподіленого доступу до контенту учасникам навчального процесу,
територіально розподілених в освітній мережі;
– організація колективного середовища взаємодії учасників навчального процесу.
Розподілений характер зовнішніх і внутрішніх джерел знань, а також навчальних
сервісів (наприклад, різноманітних тренажерів та симуляторів) зумовлює необхідність
централізації управління даними контентом, яка реалізується за рахунок створення цифрових
репозитаріїв об’єктів ЄНП. При цьому збережені об’єкти в репозиторії, як правило, містять
посилання на реальні фізичні джерела, які знаходяться в розподіленої мережі Інтернет /
Інтранет. Об’єкти можуть мати складну ієрархічну структуру агрегативного типу
(відображення відносин „ціле – частина) і версійну природу зберігання з урахуванням різних
дат і авторів.
Зазвичай навчальні об’єкти ЄНП створюються на підставі таких джерел знань [1]:
– навчально-методичні матеріали;
– наукові проекти науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів;
– найкраща практика та референсні моделі, узагальнюючі досвід діяльності в різних
сферах;
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– база знань експертів, які можуть бути залучені до навчально-методичної діяльності;
– нормативно-довідкова інформація;
– бази знань новин, публікацій та ін.
Найбільший інтерес серед перерахованих джерел знань представляють бази знань
кращої практики, оскільки вони відображають досвід вирішення тих чи інших навчальних
завдань, який може безпосередньо використовуватися на практичних заняттях шляхом
адаптації до конкретних умов розглянутої предметної області. Як правило, бази знань кращої
практики відображають:
– визначення методів вирішення завдань;
– метрики (показники) ефективності застосування методів;
– опис успішних і неуспішних прецедентів впровадження методів вирішення завдань;
– довідкові матеріали: добірки презентацій, навчальних курсів, статей.
В якості основи структуризації джерел знань інформаційно-освітнього простору для
сервісів зазвичай використовується модель ланцюжків цінності (створення вартісних
об’єктів) М. Портера, відповідно до якої відбувається виділення основних і допоміжних
(підтримуючих) процесів. Онтологія відображає синтагматичні відношення понять у вигляді
семантичних обмежень (аксіом, логічних правил). За допомогою правил, з одного боку,
можна правильно інтерпретувати смислові відносини в конкретному контексті вирішення
завдання тобто контролювати цілісність визначень користувача, а з іншого – розширювати
базовий список понять за рахунок використання залежностей властивостей, які пов’язують їх
з іншими поняттями тобто здійснювати логічне виведення. Розрізняють як стандартні
правила, наприклад симетричності, транзитивності, інверсності, так і спеціалізовані правила.
Для навчального простору онтологічне знання доцільно організовувати у вигляді трьох
онтологій:
– онтологія предметної області, за допомогою якої задається семантика професійної
діяльності;
– онтологія навчальних об’єктів, за допомогою якої забезпечується управління
навчальним контентом в SCORM-специфікаціях;
– онтологія компетенцій, за допомогою якої вибудовується траєкторії навчання.
За допомогою модуля семантичної розмітки на основі онтологій здійснюється
анотування та індексування джерел знань в репозиторіях навчальних об'єктів і науковоосвітніх сервісів
Висновок. Запропонований підхід до організації єдиного навчального простору на
основі онтологічного підходу дозволяє створити ефективну Інтелектуальну систему
управління знаннями в системі підготовки кадрів у сфері захисту інформації.
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РЕМОНТ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ПІДСИСТЕМ
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Непереривне вдосконалення засобів спеціального зв’язку (ЗСЗ) пов’язане з
підвищенням вимог до їх експлуатаційних показників. При цьому, надійність елементної
бази підвищується, але через ускладнення схемних рішень, які забезпечують автоматизацію
технологічних операцій, відповідний ріст надійності ЗСЗ в цілому не відбувається, саме
через це задача забезпечення ремонтопридатності виробів залишається актуальною.
Ремонтопридатність визначається як технологічність об’єкта відносно операцій, що
виконуються при всіх видах ремонту (планових і непланових) і кількісно оцінюється
значенням середнього часу відновлення (Тв), яке задається в технічних умовах. Оскільки до
60-80% трудовитрат при поточному ремонті (ПР) ЗСЗ витрачається на діагностування, то
зменшення часу локалізації дефектів досягається підвищенням ремонтопридатності виробів
та удосконаленням їх діагностичного забезпечення (ДЗ).
До загальних підсистем всіх груп ЗСЗ відносяться вторинні джерела електроживлення
(ВДЕ), які складаються з перетворювачів напруги, випрямлячів, фільтрів і стабілізаторів
напруги. В силу специфічних особливостей схемної і конструктивної побудови ВДЕ їх
прийнято розглядати як окремий клас об’єктів діагностування, який відрізняється
використанням типових схем і конструктивних вузлів, наявністю в ланцюгах великих
значень змінних і постійних електричних струмів і напруги, які представляють собою
багаторежимні і багатовихідні об’єкти з вдосконаленою системою захисту від
перенавантаження і з вбудованими засобами діагностування, а також резервуванням
недостатньо надійних блоків. Необхідність вдосконалення ДЗ ПР ВДЕ, в чому заключається
мета доповіді, пояснюється недостатнім рівнем ремонтопридатності , внаслідок чого на них
приходиться до 33 % дефектів від загального числа відмов ЗСЗ, що підтверджується
середньостатистичними даними по відмовам.
Однак в спеціальній технічній літературі насамперед розглядаються способи синтезу
засобів діагностування і алгоритмів локалізації дефектів типу „обрив”. Підмножина
елементів ЗСЗ, що мають короткі замикання по електроживленню, визначаються по
спрацюванню засобів захисту (перегорання запобіжника, спрацювання автомату захисту), а
несправний елемент – поелементною перевіркою. Тому варто дослідити питання
безконтактного контролю, моделювати виникнення дефекті; різних типів і відповідні
наслідки, діагностування стану об’єкта по аналізу вихідного сигналу. Перш за все має сенс
вдосконалення ДЗ існуючих і перспективних ВДЕ ЗСЗ, оскільки розробка і використання
діагностичних програм не потребує значних економічних затрат.
Наприклад, дані по відмовам окремих типів елементів радіопередавачів показують
недостатню надійність частин, що входять до складу ВДЕ. Аналізуючи види дефектів ВДЕ
приходимо до висновку про перевагу кількості відмов типу „перенавантаження” щодо
відмов типу „обрив”.
В процесі розробки ДЗ ВДЕ ЗСЗ є необхідністю застосовувати сучасні успіхи в галузі
технічної діагностики: усічену процедуру пошуку під час локалізації кратних дефектів;
груповий пошук з дихотомією; неоднорідні умовні алгоритми діагностування
багатовихідних і багаторежимних об’єктів з резервуванням.
Дефекти будь-якого виду (обрив чи коротке замикання) змінюють початкову схему
ВДЕ. При збільшенні розмірності об’єкту і ймовірності отримання кратних дефектів не
можна попередньо прорахувати всі можливі комбінації варіантів змінювання схеми, що
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ускладнює розробку ДЗ. Характерною особливістю ВДЕ при спрацюванні пристрою захисту
від перенавантаження являється неможливість використання тестового і функціонального
діагностування через відсутність в об’єкті електроживлення. Тому для локалізації елементів,
що вийшли з ладу необхідно здійснювати: зовнішній огляд об’єкту; перевірити наявність
типових несправностей за симптомами їх появ; відключити частини схеми і повторно подати
напругу для зменшення простору пошуку; проаналізувати сукупність вихідних параметрів у
багаторежимних, дискретнорежимних і багато вихідних об’єктах; застосувати карти опору і
напруги; поелементно перевірити частину об’єкта, яка містить коротке замикання.
Аналіз ВДЕ ЗСЗ з позицій діагностування і ремонтопридатності дозволяє виділити ряд
особливостей, які необхідно враховувати в процесі локалізації дефектів і відновлення
працездатності в умовах ремонтних органів: наявність пристроїв захисту від потрапляння
змінної напруги на корпус апаратної зв’язку; захист ЗСЗ від перенавантажень по ланцюгам
електроживлення постійним і змінним струмом; великі межі зміни значень змінних і
постійних струмів і напруги; різного виду полярності вихідної простійної напруги;
об’єднання електромеханічних, електричних і електронних пристроїв; наявність у ВДЕ
перемінних, постійних і імпульсних струму і напруги; перевага дефектів типу
перенавантаження порівняно з обривами в ланцюгах електроживлення; можливість зниження
якості функціонування внаслідок виникнення міжвиткових замикань в котушках силових
трансформаторів і дроселів; наявність в ланцюгах змінного і постійного струму розвитої
системи вбудованого контролю і сигналізації; виготовлення ВДЕ у вигляді окремих
конструктивних елементів (шафа, стійка, моноблок); широке використання типових схемних
рішень ВДЕ різного призначення; необхідність виконання особливих заходів техніки безпеки
при діагностуванні і ремонті (особливо високовольтних випрямлячів); складність
безпосереднього вимірювання параметрів в ланцюгах високовольтних випрямлячів внаслідок
наявності блокування , яке виключає доступ до елементів, що несуть струм під напругою;
представлення ВДЕ теоретико-множинною моделлю багато вихідних і багато режимних
об’єктів діагностування; наявність залежних дефектів при коротких замиканнях, які
спотворюють первинну схему ВДЕ, особливо при множинних пошкодженнях аварійного
характеру; резервування найменш надійних блоків підсистеми електроживлення ЗСЗ;
наявність в складі ЗІП-0 вузлів і плат, що дозволяють проводите ПР агрегатним методом.
Комплексне виконання і використання встановлених особливостей підвищує
ефективність ДЗ ВДЕ. Очевидно, що при розробці перспективних зразків АТЗ модульного
типу внаслідок загального входження ВДЕ в більшість типів ЗСЗ в склад базового
обладнання необхідно включити спеціалізоване робоче місце і діагностичну документацію
по встановленню працездатності ВДЕ при ПР ЗСЗ, а також у випадках аварійних
пошкоджень.
Проведений аналіз особливостей схемної і конструктивної побудови, експлуатації і
ремонту ВДЕ ЗСЗ показав актуальність виконання подальших досліджень щодо забезпечення
ремонтопридатності з метою зменшення значення Тв ЗСЗ з аварійними пошкодженнями в
польових умовах. Наукова задача досліджень полягає в отриманні методики розробки ДЗ
ВДЕ ЗСЗ, яка мінімізує час і вартість ремонту при обмеженні на кількість майстрів і
ймовірність відновлення за час, що не перевищує допустимого значення.
Висновки. В результаті аналізу особливостей експлуатації і ремонту ЗСЗ показана
необхідність виділення ВДЕ (як найбільш загальних підсистем усіх груп ЗСЗ) в деякий клас
об’єктів діагностування. На основі комплексного використання відомих методів локалізації
дефектів формалізований порядок розробки діагностичного забезпечення ВДЕ. Проведений
аналіз ВДЕ в якості об’єкта діагностування дозволив обґрунтувати перспективні
направлення наукових досліджень по вдосконаленню відповідного діагностичного
забезпечення. При проектуванні перспективних АТЗ модульного типу в склад базового
обладнання необхідно включати спеціалізоване робоче місце по ремонту ВДЕ ЗСЗ з
аварійними пошкодженнями, а також для їх ПР.
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к.т.н. Самойлов І.В. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
В даний час немає жодної області людської діяльності, яка не використала б
можливості сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій. Сучасний етап розвитку
технічних систем характеризується великою функціональною складністю нових зразків
техніки, новими принципами побудови функціональних блоків і вузлів, цифровою обробкою
інформації, широким застосуванням великих та надвеликих інтегральних мікросхем, що
висуває на передній план проблему забезпечення надійності їхнього функціонування на
різних етапах життєвого циклу (проектування, виробництво та експлуатація). А це є
можливим лише за умови інтенсивного розвитку методів і засобів технічної діагностики
складних технічних систем. Отже, через згадані особливості цих систем значно
ускладнюється процес діагностування та зменшується його ефективність у порівнянні з
раніше використовуваними системами, побудованими на інтегральних схемах малого та
середнього ступеня інтеграції.
У технічній діагностиці вже певний час чітко проявляються намагання використати
елементи і компоненти штучного інтелекту, а саме самонавчання та експертні системи. Але
щодо використання штучного інтелекту в діагностиці складних технічних систем на сьогодні
не вироблено чіткої методології та відповідних стратегій. Не розглядалось і питання
взаємодоповнення компонентів штучного інтелекту в реалізації процесу тестового
діагностування та оцінка ефективності їхнього використання. Із загального переліку
компонентів штучного інтелекту, а саме: подання знань, розв’язування задач, експертні
системи, засоби спілкування з ЕОМ природною мовою, навчання, когнітивне моделювання,
стратегічні ігри, обробка візуальної інформації, робототехніка та інші, для діагностування
складних технічних систем найбільший інтерес становлять самонавчання, експертні системи,
штучні нейронні мережі та нечітка логіка.
Самонавчання систем діагностування здійснюється за певною стратегією, зокрема,
стратегією індуктивного навчання на основі дерева прийняття рішень, аналітичного
навчання, навчання з поясненням несправностей, навчання за аналогією, навчання, яке
базується на теорії штучних нейронних мереж та ін. Найбільш ефективним є застосування
комбінованої стратегії. Крім того, позитивний ефект дає поєднання суб’єктивних знань
експерта про несправності об’єкта діагностування із об’єктивними знаннями, закладеними в
математичній моделі об’єкта. У цілому, навчання і самонавчання систем діагностування
складних технічних систем є ефективним засобом підвищення достовірності та зниження
вартості процесу тестування. Але ще доцільніше застосовувати ці компоненти в комбінації з
іншими компонентами і елементами штучного інтелекту.
Значному підвищенню ефективності діагностування складних технічних систем сприяє
застосування експертних систем. Експертні системи технічного діагностування, як правило,
являють собою програмні продукти, що виконують класифікацію об’єкту діагностування та
несправностей в них, проводять їхній аналіз, видають поради та консультації і прогнозують
поведінку об’єкта в майбутньому. В умовах невизначеності щодо подальшого проходження
процесу діагностування або неповноти знань про об’єкт, зокрема, на структурному,
функціональному чи алгоритмічному рівні, експертні системи можна використати для
прийняття рішень. Вони можуть прискорити процес пошуку несправностей складних
технічних систем в декілька разів.
Штучна нейронна мережа – це універсальний апроксиматор, що складається з
взаємозв’язаної сукупності простих обчислювальних елементів – нейронів. Кожен елемент
мережі функціонує за простими правилами. У більшості типів мереж вихідний сигнал
нейрону залежить від зваженої суми вхідних сигналів. У деяких нейронних мережах,
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наприклад у багатошаровому персептроні, кожний елемент імітує поведінку окремої клітини
головного мозку. У нейронних мережах інших типів, наприклад у радіально-базисних,
функціонування елементів не пов’язано з поведінкою нервових клітин. Фундаментальною
властивістю нейронної мережі є здатність до навчання. Нейронну діагностичну модель
будують через навчання мережі за вибіркою експериментальних даних. Кількість входів
нейронної мережі дорівнює числу параметрів стану. Кількість нейронів на вихідному шарі
дорівнює числу можливих причин появи несправності. Щодо використання штучних
нейронних мереж у процесі діагностування, то вони найбільш ефективно можуть бути
застосовані для розробки апаратних і програмних генераторів тестових впливів. У технічній
діагностиці складних технічних систем можна використати штучні нейронні мережі як з
оберненими зв’язками, так і без них.
Теорія нечітких множин і логік є зручним засобом формалізації експертної інформації
у разі моделювання причинно-наслідкових зв’язків у задачах діагностики. Експертні знання
можуть бути зображені у вигляді нечітких правил і нечітких відношень.
Задача діагностики може формулюватись у формі прямого і оберненого нечіткого
логічного виведення. Пряме логічне виведення передбачає знаходження наслідків для
відомих причин. У випадку оберненого логічного виведення відбувається відновлення
причин на основі наслідків. У багатьох випадках використання нечіткої логіки до задач
діагностики застосовується пряме логічне виведення. При цьому для побудови моделі
можуть бути використані як нечіткі правила ЯКЩО – ТО, так і нечіткі відношення „причини
– наслідки”. Розв’язання задачі оберненого логічного виведення вимагає побудови моделі на
базі нечітких відношень.
У разі проектування систем діагностики виникає необхідність моделювання та
мінімізації наслідків невизначеності. Невизначеність є результатом певної відсутності
інформації. Інформація може бути неповною, фрагментарною, не в повній мірі надійною,
розпливчастою, неточною, суперечною. У загальному випадку це є різними ознаками
недостатності інформації. У процесі побудови моделей діагностики можуть виникати такі
джерела невизначеності щодо:
значень слів, які використовуються в побудові нечітких баз знань (слова мають різні
значення для різних людей, такими словами є лінгвістичні оцінки, що описують причини і
наслідки);
наслідкових частин експертних тверджень;
результатів вимірювань, які є вхідними даними нечіткої системи.
Наявність джерел невизначеності висуває особливі вимоги до розробників систем
діагностики. Необхідно таким чином спроектувати систему, щоб якість її функціонування
була високою, незважаючи на вплив невизначеності. Описані вище типи невизначеності
можуть бути враховані в системах на базі нечіткої логіки. Засоби, які спроможні оперувати
усіма трьома типами невизначеності, є нечіткі системи другого типу (в нечітких системах
першого типу невизначеність, пов’язана із значенням слів, повністю ігнорується).
Таким чином, підвищення ефективності процесу діагностування складних технічних
систем потребує використання найбільш прогресивних технологій штучного інтелекту, а
саме: штучні нейронні мережі – методи несимвольного надання знань (штучні аналоги
людського мозку, які моделюють здатність навчатись); системи, які побудовані на теорії
нечітких множин і логіки – засоби формалізації природно-мовних висловлювань і нечіткого
логічного висновку, а також методи еволюційного моделювання та генетичні алгоритми.
Об’єднання цих інтелектуальних технологій з традиційною експертною системою, в якій
знання зображуються символьно, надасть можливість створити інтелектуальні системи, які
здатні вирішувати складні, слабоструктуровані або неструктуровані проблеми, які
потребують обробки нечітких, неповних або суперечливих знань. Саме такі проблеми
виникають у процесі діагностики складних технічних систем.
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к.т.н. Сидорчук О. Л. (ЖВІ)
СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТА ЗНИЖЕННЯ
РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ПОМІТНОСТІ АНТЕННИХ СИСТЕМ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Актуальність. В умовах сучасних інформаційних, телекомунікаційних і радіотехнологій у системах військового і державного керування актуальними є задачі
забезпечення стійкого функціонування антенних систем засобів зв’язку з позиції їх
електромагнітної сумісності та захисту від технічних засобів розвідки противника.
Метою досліджень є спроби впровадження нових, захищених патентами на винахід
конструктивних рішень, які дозволять забезпнечити таке функцонування, зменшити
радіолокаційну помітність антенних систем радіоелектронних засобів (РЕЗ)та покращити їх
електромагнітну сумісність.
Основні положення. Для вирішення поставленого завдання у доповіді пропонується
два варіанти нових конструкцій антен, які можуть виступати як самостійні антени,
опромінювачі дзеркальних антен або бути складовими антенних решіток.
На рис. 1 наведено малогабаритну рупорну антену з конусоподібним поглиначем
вищих гармонік (патент на винахід № 96661 від 13.07.2011).
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Рис. 1. Ескіз малогабаритної рупорної антени
В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення рупорної антени колової
поляризації. На відміну від прототипів запропонована конструкція має діелектричний
конус 5 з поглинаючими канавками 6, прикріплений до поглинаючої пластини 2. Для
створення колової поляризації встановлено фазуючу секцію 7, яку виконано у вигляді
трапецієподібної діелектричної пластини та розміщено по діагоналі квадратного відрізка
хвилеводу 2. Поглинаючі канавки можуть бути заповнені будь яким градієнтним матеріалом,
проте для проведення експерименту використано хром та звичайну сажу.
Експеримент показав, що завдяки введенню додаткового хвилеводного навантаження у
вигляді діелектричного конуса з поглинаючими канавками зменшується рівень відбитої
хвилі, що призводить до зменшення ефективної поверхні розсіювання (ЕПР) антени.
Фазуюча трапецієподібна діелектрична пластина, окрім утворення колової поляризації,
поліпшує узгодження хвилеводу з довгими неоднорідними гантелеподібними щілинами.
Такими чином запропонована антена працює в широкій смузі частот (більше 35%), має добре
узгодження двох довгих неоднорідних гантелеподібних щілин з відрізком квадратного
хвилеводу і малу ЕПР.
Експериментальні дослідження запропонованої антени у діапазоні 8 – 12 ГГц довели,
що ЕПР було зменшено на 12 дБ. Діаграма спрямованості становила 55о– 65о на рівні 0,5 за
потужністю, коефіцієнт еліптичності складав 0,82 – 0,85 дБ. Коефіцієнт стоячої хвилі за
навантаженням коливався 1,25 – 1,3, а втрати становили 0,5 – 0,7 дБ.
На рис. 2 наведено рупорну антену зі зменшеною ЕПР від кромок (патент № 97037
від 26.12.2011). На відміну від прототипів, що зазвичай містять відрізок прямокутного
хвилеводу 1, пірамідальний рупор 2 і поглинаюче навантаження 3, нова конструкція антени
має прямокутний поглинаючий фланець 5 у вигляді каркасу 4. Вздовж сторін такого каркасу
встановлена решітка циліндричних діелектричних стрижнів довжиною, що дорівнює чверті
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довжини хвилі в діелектрику. У кожному стрижні, під кутом
прорізані канавки 6 різного радіусу з металевим напиленням.
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Рис.2. Ескіз рупорної антени зі зменшеною ЕПР від кромок
Зміна радіусу канавок визначається виразом
tg  

rL  r0
L

де r0 – радіус найменшої канавки;

rL – радіус циліндричного діелектричного стрижня;
L – довжина циліндричного діелектричного стрижня;
Проведено експериментальні дослідження запропонованої конструкції антени (рис. 2) у
діапазоні 8 – 12,5 ГГц. Для цього було зібрано установку для вимірювання ЕПР з
використанням ефекту Допплера. Для виділення відбитого від об’єкта сигналу на фоні завад
(відбиттів від предметів, що знаходяться поруч) використано ефект зміни частоти через рух
джерела електромагнітного випромінювача, що дозволило значно зменшити вплив відбиття
від нерухомих об’єктів і виключити вплив випадкових варіацій. За проведеними
вимірюваннями з’ясовано, що, у порівнянні з прототипом, ЕПР нової конструкції (рис. 2) в
області головної пелюстки діаграми розсіювання було знижено з 20 дБ до 12 дБ.
Діелектрична відносна проникність матеріалу циліндричних діелектричних стрижнів 5
решітки 4 дорівнювала 2,4÷2,7. Простір між стрижнями заповнено діелектриком. Для
металевої плівки, що напилена в канавки, використано хром.
Висновок. В результаті експериментальних досліджень зясовано, що найбільш
ефективними щодо зниження радіолокаційної помітносмті апертурних антен (на прикладі
рупорних антен (рис.1, 2)), є способи, що пов’язані зі зменшенням коефіцієнта стоячої хвилі
у колі навантаження та зменшення рівня бічних пелюсток діаграми спрямованості антен на
частотах основного і небажаного випромінювань. У доповіді вноситься пропозиція щодо
заміни штатних опромінювачів антенних систем радіолокаційних, радіотехнічних та станцій
зв’язку на розглянуті вище конструкції. Це дозволить зменшити їх радіолокаційну помітність
та підвищити розвідзахищеність. У такий спосіб нові впровадження дозволять покращити
якість функціонування самих станцій та їх електромагнітну сумісність з іншими, близько
розташованими РЕЗ, за рахунок зниження енергетичних втрат.
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к.т.н. Сілко О.В. (ВІТІ)
Павлюк Д.О. (ВІТІ)
ПРОГРАМНИЙ ТРЕНАЖЕР РАДІОСТАНЦІЇ HARRIS RF-7850M-HH
З АДАПТИВНИМ АЛГОРИТМОМ НАВЧАННЯ
Професійна підготовка фахівців щодо експлуатації сучасних цифрових засобів зв’язку
виробництва Harris(RF-7850M-HH) безпосередньо, у військових частинах вимагає
застосування спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє набути теоретичних
відомостей та умінь і закріпити здобуті знання на практиці. Одним з варіантів рішення цієї
проблеми є застосування під час навчання програмних тренажерів.
Програмний тренажер радіостанції RF-7850M-HH призначений для підготовки
військовослужбовців до її експлуатації. Тренажер забезпечує вирішення наступних задач:
симуляція управління та налаштування радіостанції, робота з віртуальними пультами
управління; отримання навичок роботи, вивчення послідовностей дій з налаштування та
програмування радіостанцій; відпрацювання штатних та аварійних режимів функціонування
радіостанції.
При створенні тренажера були реалізовані наступні вимоги:
зручний доступ до теоретичних відомостей з будь-якого режиму роботи тренажеру,
окрім контрольного;
порядок і форма запису розв’язання вправ, нормативів та навчальних завдань на екрані
максимально наближені до реальних;
підтримка автоматичного режиму тренування з використанням раніше заданого набору
завдань;
забезпечення збору інформації про дії користувача з можливістю в подальшому
складати звіти і проводити аналіз ефективності застосованих рішень;
контролювати виконання тестових, та практичних завдань.
Програмний тренажер розроблений в інтегрованому середовищі швидкої розробки
програмного забезпечення Delphi 7 тренажер забезпечує наступні переваги:
наочне уявлення навчального матеріалу засобами комп’ютерної графіки;
можливість багаторазового тренування;
активна форма навчання, підвищення ефективності навчання;
автоматична фіксація дій з подальшим відображенням помилок;
відпрацювання стандартних типових послідовностей по налаштуванню радіостанції
(моделювання налаштування в динаміці, покрокове введення навчальних вправ, отримання
пояснень в текстовій та візуальній формі, контроль правильності дій).
Впровадження індивідуального підходу під час підготовки фахівців з налаштування
радіостанції передбачає аналіз першого та другого рівнів адаптації та розробку адаптивної
моделі формування інформаційних потоків в програмній тренажерній системі. На даний час
проводиться виявлення та складання переліку факторів складності вправ з налаштування
маршрутизатора та визначення індексу складності кожного з факторів.
Для відпрацювання найбільш розповсюджених груп операцій, таких як налаштування
або програмування радіостанції до тренажера включений набір відповідних вправ, які
дозволяють змогу практикуватися у виборі правильних елементів при налаштуванні
радіостанції. Режим виконання навчального завдання передбачає обмеження за часом та
використовується для перевірки знань та навиків військовослужбовця з налаштування RF7850M-HH. В цьому режимі здійснюється підрахунок кількості помилок у діях
військовослужбовця та виведення повідомлень на інформаційну панель.
Таким чином, розроблений програмний тренажер скорочує час на підготовку
військовослужбовців до експлуатації та програмування радіостанцій виробництва Harris (RF7850M-HH).
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к.т.н. Соколов В.В. (ВІТІ)
Мащенко К.В. (ВІТІ)
Хоменко О.В. (ВІТІ)
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІОННОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ
Однією з найважливіших умов успішного функціонування будь-якого вищого
навчального закладу є ефективний обмін інформаційними потоками між підрозділами
університету, тобто наявність системи якісного документообігу та автоматизованих систем
сбору й обробки даних. на сучасному етапі склалася невідповідність між чинною системою
управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах та новітніми вимогами щодо
її вдосконалення. У спадок від радянської системи освіти Україна отримала традиційні
засоби ведення документообігу. Ще й зараз у багатьох закладах освіти документи, що
відображають хід навчального процесу, який є основним виробничим процесом у
навчальному закладі, формуються та зберігаються у вигляді паперових каталогів з
різноманітними списками, картками, відомостями, звітами тощо. Щоб вирішити цю
суперечність, дедалі ширшого застосування набувають комп’ютеризовані інформаційні
системи, які дають змогу автоматизувати та впорядкувати цю сферу діяльності,
раціоналізувати інформаційні потоки у ній та розвантажити персонал закладів освіти від
одноманітної рутинної роботи, що і обумовлює актуальність теми.
Метою дослідження є розширення та вдосконалення інформаційної системи
супроводу навчального процесу.
Предмет дослідження - способи поліпшення та вдосконалення впровадженої системи.
Об’єкт дослідження – основні можливості ІС супроводу навчального процесу.
Одним із пріоритетних напрямів процесу інформатизації сучасного суспільства є
інформатизація освіти, тобто, впровадження засобів нових інформаційних технологій у
систему освіти. Це надає можливість удосконалити механізми керування системою освіти за
допомогою використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації,
інформаційно-методичних матеріалів, комунікаційних мереж, а також методології та
стратегії добору змісту, методів та організаційних форм навчання, що відповідають задачам
розвитку особистості, яка навчається в сучасних умовах інформатизації суспільства
В сучасному інтернеті, який змінюється блискавичними темпами з’являються все нові
і нові технології. До однієї з таких систем належить і CMS і розшифровується – Content
Management System (Система управління контентом). Ці системи стали необхідними для
швидкого і зручного створення та управління сайтами.
CMS – це програмне забезпечення призначене для конструювання і керування вебсайтами. Система управління контентом дозволяє створювати динамічні сайти, оновлення
яких можна робити навіть без спеціальних знань html/css. Системи мають зрозумілий
інтерфейс, який легко освоїти, а щоб додавати матеріали, новини на сайт достатньо вміти
користуватись текстовим редактором.
Open Server має тривалу історію розвитку від невеликого спеціалізованого проекту
до всесвітньо відомого лідируючого продукту. Як і інші проекти програмного забезпечення з
відкритим вихідним кодом (open source software), цей продукт має широке співтовариство
розробників і користувачів.
MySQL – система керування базами даних – багатопоточний компактний сервер баз
даних. Характеризується стійкістю, великою швидкістю й легкістю у використанні. MySQL
підтримує мову запитів SQL і має багато розширень, яких немає в жодній інший СКБД.
PHPMyAdmin – сукупність скриптів написаних на PHP, і забезпечуючи повноцінну, у
тому числі віддалену роботу з базами даних MySQL, через web-інтерфейс. Так як,
phpMyAdmin дозволяє в багатьох випадках обійтися без безпосереднього введення команд
SQL, робота з базами даних стає цілком посильною задачею навіть для людини досить
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поверхово знайомою з MySQL. Активне використання MySQL в web-програмуванні зумовило
його актуальність, а інтуїтивно зрозумілий інтерфейс в сукупності з широкою
функціональністю і підтримкою більш 60 мов забезпечило йому популярність серед webрозробників. Даний продукт є Open-Source і поширюється відповідно до Стандартної
Громадської Ліцензії GNU.
В епоху загальної інформатизації суспільства і невід’ємних потреб в обробці і
оперативному використанні найрізноманітнішої інформації, на перший план виступає
завдання автоматизації створення та наповнення документів, що супроводжують навчальну
діяльність.Так, до недоліків інформаційних систем, створених незалежними розробниками,
можна зарахувати їх надмірну комерціалізацію, коли внесення певних, навіть інколи
незначних змін, а подекуди й виправлення помилок у їхній роботі, стає значною
бюрократичною проблемою, що вимагає підписання нових договорів, додаткових оплат,
відрядження фахівців тощо. Також у намаганні охопити якомога більшу кількість клієнтів
такі розробки страждають надмірною універсальністю, тобто вони часто мають багато
функціональних можливостей, які не використовуються замовником і поряд з цим не
враховують певних особливостей того чи іншого ВНЗ, наприклад Вищий Військовий
Навчальний Заклад, зі своєю специфікою роботи „Офіцер”-„Курсант”.
Для повноцінного та безпомилкового функціонування підсистеми необхідні додаткові
програми і утиліти. Перш за все треба звернути увагу на інформаційну безпеку підсистеми,
зокрема захист від вірусних та хакерських атак.
Висновки. Проведений огляд і порівняльний аналіз інформаційних систем супроводу
навчального процесу дозволяють зробити висновок про те, що в даний момент існує безліч
різних систем, але інформаційні технології не стоять на місці, а з кожним роком набувають
більшого розвитку. Результатом роботи є система, яка має узгоджений інтерфейс
користувача, що дозволяє працювати з системою слабо підготовленим у галузі
інформаційних технологій користувачам. ІС супроводу навчального процесу дозволить в
електронному вигляді вести облік поточної успішності курсантів. Використання
інформаційної системи дозволяє значно підвищити ефективність обліку успішності курсантів
навчальної групи та зменшити навантаження на викладачів.
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МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У БЕЗПРОВОДОВИХ
СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
Актуальність. Розглядаються безпроводові сенсорні мережі (БСМ) – розподілені
мережі, що складаються з маленьких сенсорних вузлів, з інтегрованими функціями
моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних.
Для оптимізації роботи мережі застосовуються різні схеми її побудови та протоколи
взаємодії між вузлами. Однією із схем організації сенсорної мережі, яка дає змогу збільшити
життєвий цикл мережі та зменшити енерговитрати є кластеризація.
Оскільки, головною причиною розряду акумуляторів та однією із основних проблемних
питань функціонування безпроводової сенсорної мережі, є затрати енергії на передачу та
прийом даних вузлами, тому питання кластеризації, а саме аналіз існуючих методів та
протоколів, що використовуються для налагодження процесу маршрутизації є важливим та
актуальним завданням.
Постановка задачі. Провести класифікацію та аналіз основних методів кластеризації,
та описати новий метод кластеризації сенсорних безпроводових мереж з використанням
необхідних метрик та нечіткої логіки.
Основні положення. Кластеризація це механізм, який може використовуватися в
безпроводових сенсорних мережах для забезпечення ефективного використання ресурсів та є
невід`ємною частиною в ієрархічних протоколах маршрутизації. Вона забезпечує
стабільність мережевої топології, енергозбереження та збільшення строку життя мережі.
Зазначимо, що загально прийнятої класифікації методів кластерізації не існує, але
можна виділити низку підходів, причому деякі методи можна віднести до декількох груп,
тому запропоновану класифікацію можна представити у вигляді наступної схеми (Рис.1).
Методи кластеризації
Ієрархічні
Агломеративні
За способом
аналізу даних

Неієрархічні
Дивізимні

За кількістю застосувань
алгоритмів кластеризації

За можливістю розширення
обсягу даних, що
обробляються

За кількістю
застосувань алгоритмів
кластеризації

Чіткі

За одноетапною
кластеризацією

Масштабовані

Потокові

Нечіткі

За багатоетапною
кластеризацією

Немасштабовані

Непотокові

Рис.1 Класифікація методів кластеризації

Методи кластеризації за способом обробки даних поділяються на дві основні групи:
ієрархічні та неієрархічні. Кожна група включає в себе багато алгоритмів та підходів.
Ієрархічні методи кластерізації розрізняються правилами побудови кластерів. В якості умов
правил виступають критерії, які використовуються при вирішенні питання „подібності”
об’єктів. При ієрархічній кластеризації виконується послідовне об’єднання менших кластерів
у великі (агломеративні методи) або розбиття (розділення) великих кластерів на менші
(дівізімні методи). Значна частина неієрархічних методів – це ітеративні методи, які за
способом аналізу даних поділяються на чіткі та нечіткі. Нечіткі методи кластеризації
дозволяють одному і тому ж об’єкту належати одночасно декільком (або навіть усім)
кластерам, але в різній мірі. Нечітка кластеризація в багатьох ситуаціях більш „природня”,
чим чітка, наприклад, для об’єктів, що розташовані на межі кластерів. За кількістю
210

застосувань алгоритмів кластеризації методи можуть з одноетапною та з багатоетапною
кластеризацією.
Процес кластеризації складається з двох фаз, які в свою чергу діляться на два етапи
(Рис.2):
1 фаза: вибір головного вузла кластера CH (Cluster Head), формування кластера;
2 фаза: агрегація/збір даних і передача даних.
Раунд
Вибір головного
кластера

Формування
кластера

Агрегування /
збір даних

Формування кластера
(Setup phase)

Передача даних

Передача даних
(Steady-state phase)

Рис. 2 Фази кластеризації

Як правило, методи кластеризації безпровідних сенсорних мереж класифікують, в
загальному виді, по таким атрибутам: характеристики кластерів, характеристики головних
вузлів кластеру, за процесом проведення кластеризації, за стадіями кластеризації.
За характеристиками кластерів, методи кластеризації можуть класифікуватись по
кількості організованих кластерів в мережі, це може бути як фіксована так і нефіксована
(змінна) кількість кластерів. По розмірам кластери можуть включати однакову або різну
кількість вузлів. Маршрутизація всередині кластерів виконується або односкачковим або
багатоскачковим методом. Відповідно, між кластерами, всередині мережі, можуть
використовуватись як односкачкові, так і багатоскачкові методи маршрутизації
Головні вузли кластерів за своїми функціональними можливостями бувають однорідні,
тобто ті, які мають однакову ємність акумуляторів, потужність передавача та ін., та
гетерогенні, які відрізняються між собою по даним можливостям. Класифікуються також, за
мобільністю (мобільні або стаціонарні), за виконуваними функціями (ретрансляція, збір
даних, агрегація і т.д.), за управлінням (централізоване, децентралізоване, гібридне).
Призначення функцій вузлам може виконуватись визначено або випадково, так як і час
формування кластерів, в деяких методах кластеризації є визначеним (детермінованим), в
інших змінним.
Зважаючи на обмеження сенсорної мережі, з точки зору потужності передавача,
пропускної спроможності, ємності акумулятора (і т.д.) та для ефективного використання
наявних ресурсів застосовують різні методи та алгоритми кластеризації.
На даний час в безпроводових сенсорних мережах найчастіше використовуються такі
методи кластеризації:
– CACC (Clustering Algorithm based on Cell Combination),
– VAP-E (Energy-Efficient Clustering -Virtual Area Partition),
– CFL (Clustering for Localization),
– KOCA (K-Hop Overlapping Clustering Algorithm), Hausdroff Clustering,
– LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) та різні його модифікації,
– TEEN (Threshold-sensitive Energy Efficient Protocols),
– DEEC (Distributed Energy Efficient Clustering),
– GMAC (Group Mobility Adaptive Clustering) та інші.
На даний час розроблена значна кількість методів, які застосовуються для оптимізації
роботи мережі, енергозбереження та покращення якості функціонування мережі.
Управління витратами енергії в сенсорних вузлами (зменшення, перерозподіл функцій і
т.д.) має важливе значення для підвищення часу роботи мережі та підвищення ефективності
функціонування БСМ вцілому.
Тому, для збільшення часу функціонування безпроводової сенсорної мережі тактичного
призначення, особливостями якої є робота в умовах неповноти даних, пропонується
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застосувати метод кластеризації із використанням нечіткої логіки при виборі головного вузла
кластеру.
В якості радіомоделі будемо використовувати типову для БСМ модель:
ETx (k , d )  ETx elec (k )  ETx (k , d )
ETx (k , d )  ETx elec * k  (k * d 2 )

E Rx (k )  E Rx elec (k ) * E Rx (k )
E Rx (k )  E Rx elec * k
де,

ETx – енергія, що витрачається на передачу;
E Rx – енергія, що витрачається на прийом;
ETxelec та E Rx elec – енергія, яка необхідна для роботи електронної схеми передавача і

приймача;
k – розмір пакету;
d – відстань між передавачем і приймачем.
Відстань між координатором і головними вузлами обчислюється за формулою:
d (coordinato r , CH )  ( xCH  xcoor ) 2  ( yCH  ycoor ) 2

де,

xCH і xcoor – координата головного вузла і координата по осі x

В кожному раунді роботи мережі вибір головного вузла кластера пропонується
здійснювати на основі методу нечіткої логіки враховуючи особливості мережі.
Зокрема, в якості метрик використовувати такі параметри :
– можливості функціонування (гетерогенні, однорідні);
– метод маршрутизації між кластерами та всередині кластеру (односкачкова,
багатоскачкова);
– мобільність (вузлів, головних вузлів, шлюзів)
– управління (централізоване, децентралізоване, гібридне);
– режими збору даних (по запиту, по графіку, по подіям);
– час формування кластерів (випадковий, визначений);
– залишкова енергія вузла, мережі;
– функції мережі (покриття цілей, території, передача оперативної інформації)
– відстань до координатора та інші.
Контролер нечіткої логіки представлений на рисунку 3.
залишкова енергія
сенсорного вузла;
мобільність;
час
формування
кластерів
відстань
до
координатора;
функції мережі

Функції
принадлежності

Фазифікація

Нечіткий
вивід

Дефазифікація

Вибір головного
сенсорного вузла
кластеру

База правил

Рис.3 Контролер нечіткої логіки вибору головного вузла

Висновок. На даний час розроблена значна кількість методів, які застосовуються для
оптимізації роботи мережі, енергозбереження, збільшення часу функціонування та
покращення якості функціонування мережі. Пропонується удосконалення існуючих методів
кластеризації та їх використання у безпроводових сенсорних мережах тактичного
призначення з урахуванням їх основних особливостей із застосуванням методу нечіткої
логіки вибору головного вузла та використання ряду параметрів у якості метрик.
212

д.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ)
Фесьоха В.В. (ВІТІ)
Голуб О.О. (ВІТІ)
Криховецький В.В. (ВІТІ)
Веха В.С. (ВІТІ)
Грабовський І.В. (ВІТІ)
НЕЧІТКЕ ВИЗНАЧЕННЯ „ТИПОВОСТІ” СТАТИСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
З урахуванням постійного кількісного та якісного зростання форм несанкціонованих
втручань руйнівного характеру, таких як кібератаки (КА), актуальність забезпечення
належного рівня кібербезпеки сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТМ) не
викликає жодних сумнівів. Ефективний захист ІТМ від вторгнень можливий у випадку
застосування методів їх ідентифікації, що ґрунтуються на підході виявлення аномалій
(Anomaly detection), оскільки дозволяють виявляти КА нульового дня (0 - day).
Аналіз останніх досліджень показав, що використання вищевказаного підходу хоч і
характеризується здібністю до виявлення раніше не відомих класів атак, проте має відносно
високу долю хибних спрацювань, саме тому наукові дослідження в напрямку удосконалення
даного підходу є актуальними. Задача зменшення хибних спрацювань підходу виявлення
аномалій може бути вирішена шляхом урахування умов та особливостей функціонування
СВА при побудові шаблону „нормальної” поведінки в системі. Так, застосування СВА з
одинаковими налаштуваннями (параметрами) у різних за специфікою функціонування ІТМ
ймовірно призведе до великого числа хибних тривог, принаймні для однієї із них. До того ж,
специфіку роботи ІТМ досить важко описати точно, що тягне за собою збільшення
неповноти (нечіткості) інформації, яка аналізується.
У зв’язку з цим, виникає задача побудови адаптивного шаблону „нормальної”
поведінки ІТМ та виявлення на його основі аномалій в умовах випадковості, неповноти та
неточності управляючої інформації. У доповіді пропонується вирішення цієї задачі шляхом
поєднання переваг методів статистичного аналізу та методів, що побудовані на основі
математичного апарату теорії нечітких множин та нечіткого логічного виводу. Так,
статистичний аналіз дозволить ефективно будувати „нормальний” шаблон поведінки на
основі статистичних даних про роботу процесів, служб, сервісів ІТМ та діяльності
користувачів, а математичний апарат теорії нечітких множин та нечіткого логічного виводу
дозволить забезпечити прийняття ефективних рішень за таких умов використання.
Суть даного підходу полягає у визначені „типовості” подій зваженими нечіткими
правилами із бази знань на предмет відповідності шаблону „нормальної” поведінки,
побудованому на основі зібраних статиcних даних в ІТМ, що в подальшому дозволить
здійснити превентивні заходи або провести додаткові заходи з класифікації атак на основі
сигнатурних чи інших методів аналізу. Встановлення значення „типовості” для події
“Низька” на основі, наприклад, виконання не характерних для неї дій свідчить про аномалію
в ІТМ. В якості характеристичної функції належності пропонується використовувати
функцію належності Гаусівського типу, яка описується формулою:
MF ( x )  e


 
 




x c  2 



 
 


Вибір даної функції обумовлено високою точністю розрахунків ступеню належності в
порівнянні з симетричними трикутною та трапецевидними функціями.
Таким чином, запропонований підхід до виявлення аномалій у ІТМ дозволить
системам, побудованим за таким принципом не тільки виявляти нові класи КА та отримати
високу адаптивну здатність до умов та особливостей інформаційного середовища, яке
захищають, а й реалізувати підґрунтя для подальшого самонавчання нечіткої бази правил, що
значно сприятиме підвищенню рівня кібербезпеки ІТМ.
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МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ В АСУ ДЛЯ БАЗИ ДАНИХ
З РЕЛЯЦІЙНИМИ ТАБЛИЦЯМИ РІВНОГО ОБ’ЄМУ З РІЗНИМИ
ЙМОВІРНОСТЯМИ ЗВЕРТАННЯ ДО НИХ
Актуальність. Для підготовки, обґрунтування та прийняття рішень особи бойової
обслуги (ОБО) генерують множину запитів до бази даних (БД) інформаційнообчислювальної мережі автоматизованої системи управління (ІОМ АСУ) і висувають вимоги
(по точності, вірогідності, інформативності, змістовності, повноті, своєчасності обробки та
інші) щодо отриманих результатів. Відповідно до пріоритету ОБО, параметрів системи та
важливістю завдання, визначається корисність результату запиту.
Аналіз існуючих систем управління процесом обробки запитів в ІОМ АСУ (на основі
пріоритетів, критичних строків, класів обслуговування та інших) проказує, що вони не
повністю враховують вимоги користувачів, особливо вид і величину залежності
комплексного показника корисності для ОБО від часу. Це призводить до зниження якості
результатів обробки запитів в ІОМ АСУ щодо рішення оперативно-тактичних задач (ОТЗ) і,
тим самим, знижує потенційні можливості щодо ефективності виконання бойових завдань
територіальними підрозділами Держспецзв’язку.
Шляхи підвищення корисності обробки результатів запитів до ІОМ АСУ знаходяться у
площині раціонального розподілу наявного ресурсу.
Проведений аналіз робіт показав достатньо глибоке опрацювання даних питань, проте
у деяких у роботах досліджуються питання проектування окремих компонентів розподілених
БД, розробка яких здійснюється незалежно, що приводить до істотного зниження
експлуатаційних характеристик ІОМ АСУ. В інших − в якості елементів розміщення
використовуються інформаційні масиви БД, структури яких не оптимізуються. Основними
завданнями при цьому є визначення раціонального рівня надмірності інформації
(раціональної кількості копій), вибір ефективної пропускної здатності каналів зв’язку й
маршрутів передачі інформації в ІОМ. Зауважимо, що у більшості робіт підкреслюється, що
управління та розподіл ресурсів є одним із центральних питань розробки архітектури ІОМ
АСУ. Таким чином, у теперішній час існує протиріччя між необхідністю підвищити
корисність обробки запитів до ІОМ АСУ територіального підрозділу Держспецзв’язку за
умови автоматизованого управління ним в швидкоплинному сучасному бою для
максимальної реалізації бойових можливостей та відсутністю ефективних моделей і методів
раціонального управління ресурсами в ІОМ АСУ, що визначає актуальність досліджень.
Постановка задачі. Велика кількість параметрів, що впливають на розподіл
інформаційного ресурсу, а також розмаїтість показників якості при визначенні
характеристик розподілу і труднощі їх поєднання до єдиного критерію ускладнюють методи
розв’язання задачі розподілу інформаційного ресурсу.
Тому процес розподілу інформаційного ресурсу доцільно розглядати у вигляді ряду
часткових моделей, які безпосередньо пов’язані з характеристиками збережених даних:
моделі розподілу інформаційного ресурсу ІОМ АСУ для БД з реляційними таблицями
рівного об’єму та однаковими ймовірностями звертання до деяких з них, моделі розподілу
інформаційного ресурсу ІОМ АСУ для БД з реляційними таблицями рівного об’єму з
різними ймовірностями звертання до них та моделі розподілу інформаційного ресурсу ІОМ
АСУ при варіативному розмірі величин.
Метою роботи є розробка моделей планування розподілу ресурсів ІОМ АСУ для
підвищення корисності результатів обробки запитів від ОБО.
Основні положення. Для запиту, який формується на основі інформації, що
отримується з М таблиць розподіленої реляційної бази даних (РРБД) обсягу W, з ймовірністю
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М
( s  1, М ) ,   ps  1 , у випадку моделі розподілу

звертання до s-ї таблиці − рs,

 s 1



інформаційного ресурсу для БД з реляційними таблицями рівного об’єму з різними
ймовірностями звертання до них, сумарний час доступу до реляційних таблиць складе:
KC

M

T 



i 1

k 1

pi  xik   k ,

де xik − булева змінна розподілу таблиць РРБД:
 1, якщо i - а таблиця розміщуєть ся в k - му блоці;
xik  
 0, якщо i - а таблиця не використов ує k - й блок.

При обмеженнях:
кожна реляційна таблиця обробляється тільки в одному блоці, що не впливає на
загальність постановки задачі, тому що Vj  W
KC

x
k 1

ik

j 1, N :

 1, i = 1, M ;

N

де K C   n j − загальна кількість доступних блоків;
j 1

кількість задіяних блоків типу j не повинне перевищувати максимально можливу
кількість блоків даного типу, що необхідно з визначення змінних уj:
yj  nj, j  1, N ;
наведені сумарні витрати на необхідне число блоків апаратно-програмних засобів не
повинні перевищувати максимально припустимого розміру витрат F, що задається
нерівністю:
N

f
j 1

j

yj  F;

змінні задачі повинні належати заданій області та бути цілочисельними:
xik 0,1, yj 0,1,...,nj.
вимога про достатність числа блоків типу j для обробки реляційних таблиць БД
записується нерівністю:
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 ( j 1)  y j
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x

 lj  yj

 j 1, N ,

де lj = [Vj / W] − число реляційних таблиць, які можуть оброблятися в одному блоці j-го типу;
(j) – функція зміщення номеру на множині {0, ..., N-1} типів обчислювальних вузлів:

 (0)  0 ;

j 1


(
j

1
)

nk  ,


k 1

j = 2, N .

Функція зміщення номера дозволяє для обчислювального вузла типу j визначити
(1)
порядковий номер першого з блоків, які представлені для запиту k j = (j-1)+1.
З урахуванням цього, число реляційних таблиць, що розміщені у блоках типу j, дорівнює:

 M
 
 i 1

 (j-1)+ y j

x


k = (j-1)+1

ik


 / l j .


Висновок. Запропонована математична модель є підґрунтям для розробки методу
рішення задачі розподілу інформаційного ресурсу в АСУ територіального підрозділу
Держспецзв’язку.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ
ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТАНЦІЙ ЦИФРОВОГО ТРОПОСФЕРНОГО І
РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАННЯХ
Актуальність теми доповіді полягає у наступному. Основними напрямками розвитку
засобів зв’язку та автоматизації з урахуванням світових тенденцій є створення станцій
цифрового тропосферного та радіорелейного зв’язку (СЦТРРЛЗ) з впровадженням
спеціалізованого програмного забезпечення, з забезпечення підтримки протоколів та
алгоритмів автоматичного встановлення зв’язку, маршрутизації, дистанційного і
оперативного керування мережами та відновлення конфігурації програмного забезпечення.
Це все потребує прийняття на озброєння СЦТРРЛЗ з тактико-технічними характеристиками
(ТТХ), які підтримуються на постійно високому рівні, що забезпечується за допомогою
автоматизованих систем контролю (АСК).
Тому метою доповіді є розробка АСК для проведення попередніх та державних
випробувань СЦТРРЛЗ, що забезпечить якісне та ефективне проведення цих випробувань з
забезпеченням належної точності та достовірності контрольованих параметрів станцій. В
цьому випадку АСК повинна виконуватися з двох складових частин. Перша частина
представляється у виді „автомату контролю”, що виконує роль основного вимірювача –
контролера параметрів технічного стану СЦТРРЛЗ. Друга частина представляється змінною,
яка відповідає за оптимальне обрання контрольних входів та виходів, контролюємих
параметрів і стимулюючих сигналів. Такий підхід дозволяє при державних випробуваннях
контролювати СЦТРРЛЗ, в яких застосовуються вітчизняні та іноземні вироби за допомогою
формувача АСК. В доповіді розглядається випадок, коли параметри технічного стану
СЦТРРЛЗ незалежні. Тоді для розробки алгоритму роботи формувача АСК використовується
метод динамічного програмування. При цьому для кожного параметру технічного стану
СЦТРРЛЗ визначаються інформовані та інформуючи канали формувача АСК. Ефективність
роботи формувача АСК для СЦТРРЛЗ визначається імовірністю Р(STi) в момент часу t з
визначенням мінімальних додаткових затрат на формувач АСК, при забезпеченні штатної
працездатності СЦТРРЛЗ з заданою імовірністю РЗ(STi), а також з врахуванням, що витрати
по кожному параметру технічного стану СЦТРРЛЗ незалежні, а алгоритм оптимізації
формувача АСК побудовано з використанням динамічного програмування.
Взагалі такий підхід, для рішення проблеми контролю параметрів ТТХ зразків
озброєння та військової техніки (ОВТ) Збройних сил (ЗС) України, необхідний в сучасних
умовах, коли роль військ зв’язку, як основної складової управління зразками ОВТ ЗС
України, суттєво зростає.
Такий підхід також дозволяє, при проведенні попередніх та державних випробувань,
контролювати параметри ТТХ СЦТРРЛЗ, в яких застосовуються вітчизняні та іноземні
вироби. При цьому контроль параметрів ТТХ здійснюється за допомогою формувачів АСК,
які розробляються різних типів в залежності від програмного забезпечення для кожного з
виробів як вітчизняних, що розробляються ТОВ „ВАТ „Олімп”, так і іноземних, що
розробляються фірмами ELBIT Systems, HARRIS, THALES, ASELSAN, у виді оригінальних
пристроїв типу „ЧИП”. За допомогою таких пристроїв можна контролювати та
налагоджувати вироби при попередніх та державних випробуваннях, надійно та якісно
контролювати вироби під час їх експлуатації, а також оперативно та кваліфіковано
ремонтувати вироби.
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ЗАДАЧІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З ГІПЕРЗВУКОВИМИ БПЛА
У наслідок представлення на початку року новітніх надзвукових комплексів, які були
прийняті на дослідне бойове чергування російською армією, відбулася зміна тенденцій
розвитку збройних сил провідних країн світу у напрямку створення та удосконалення
систем гіперзвукового озброєння. На сьогодні роботи з розробки гіперзвукового озброєння
ведуться в інтересах багатьох армій світу. Зокрема, США тривалий час вели розробку
гіперзвукових глайдерів у рамках ініціативи Prompt Global Strike (Миттєвий глобальний
удар). Крім того, США активно співпрацюють з Австралією в рамках дослідницького
проекту Hypersonic International Flight Research Experimentation Program (Міжнародна
експериментальна програма дослідження гіперзвукового польоту). Китай також займається
розробкою гіперзвукового озброєння. Відомим проектом є гіперзвуковий плануючий
апарат DF-ZF. В рамках досліджень усіх вищенаведених програм (проектів) були проведені
льотні випробування. В Україні також проводяться розробки щодо створення
гіперзвукових літальних апаратів. Державне підприємство „Конструкторське бюро
„Південне” ім. М.К. Янгеля” на міжнародній виставці „Зброя та безпека – 2017”
представило українську гіперзвукову ракету. Серед множини проблем, з якими зіткнулися
конструктори, однією з головних стала втрата зв’язку з літальним апаратом під час
польоту. Основними причинами втрати зв’язку є:
 необхідність проходження радіохвиль через хмару плазми, що виникає навколо
апарату від нагрівання оболонки до тисячі градусів;
 ефект Допплера, який виникає при високошвидкісному відносному русі
передавального і приймального пунктів;
 нелінійна девіація частоти, що виникає при обертанні лінії візування наземна
станція – безпілотний літальний апарат (БПЛА).
Враховуючи зазначене, наукове завдання, яке полягає в аналізі чинників, що
впливають на забезпечення зв’язку з гіперзвуковими БПЛА та визначенні напрямів
вдосконалення систем управління та зв’язку з надзвуковими безпілотними літальними
апаратами є актуальним на сьогоднішньому етапі розвитку озброєння та військової техніки.
Метою дослідження є обґрунтування рекомендацій щодо підвищення пропускної
здатності та надійності систем радіозв’язку із гіперзвуковими БПЛА за рахунок
використання нових і вдосконалених методів цифрової обробки сигналів, що спираються
на врахування допплерівського ефекту та нелінійної частотної модуляції. У результаті
проведеного аналізу, було визначено, що перспективним напрямком вирішення проблем
створення високошвидкісних систем зв’язку із БПЛА є використання широкосмугових
сигналів на основі ортогональної частотної дискретної модуляції (OFDM) і
неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM). Однак реалізації потенційних
можливостей такого підходу обмежені негативним впливом на пропускну здатність каналів
зв’язку ефекту Допплера, що приводить до відхилення частот піднесучих від максимумів
амплітудно-частотних характеристик фільтрів швидкого перетворення Фур’є та зміни
ширини смуги сигналу. У результаті цього виникає неконтрольована міжсимвольна
інтерференція даних, що приводить до різкого зниження швидкості ’в умовах прямої
видимості приймальний і передаючий об'єкти, високоточній частотній селекції як OFDM,
так і N-OFDM сигналів перешкоджає девіація частоти, викликана обертанням лінії
візування за час накопичення сигналів при синтезі частотних фільтрів.
Завдання забезпечення зв’язку з гіперзвуковими БПЛА з урахуванням
вищезазначених факторів вирішуватиметься у ході подальших досліджень. Будуть
розроблені методи демодуляції OFDM сигналів, прийнятих від високошвидкісних об’єктів.
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ПРИХОВУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
Постійний контроль за роботою телекомунікаційної мережі необхідний для підтримки
її в працездатному стані. Контроль - це необхідний перший етап, який повинен виконуватися
при управлінні мережею. Зважаючи на важливість цієї функції її часто відокремлюють від
інших функцій систем управління і реалізують спеціальними засобами. Такий поділ функцій
контролю і власне управління корисно для невеликих і середніх мереж, для яких установка
інтегрованої системи управління економічно недоцільна. Використання автономних засобів
контролю допомагає адміністратору мережі виявити проблемні ділянки і влаштування
мережі, а їх відключення або реконфігурацію він може виконувати в цьому випадку вручну.
Актуальність даного дослідження полягає в необхідності підвищення ефективності
методів моніторингу та виявлення несправностей. Питання вдосконалення сучасних
програмних рішень задоволення інформаційних потреб користувачів. Загальновизнано, що
ефективна діяльність будь-якої галузі держави в аспекті автоматизації, на сьогоднішній день
забезпечується впровадженням сучасних інформаційних технологій, зокрема використанням
як спеціалізованого програмного забезпечення, так і загального користування. Проте,
практична реалізація даного способу включає досить великий обсяг робіт по:
– застосування сучасних програмних засобів;
– швидке виявлення програмних збоїв у процесі функціонування;
– відносно часту необхідність модифікації.
Метою дослідження є підвищення ефективності приховувавання моніторингу мережі.
Предмет дослідження - можливі засоби моніторингу та прихованого моніторингу.
Об’єкт дослідження – процес приховування мережевого моніторингу.
Сучасні комп’ютерні системи побудовані на мережі Internet, або об’єднані в локальну
мережу з подальшим виходом до Internet. Ураховуючи сучасний стан інформаційних і
комунікаційних технологій для концентрації інформації щодо комп’ютерних мереж постає
проблема моніторингу. Доцільним є створення програм мережевого моніторингу для
забезпечення доступу до інформації, стосовно мережевого контенту, топології, обладнання
як спеціалістів так і користувачів. У широкому сенсі моніторинг – спеціально організоване,
систематичне спостереження за станом об’єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю
або прогнозу.
Моніторинг – систематичний збір і обробка інформації, яка може бути використана для
поліпшення процесу ухвалення рішення, а також побічно для інформування громадськості
або прямо як інструмент зворотного зв’язку в цілях здійснення проектів, оцінки програм або
вироблення політики. Він несе одну або більш з трьох організаційних функцій:
1. Виявляє стан критичних або таких, що знаходяться в стані зміни явищ середовища,
відносно яких буде вироблений курс дій на майбутнє;
2. Може допомогти встановити відносини з своїм оточенням, забезпечуючи зворотний
зв’язок, відносно попередніх успіхів і невдач певної політики або програм;
3. Може бути корисний для встановлення відповідності правилам і контрактним
обов’язанням. Всі засоби моніторингу та аналізу мереж, можна розділити на кілька великих
класів:
Терміном моніторинг мережі визначають роботу системи, яка виконує постійне
спостереження за комп’ютерною мережею у пошуках повільних або несправних систем і яка
при виявленні збоїв повідомляє про них мережевого адміністратора.
В основному в Міністерстві оборони України використовуються обладнання компанії
Cisco Systems (американська транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі
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виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого
доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації і комутації, а також для
потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.) та технології Unixмаршрутизації.
Одним з основних аспектів загальної надійності мережі є безпека (security). Безпека
мережі – заходи, які захищають інформаційну мережу від несанкціонованого доступу,
випадкового або навмисного втручання в роботу мережі або спроб руйнування її
компонентів. Безпека інформаційної мережі включає захист обладнання, програмного
забезпечення, даних і персоналу.
Мережева безпека складається з положень і політики безпеки, прийнятої
адміністратором мережі, щоб запобігти і контролювати несанкціонований доступ,
неправильне використання, зміни або відмови в комп’ютерній мережі та мережі доступних
ресурсів.
Адміністратор мережі повинен забезпечити функціонування системи безпеки, яка б
забезпечила захист від внутрішніх та зовнішніх мережевих атак. Ефективна система безпеки
стежить за активністю в мережі, сигналізує про аномалії та реагує відповідним чином.
Важливо, щоб використовувана система безпеки забезпечувала співузгодженість політики
безпеки з комплексом різнорідного програмного забезпечення: комп’ютерів, операційних
систем, мережевих засобів, СУБД, різноманітних додатків, які зазвичай володіють власними
засобами захисту, які необхідно враховувати комплексно.
Реалізація рішень, що забезпечують безпеку інформаційних ресурсів, суттєво підвищує
ефективність всього процесу автоматизації, забезпечуючи цілісність, ідентичність і
конфіденційність інформації, що циркулює обчислювальними мережами військового
призначення, що значно підвищує їх надійність.
Висновки. Сучасні об’єкти автоматизації стають все більш складними і дорогими.
Розвиток технологій і мікропроцесорної техніки дозволило вирішити більшу частину
проблем, пов’'язаних з продуктивністю, точністю, ефективністю роботи обладнання. Разом з
тим, більш актуальною стала проблема якісного та гарантованого енергопостачання об’єкта,
оскільки непередбачені збої в даному ланці зводять практично до нуля всі інші досягнення.
Комплексний підхід до вирішення задачі моніторингу стану об’єкта. Широкий спектр
підтримуваного устаткування і досвід вирішення різнотипних завдань дозволяє розглядати
завдання віддаленого моніторингу об’єкту в цілому, а не тільки окремих його елементів.
Високий рівень адаптованості і масштабованості системи дозволяє підібрати найбільш
ефективне рішення для кожного конкретного завдання .
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ВИМОГИ ЩОДО ВУЗЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ
Система управління ЗСУ – це єдність органів управління, пунктів управління,
системи військового зв’язку, взаємозв’язаних сумісних та узгоджених за завданнями. Вихід
зі строю одного з них порушує управління, а ефективність управління військами у сучасних
умовах, все більш залежить від якості функціонування системи військового зв’язку, її
основних елементів – вузлів зв’язку. В зв’язку з тим до вузлів зв’язку пред’являються ряд
вимог що виходять з вимог пред’являємо до управління, системи зв системи військового
зв’язку, її основних елементів – вузлів зв’язку. В зв’язку з тим до вузлів зв’язку.
Загальні вимоги до вузлів зв'язку:
1. постійна готовність до негайної передачі (прийому) усіх видів інформації
(забезпечення переговорів) в задані терміни з заданою вірогідністю і безпекою зв’язку;
2. забезпечувати максимальну зручність користування засобами зв системи військового
зв’язку, її основних елементів – вузлів зв’язку. В зв’язку з тим до вузлів зв’язку;
3. володіти високою живучістю, надійністю та розвід захищеністю;
4. мати можливість широкого маневру засобами, каналами і видами зв системи
військового зв’язку, її основних елементів – вузлів зв’язку. В зв’язку з тим до вузлів зв’язку;
5. забезпечувати електромагнітну сумісність з радіоелектронними засобами.
Крім того польові ВЗ повинні володіти високою мобільністю, а стаціонарні технічною
естетикою.
1. Постійна готовність вузлів зв'язку - це здатність в відповідні терміни вийти в
визначений район і установити зв’язок. Вона досягається: своєчасним встановленим
запланованих зв’язків; забезпечення своєчасного проходження повідомлень, ведення
переговорів в заданий термін; забезпечення необхідної пропускної спроможності ВЗ.
1) Своєчасне встановлення запланованих зв’язків досягається: удосконаленням
польової виучки особового складу вузлових підрозділів; підтриманням техніки зв’язку в
постоялої готовності до застосування; чіткою організацією управлінням ВЗ і несенням
чергуванням; удосконаленням мобілізаційної готовності вузлових підрозділів, проведенням
тренувань по приведенню їх в різні ступені бойової готовності; своєчасною підготовкою на
важливих інформаційних напрямках декількох видів зв’язку, резерв засобів зв’язку і каналів;
забезпечення підрозділів всім необхідним; постійним контролем за проходженням
інформації; чіткою організацією ОТС на вузлах зв’язку.
2) Забезпечення своєчасного проходження повідомлень, ведення переговорів в заданий
термін - імовірність того, що на ВЗ задана кількість зв’язків буде установлена за час, який не
перевищує встановленого терміна.
3) Пропускна спроможність В3 – характеризує його здібність забезпечувати обсяг
передачі (прийому) інформації за одиницю часу.
Основні заходи по досягненню пропускної спроможності ВЗ: забезпечення на
напрямках зв’язку робочих і резервних каналів; застосування багатоканальних засобів
зв’язку і апаратури засекречування; підвищення швидкості каналів зв’язку; висока
оперативність складання, розподілу та комутації каналів; організація постійного контролю за
проходженням повідомлень; висока кваліфікація особового складу.
2. Забезпечення максимальної зручності зв’язку та широкий маневр засобами
зв’язку складається в скорочені затрат при обміну інформацією з використанням технічних
засобів зв’язку.
Досягається: встановленням кінцевої апаратури на робочих місцях посадових осіб;
розгортання абонентських пунктів колективного користування поблизу основних управлень і
відділів штабу; суворим дотриманням пріоритетів обслуговування і черговості передачі
документальних повідомлень; інтегрування видів зв’язку по одному цифровому каналу,
220

впровадженням на ВЗ засобів автоматичної комутації каналів, повідомлень, а також перс–
встановленням на неавтоматизованих робочих місцях табло колективного користування,
телевізійних екранів і електронних табло.
3. Висока надійність, живучість і розвідзахищеність ВЗ - характеризує їх здатність
виконувати поставлені завдання: при впливі засобів уражання противника; ведення ним
активної розвідки за допомогою технічних засобів; створення противником навмисних завад.
Надійність ВЗ характеризує їх здатність виконувати поставлені завдання в умовах
відмовлення засобів зв’язку по технічним і експлуатаційним причинам. Підвищення
надійності ВЗ досягається: резервування каналів і кінцевої апаратури; доведення резервних
каналів до кінцевої апаратури; автоматизація перемикання каналів; підвищення технічної
надійності засобів зв’язку; автоматизація контролю за станом каналів; своєчасно проведення
технічного обслуговування; удосконалення структури ВЗ.
Живучість ВЗ характеризує їх здатність протистояти впливу різних вражаючих
факторів, при ушкоджені відновлювати частково або повністю бойові якості і успішно
виконувати поставлені завдання. Живучість ВЗ повинна бути не нижче живучості самого
ПУ. Напрямки підвищення живучості досягається: інженерне обладнання польових і
рухомих ВЗ, використання захисних властивостей місцевості; захист ВЗ від ВТЗ шляхом
винесення випромінювальних засобів, використання теплових пасток і кутникових
відбивачів; розосередження елементів ВЗ на місцевості; дублювання, резервування і
відновлювання апаратних польових вузлів зв’язку; удосконалення організаційно-технічної
структури ВЗ, автономністю роботи його елементів; організації надійної охорони і оборони
ВЗ, створення резерв сил і засобів зв’язку.
Розвідзахищеність ВЗ характеризує його здатність протистояти всім видам розвідки
противника. Розвідзахищеність визначається оперативно-технічними умовами та
особливостями ведення бойових дій, залежить від тривалості знаходження елементів ВЗ на
одному місці (середній час виявлення не більш 5-7 годин) ВЗ КП (ЗКП) об’єднання.
Імовірність виявлення противником ВЗ повинна бути не вище 0,8, за умови
знаходження в одному районі: для ВЗ ОКП (ПКП) об'єднання = 40-50 год, для ВЗ ОКП
(ПКП) ОК = до 72 годин. Підвищення розвід захищеності досягається: маскуванням ВЗ від
всіх видів розвідки з використанням інженерних засобів; винесення випромінювальних РЕЗ
за межу ПУ, створення хибних вузлів зв’язку: використання кутникових відбивачів;
періодична зміна частоти і позивних, використання спрямованих антен; скорочення часу
роботи на передавання за рахунок використання швидкісної апаратури.
4. Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів – це є їх спроможність
діяти в межах розташування ПУ без впливу завад один одному. Виконання вимог по ЕМС
радіоелектронних засобів досягається проведенням комплексу організаційно-технічних
заходів: оцінка і прогнозування радіоелектронної обстановки в районі – розміщення ВЗ і
його елементів; раціональний розподіл, визначення і використання частот всіх
радіоелектронних засобів; територіальний розподіл РЕЗ і розподіл робочих секторів для
засобів, миючих вузьку діаграму напрямку; використання властивостей місцевості;
виявлення і усунення джерел взаємних завад; впровадження адаптивних систем на
радіолініях.
5. Мобільність ВЗ визначає його здатність в установлені терміни розгортатися,
згортатися та змінювати свою структуру у відповідності до обстановки. Основний показник
мобільності – час, необхідний для розгортання (згортання) вузла зв’язку. Мобільність
досягається: завчасною рекогносцировкою районів розгортання ВЗ і розміщення ПУ;
удосконаленням структури, способів розподілу каналів і фактів на вузлі, а також управління
його переміщенням і розгортанням; скороченням термінів розгортання апаратних і
абонентських ліній; удосконаленням поешелонного переміщення і поетапного розгортання
ВЗ; скороченням кількості апаратних в складі ВЗ; завчасним висуванням і розгортанням
ліній прив’язки, дистанційного управління і передачі каналів від винесених РЕЗ; високою
тактико-спеціальною підготовкою військ зв’язку.
221

Федоров А.Г. (ВІТІ)
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ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД ТА МОЖЛИВОСТІ ВЗ ОКП (ПКП) ОБ’ЄДНАННЯ
Вузли зв’язку основного командного і передового командного пунктів є постійно
діючими елементами системи зв’язку об’єднання. Вузол зв’язку ОКП об’єднання є основним
в системі зв’язку об’єднання і головним по відношенню до інших вузлів зв’язку пунктів
управління об’єднання. Вузол зв’язку ОКП об’єднання призначений для розгортання
елементів ОКП, забезпечення зв’язку командуючому та штабу об’єднання, заступникам,
начальникам родів військ та служб з ГШ ЗС України, з командуючим і штабом сухопутних
військ (СВ), з підлеглими з’єднаннями та частинами ОК, з взаємодіючими військами, з ВЗ
ПУ ОК, а також для забезпечення внутрішнього зв’язку на ПУ. На вузол зв’язку ОКП
об’єднання може бути покладена задача забезпечення зв’язку з основними елементами
оперативного шикування сухопутних військ у випадку виходу з ладу його пунктів
управління і передачі управління на ОКП об’єднання. До складу ВЗ ОКП ОК можуть входять
наступні елементи: пункт управління вузлом зв’язку; радіоцентр (РЦ); центр інформаційних
систем; центр прив’язки; рота машин штабних; центр електроживлення (ЦЕЖ); група
технічного забезпечення (ГТЗ); станція фельд’егерсько-поштового зв’язку (Ст.ФПЗ);
посадочний майданчик для літаків та гелікоптерів. Організаційно-технічна структура і склад
ВЗ ОКП (ПКП) ОК є непостійною і визначається: бойовим складом військ об’єднання і
організацією управління під час операції об’єднання; особливостями організаційного
шикування, розміщенням і переміщення ПУ; кількістю зв’язків і каналів від ВЗ, необхідних
для управління військами; принципами і способами організації зв’язку; наявністю в ПВЗ
засобів зв’язку. Розрахунки, які проводяться в наступний час, під час реформування військ і
проведення антитерористичної операції, переведення їх на нову організаційно-штатну
структуру, показують що для управління військами об’єднання нового складу від ВЗ ОКП
об’єднання повинен бути забезпечений обмін повідомленнями по 25-30 інформаційних
напрямках з загальною кількістю зв’язків: ЗСОІ (32 абонента) МОСІ (32 абонента) .
Відкритих ТЛФ зв’язків (64 абонента). Розгортання ЛОМ на 250 АРМ з доступом до АСУ
ПД „Дніпро”.
Розрахунки показують, що для забезпечення вказаної кількості зв’язків з визначеною
стійкістю, на кожною інформаційному напрямку необхідно мати 2 – 3 канала (один робочий і
1 – 2 резервних), утворених різними засобами зв’язку (радіо, радіорелейними, проводовими і
інш.). З загального числа утворених каналів на ВЗ ОКП об’єднання передбачається виділення
до 15 каналів в інтересах вузлів урядового зв’язку, сумісного командного пункту авіації і
ППО і ПУ розвідки об’єднання. Вузол зв’язку передового командного пункту об’єднання
призначений для забезпечення безперервності і підвищення стійкості зв’язку в ході операції.
Він, під час обміну інформацією на основних напрямках в інтересах виконання задач групою
офіцерів і генералів постійного оперативного складу ЗКП, повинен бути в готовності при
виході з ладу або переміщенні ОКП взяти на себе в повному об’ємі функції основного вузла
зв’язку системи зв’язку і автоматизації об’єднання (тобто В3 ОКП об’єднання).
З переміщенням на ПКП командуючого і основного оперативного складу цей вузол
зв’язку стає вузлом зв’язку ОКП, а вузол зв’язку попереднього ОКП – вузлом зв’язку ПКП.
Від ВЗ ПКП може бути забезпечений зв’язок по 18-21 інформаційних напрямках і
організовано: ЗСОІ (32 абонента) МОСІ (32 абонента). Відкритих ТЛФ зв’язків (64
абонента). Розгортання ЛОМ на 250 АРМ з доступом до АСУ ПД „Дніпро”. Для
забезпечення такої кількості зв’язків ВЗ ПКП повинен прийняти з мережі зв’язку об’єднання
та створити засобами прямого зв’язку до 50-60 каналів. З переносом управління на ПКП
канальна ємність ВЗ доводиться до ємності ВЗ ОКП. Під час операції канальна ємність ВЗ
ОКП і ПКП може значно скорочуватися. Оскільки по своєму складу і можливостям вузли
зв'язку ОКП і ПКП об’єднання одинакові, цьому в подальшому структура елементів буде
розглядатися стосовно до вузла зв’язку ОКП об’єднання.
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УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ОБРОБКИ ДАНИХ МЕМС - ДАТЧИКІВ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ
НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БПЛА НА ОСНОВІ ФІЛЬТРАЦІЇ МАДЖВІКА
Сучасний розвиток безпілотних літальних апаратів (БПЛА) пропонує широкий спектр їх
застосування як в цивільних цілях так і в бойових та розвідувальних операціях. На сьогодні,
головними вимогами, що до бортового навігаційного обладнання [1] є:
вдосконалення підходів щодо вирішення завдань автономної орієнтації і навігації;
мінімізація масогабаритних характеристик навігаційного обладнення;
підвищення стійкості системи управління БПЛА в режимі автономного польоту під час
невизначених завад;
зниження вартості.
Один із видів, автономної навігаційної системи є без платформна інерціальна
навігаційна система (БІНС) на основі мікро електромеханічних систем (МЕМС),яка
представляє собою сукупність чутливих датчиків орієнтації.
Аналіз застосування БІНС показав [2], що при умові динамічного польоту БПЛА
інерціальні датчики невзмозі визначати навігаційні параметри коректно. Проблеми виникають
через низьку точність і „зашумлення даних МЕМС- датчиків акселерометра та магнітометра
[2]. Як наслідок, похибки інерціальних датчиків впливають на точність визначення параметрів
орієнтації та навігації БПЛА в автономному режимі.
У зв’язку з цим доцільно розлянути впровадження вдосконаленого методу обробки
даних МЕМС – датчиків інерціальної навігаційної системи БПЛА на основі фільтрації
Маджвіка .
Удосконалений метод будується на основі алгебри кватерніонів, який включає в себе
наступні переваги:
покращення точності орієнтації БПЛА у просторі, без збільшення загальної кількості
необхідних скалярних арифметичних операцій.
компенсація магнітних спотворень.
На рис. 1 представлена блок-схема БІНС на основі фільтра Маджвіка.

Рис 1. Блок-схема представляє фільтр БІНС з магнітометром, акселерометром і гіроскопом

Блок коригування початкових даних гіроскопа вузол (1) на рис. 1, визначає похідну
кватерніону
, використовуючи масиви даних кутової швидкості
гіроскопа
в момент
часу, та попередньої оцінки кватерніона орієнтації
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Блок інтегратора вузол (2) на рис. 1, обробляє вхідні масиви даних гіроскопа та на
основі отриманих даних формує оцінку орієнтації в кватерніонній формі.
Блок коригування даних акселерометра та магнітометра вузол (3) на рис. 1,
прогнозує вектор корекції
, який ініціалізує початковий прогноз оцінки орієнтації
локальної системи відліку датчика гіроскопа.
Гіроскоп з ефектом дрейфу з нульовим відхиленням гіроскопа можна компенсувати,
видаливши середнє значення показників гіроскопа у стаціонарних положеннях. Крім того,
пропонується альтернативно використовувати блок прогнозування дрейфу нульового
зміщення , вузол (4).
Блок дельта кватерніонів вузол (6) на рис. 1. Важливою частиною роботи алгоритма
полягає в необхідності корекції початкових даних акселерометра і магнітометра злитя яких
корелює залежність від прогрнозованої величини показників інерціальних датчиків.
Прогнозований кватерніон орієнтації БПЛА (в момент часу t) корегується за допомогою двох
дельта-кватерніонів. Корекція включає два окремі кроки:
корекція на основі акселерометра;
корекція на основі магнітометра.
Перший крок корегується прогнозований кватерніон лише в компонентах крена та
рискання шляхом застосування параметру обчисленого за даними акселерометра
.
Другий крок використовується лише тоді, коли надаються показання магнітного поля
та виправляється компонент розтягування орієнтації кватерніону.
Блок суматора вузол (5) рис. 1, для нормалізації вихідних даних інерціальних датчиків;
на основі отриманих показників формується оцінка орієнтації позиціювання БПЛА.
Висновки. Таким чином, недоліком типової реалізації БІНС є постійний приріст
похибок інерціальних МЕМС- датчиків, що призводить до ускладнення процесу обробки
даних навігаційних параметрів при високодинамичному русі.
Розроблений удосконалений метод обробки даних МЕМС - датчиків інерціальної
навігаційної системи БПЛА на основі фільтрації Маджвіка, на відміну від прототипу БІНС на
основі фільтрації Маджвіка, у запропонованому удосконаленому методі не використовується
коефіцієнт підсилення , натомість, застосовано коефіцієнт β, для нормалізації вихідних даних
інерціальних датчиків, що призвело до зменшення часу обробки даних МЕМС – датчиків
інерціальної навігаційної системи на 13,3 %.
Крім того, визначено, що за використання удосконаленого методу показники гіроскопа
не впливають на лінійне прискорення БПЛА, а також дозволяє уникнути впливу магнітних
перешкод на процес управління польотом БПЛА, і усуває необхідність прогнозування
напрямку магнітного поля.
Напрямком подальших досліджень є розробка методики побудови БІНС польотом
БПЛА на основі фільтрації Маджвіка в повністю автономному режимі з урахуванням
навмисних завад.
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ТА
АПАРАТНОГО ПІДХОДІВ ДО ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
На сьогоднішній день все більшого розповсюдження отримують різні методи
віртуалізації обчислювальних систем. Ці підходи активно застосовуються при створенні
„гостьовихˮ операційних систем, віртуалізації ресурсів для розділення одного фізичного
вузла системи на кілька частин, кожна з яких видима для користувача як окремого сервера,
а також використовуються для віртуалізації кінцевих додатків. Для таких підходів
використовують оди з із двох існуючих методів віртуалізації: програмний та апаратний.
В рамках програмної віртуалізації під віртуальну машиною розуміється програмне
середовище, що дозволяє запустити на комп’ютері одночасно кілька різних операційних
систем (ОС) і переключатись з однієї ОС в іншу без перезапуску комп’ютера. Віртуальна
машина в точності емулює роботу повноцінного комп’ютера. Серед засобів для створення
віртуальних машин найпопулярнішими програмами є Virtual PC, VirtualBox, VMware.
Встановлену на віртуальну машину операційну систему можна запустити в окремому вікні.
На одному персональному комп’ютері можливо здійснювати роботу декількох віртуальних
систем [1; 3]. Системні вимоги віртуальних машин до апаратного та програмного
забезпечення комп’ютера, на якому буде працювати прикладна програма віртуальної
машини, визначаються операційної системою комп’ютера, апаратним забезпеченням яке
емулюється і гостьовою операційною системою, яка встановлюється.
Системи віртуальних машин надають наступні можливості [2]:
– створення готових до використання віртуальних машини з різними гостьовими
операційними системами;
– використання віртуальних машин в якості випробувань систем для додатків або
компонентів;
– моделювання роботи серверних операційних систем та віртуальних комп’ютерних
мереж;
– використання заданої обчислювальної конфігурації при перевірці працездатності
додатків в певних умовах;
– можливість створення віртуальних SCSI дисків, багатоядерних процесорів;
– створення віртуальних мереж між декількома системами на одному фізичному
комп’ютері;
– створення віртуальних машин, обмежені політиками безпеки.
Також такий підхід має ряд недоліків:
– для запуску декількох віртуальних машин потрібні додаткові апаратні ресурси;
– неможливість емуляції всіх пристроїв.
Далі розглянемо техніку комп’ютерної віртуалізації. Апаратна віртуалізація дозволяє
запускати декілька незалежних віртуальних машин у відповідних розділах апаратного
простору комп’ютера. Апаратна віртуалізація є логічним продовженням еволюції рівнів
абстрагування програмних платформ – від багатозадачності до рівня віртуалізації.
Апаратна віртуалізація представляє собою емуляцію декількох віртуальних процесорів
для кожної з гостьових операційних систем.
При цьому технологія віртуального Symmetric Multi Processing (SMP) дозволяє
представляти кілька віртуальних процесорів в гостьовій ОС при наявності технології
HyperThreading або декількох ядер в фізичному процесорі [4].
Для підтримки апаратної віртуалізації виробники процесорів дещо змінили їх
архітектуру за рахунок введення додаткових інструкцій для надання прямого доступу до
ресурсів процесора із гостьових систем. Цей набір додаткових інструкцій називається Virtual
Machine Extensions (VMX).
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Процесор з підтримкою віртуалізації може функціонувати в двох режимах: root
operation і non root operation. У режимі роботи root operation працює спеціальне програмне
забезпечення, що є „легким прошарком між гостьовими операційними системами та
обладнанням – монітор віртуальних машин - „гіпервізор.
Кожна з гостьових операційних систем запускається і працює незалежно від інших і є
ізольованою з точки зору обладнання ресурсів і безпеки.
Технологія апаратної віртуалізації має деякі переваги перед програмною:
– можливість збільшення швидкодії платформ віртуалізації за рахунок прямого
використання гіпервізора при керуванні гостьовими віртуальними системами;
– спрощення розробки платформ віртуалізації за рахунок надання апаратних
інтерфейсів управління та підтримки віртуальних гостевих систем;
– можливість незалежного запуску декількох віртуальних платформ з можливістю
переключення між ними на апаратному рівні, при цьому кожна віртуальна машина працює у
своєму просторі апаратних ресурсів, що дозволить усунути втрати швидкодії на підтримку
основної платформи, а також збільшити захист віртуальних машин за рахунок їх повної
ізоляції.
Однак апаратна віртуалізація потенційно не завжди має тільки позитивні моменти.
Можливість управління гостьовими системами за допомогою гіпервізора та простота
написання платформи віртуалізації з використанням апаратних технік дають можливість
розробляти шкідливе програмне забезпечення, яке після отримання контролю над основною
операційною системою, віртуалізує її і здійснює всі дії за її межами.
Сучасне антивірусне забезпечення має всі можливість виявити факт зараження, а отже,
відпадає і сенс розробляти настільки ресурсомісне і складне шкідливе програмне
забезпечення, враховуючи наявність більш простих способів вторгнення.
Таким чином, незважаючи на перераховані і цілком усуваємі недоліки, обидва методи є
відмінним інструментом при віртуалізації обчислювальних системи і мають великі
перспективи подальшого розвитку.
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к.т.н. Фриз В. П. (ЖВІ)
к.пед.н. Шкатула О. П. (ЖВІ)
Харченко М. О. (ЖВІ)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Дані опитування проведені спільно Київським міжнародним інститутом соціології,
Центром Разумкова і центром SOCIS (в період із 30 серпня по 9 вересня 2018 року) свідчать,
що кожний другий українець вважає за краще отримувати інформацію про події в Україні та
світі шляхом її перегляду із мережі Інтернет. Цей факт свідчить про високу популярність й
довіру використання до Всесвітньої павутини в нашій країні.
Мережа Інтернет сформувала окреме середовище – інформаційне, яке
використовуються в більшості сферах людської діяльності. Особливо сьогодні, коли Україна
знаходиться в умовах гібридної війни, де Російська федерація активно застосовує це
середовище в своїх цілях, для зміни мотивів, цінностей, наративу українського народу.
Додатково агресор часто використовує одну з особливостей інформаційного простору –
велику чисельність інформаційних повідомлень.
Вони ж несуть в собі різне когнітивне значення, що дає змогу змінювати поведінку
споживача цієї інформації.
Саме тому для ефективної протидії загрозам, які порушують цілісність та безпеку
України, є необхідність в обранні способу, який дозволить оперативно й якісно обробляти
інформаційні повідомлення мережі Інтернет.
Пропонується розглянути наступні способи аналізу даних мережі Інтернет.
Перший – „Five Ws and H”. В основі якого є питання, відповіді на які є основною для
вирішення проблем (далі буде описано кожне з цих питань). Хто (who) був залучений? Що
(what) трапилось? Де (where) це відбулося? Коли (when) це відбулося? Чому (why) це
сталося? Як (how) це сталося?
Другий спосіб активно використовується в журналістики й вимагає: наявності балансу
думок; наявності ознак замовлення; відокремлення фактів від коментаторів; оперативності,
точності, повноти, достовірності інформації. Тут потрібно дати відповідь на наступні
запитання: яка мета інформації? Які джерела інформації? Чи вони неупереджені? Кому
вигідна поява цієї інформації? Кому не вигідна поява цієї інформації? Чи не є аргументи
маніпулятивними? Чи наводяться протилежні погляди? Хто може бути замовником цієї
інформації? До яких наслідків може призвести ця інформація.
В обох способах, кожне запитання повинно мати повну відповідь - факти, необхідні для
того, щоб аналіз вважався завершеним. Важливо, що ні на одне з цих питань не можна
відповісти однозначно („так або „ні).
В доповіді розглянуті сучасні способи аналізу інформаційних повідомлень мережі
Інтернет, які дають змогу збільшити якість й оперативність обробки даних. Це дозволятиме
виявити різноманітні види шкідливої інформації, а саме: фейки, дезінформація,
дискредитація, маніпулювання думкою.
На сьогодні це є особливо важливим так як Російська Федерація активно це застосовує
в сучасній Україно-Російській війні.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СТАНДАРТОМ STANAG 2022
Основним завданням інформаційно-аналітичних підрозділів є надання оперативного і
достовірного тлумачення поточної ситуації для прийняття максимально точних і виважених
управлінських рішень. Одним з ключових чинників, який суттєво впливає на судження
аналітика щодо напрямів розвитку ситуації, яка досліджується, та кінцевий інформаційноаналітичний продукт в цілому є оцінка наявної інформації. Така оцінка використовується для
того, щоб зорієнтувати аналітика на врахування чи ігнорування інформаційного
навантаження відомостей.
В цьому аспекті для більш узгодженого обміну інформацією в рамках розширення
співпраці з НАТО особливий інтерес становить методологія оцінювання стандарту ЗТАИАО
2022. Однак в науковому середовищі переважає думка, що такий підхід до оцінки інформації
є занадто суб’єктивним і неоднозначним. Відповідно до вимог стандарту оцінка інформації
здійснюється в ручному режимі за двома шкалами надійності джерела та достовірності
інформації. Автоматично інформація з більш високими оцінками в доменах сприймається
більш „цінною”, ніж інформація з нижчими балами і має більшу пріоритетність у
використанні аналітиками при формуванні тих чи інших рішень.
Особливість такого підходу полягає в тому, що згадані шкали жодним чином не
пов’язані між собою і мають різну методологію оцінювання. Фахівці звертають увагу на те,
що загальний індекс оцінки поєднує у собі дещо різні поняття, тому необ'єктивність при
оцінці кожного з них занижує показник довіри до повідомлення в цілому. Так, надійність
джерел оцінюється без врахування інформаційного змісту і навпаки, оцінка достовірності
самої інформації не враховує з якого джерела отримано дані. І якщо достовірна інформація
отримується з неперевіреного джерела, вона, як правило, не враховується аналітиками або
має дуже низьку імовірність використання.
Інша особливість оцінювання інформації за 8ТАКАО 2022 стосується обох шкал
оцінювання і базується на попередній точності. Так, джерело має вищий показник надійності
якщо його попередні твердження були істинними. Те ж стосується і змісту інформаційного
повідомлення. Достовірнішою вважається та інформація, яку можна співставити із вже
відомою аналітику. Однак ми не можемо припустити, що кожен аналітик, у процесі
оцінювання відомостей, може мати доступ до всіх попередніх звітів. У розподіленому
середовищі кожний аналітик може мати доступ до різного набору звітів і даних, тому
узгодити такі відмінності в оцінці є вкрай проблематичним.
Не дивлячись на те, що оцінювання інформації за цим стандартом є досить
поширеним явищем, а та такі атрибути, як надійність джерел, їх кількість, що підтримують
ту чи іншу гіпотезу, ступінь достовірності інформації й досі визначаються аналітиком. З
огляду на притаманні людині риси суб’єктивності та упередженості мислення існує висока
ймовірність невиправдано завищеної чи заниженої оцінки тих чи інших відомостей, що
негативно впливатиме на процес оброблення даних. Внаслідок цього загальна картина події
(явища) може бути спотворена, а рішення хибним.
В експертному середовищі розповсюдженою є думка про те, що згаданий стандарт не
в повній мірі вирішує проблему впливу невизначеності інформації на результати її аналізу і
при систематизації комунікаційного потоку враховує лише рудиментарні характеристики.
Тому, для підвищення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності в системі
прийняття управлінських рішень постає необхідність удосконалення науково-методологічної
бази оцінювання інформації. Покращення методології оцінювання хоча б за однією шкалою
дасть змогу підвищити загальний показник довіри до інформаційного контенту. Очевидно
що великі обсяги даних спонукають також розглядати це завдання в аспекті автоматизації
цих процесів.
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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАКТІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ОБ'ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ КАНАЛЬНОГО, ФІЗИЧНОГО РІВНЯ OSI
Технічне діагностування – наукова дисципліна, сутність якої становить методологія
створення та використання засобів для вирішення трьох взаємопов’язаних задач стосовно
деякого виробу(пристрою, приладу, системи) технічний стан якого підлягає визначенню:
визначення технічного стану (ТС) об’єкту діагностування (ОД);
локалізація несправностей (дефектів) ОД;
прогнозування ТС ОД.
В якості об’єкту дослідження було обрано ОД зразки озброєння і військової техніки
класу технічний об’єкт зі складною структурою фізичних, інформаційних зв’язків
типізованих програмно-апаратних засобів”. Актуальність вибору обумовлена широким
спектром прикладів їх застосування у збройних силах, наприклад: інформаційна система
пункту управління; радіомережа персональних мобільних комунікаційних пристроїв
посадових осіб; транспортна телекомунікаційна система або її сегмент і т. ін.
Предмет дослідження – моделі, методи, методики вирішення задач технічного
діагностування зразків озброєння та військової техніки класу „технічний об’єкт зі складною
структурою фізичних, інформаційних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів”.
Метою дослідження є розробка методології забезпечення заданих значень комплексних
показників надійності ОД класу „технічний об’єкт зі складною структурою фізичних,
інформаційних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів” на основі мінімізації
часових витрат на вирішення задач технічного діагностування в процесі відновлення
працездатності (нормального функціонування) за умови часових обмежень заходів
технічного обслуговування (ТО), значної розмірності, складності структур фізичної,
інформаційної зв’язності елементів. Технічний стан ОД визначається як результат логічного
висновку за сукупністю результатів
діагностичних перевірок трактів взаємодії
обчислювальних процесів програмно-апаратних засобів (елементів). Формальний
аксіоматичний апарат доведення логічного висновку про технічний стан ОД базується на
основі апарату теорії доведень алгебри висловлювань, логіки предикатів.
Ключові елементи методології:
модель оцінки технічного стану мережі однотипних програмно-апаратних засобів (МЗ);
модель діагностичного параметра МЗ;
метод визначення технічного стану МЗ;
метод локалізації несправностей МЗ;
методика прогнозування технічного стану МЗ.
Формальний об’єкт „мережа однотипних програмно-апаратних засобів” – семантична
мережа заснована на взаємно-однозначному відображенні структур фізичної, інформаційної
зв’язності елементів ОД класу „технічний об’єкт зі складною структурою фізичних,
інформаційних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів” на множину вузлів
мультиграфа та відповідних типів відношень між ними. Його впровадження обумовлена
необхідністю врахування структурно-інтегративних властивостей складних структур на
основі понятійного, формального апарату теорії графів, складних мереж.
Взагалі, термін „мережа” є найбільш придатним модельним узагальненням теорії
складних мереж прийнятного для означення формальних об’єктів типу „граф” значної
розмірності і складності в практичних інженерних задачах.
Припущення про „однотипність” прийнято на підставі аналізу об’єктивних сучасних
тенденцій практичної реалізації принципів архітектурної побудови (модульність,
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багаторівневість, уніфікація) програмного, апаратного забезпечення, обчислювальної
складової практичної реалізації Open System Interconnection (OSI).
Іншим формальним об’єктом методології є „операційне середовище обчислювальних
процесів” призначений для типізації ролі і місця компонентів програмної реалізації
функціональної складової організації введення/виведення обчислювальних процесів у складі
ядра сучасної операційної системи (ОС) з урахуванням OSI:
буферізація блоків даних введення/виведення обчислювальних процесів;
забезпечення дисципліни обслуговування;
забезпечення атомарності оперування блоками даних;
мультиплексування (демультиплексування) потоків введення/виведення;
контроль і виправлення помилок;
маршрутизація і пересилання даних між пристроями апаратури передачі даних (АПД);
буферізації блоків даних введення/виведення пристроїв АПД.
Визначено кінцевий і транзитний типи програмної реалізації операційного середовища
обчислювальних процесів – обов’язкові програмно-апаратні елементи тракту інформаційної
взаємодії обчислювальних процесів програмно-апаратних засобів ОД щодо забезпечення
функціональності транспортного, мережевого, канального рівня OSI.
Розробка діагностичного параметра МЗ обумовлена необхідністю відображення і
оцінки фактичного технічного стану програмно-апаратних засобів ОД у складі того чи
іншого тракту інформаційної взаємодії обчислювальних процесів за результатом тестової
діагностичної перевірки стану. Цього вимагає перспективи переходу до прогресивних форм
організації військової системи технічного обслуговування і ремонту (ТОіР).
В якості діагностичного параметру запропоновано використовувати: результат виміру і
обробки випадкового процесу зміни струму електроживлення програмно-апаратного засобу
на часовому інтервалі транспортування спеціальної тестової послідовності даних. Вимір
фізичної величини діагностичного параметру здійснюється індукційним методом.
Зараз, де-факто, основним інструментом одержання значень діагностичних параметрів і
визначення на їх основі технічного стану багатоелементних, розподілених програмноапаратних ОД є використання мультиагентної системи моніторингу (СМ) за протоколом
Simple Network Management Protocol (SNMP). Правильна інтерпретація даних інформаційної
взаємодії SNMP-агентів, SNMP-менеджера здійснюється на основі єдиного інформаційного
забезпечення – Management Information Base (MIB). Множина можливих діагностичних
параметрів, відповідні ним вимірювані фізичні величини у формі того чи іншого варіанту
MIB для конкретних зразків програмно-апаратних засобів ОД надаються Розробником
телекомунікаційного, кінцевого обладнання. Зараз Розробниками телекомунікаційного,
кінцевого обладнання яке знайшло широке практичне використання в інформаційнотелекомунікаційних системах військового призначення не надається можливість
автономного вимірювання фізичної величини діагностичного параметра (відсутність в
редакціях MIB) з міркувань додаткових витрат. Внаслідок цього можливості сучасних СМ
стосовно вимог системи ТОіР є обмеженими.
Висновки. Фактичний технічний стану програмно-апаратних засобів ОД класу
„технічний об’єкт зі складною структурою фізичних, інформаційних зв’язків типізованих
програмно-апаратних засобів” може визначений у складі трактів взаємодії їх
обчислювальних процесів на основі виміру і обробки фізичної величини струму
електроживлення (діагностичний параметр) при транспортуванні тестової послідовності
даних. Випадковий процес зміни фізичної величини діагностичного параметру дозволяє
оцінити енергетично-часові витрати обумовлені фактичним технічним станом (старіння,
аварії, перешкоди, збої) пристроїв АПД (канальний рівень OSI), середовища
розповсюдження каналу передачі даних (фізичний рівень OSI). Пропонується розширення
функціональних можливостей тестового контролю існуючих систем моніторингу (створення
автономних автоматизованих систем діагностування) зразків озброєння обраного класу ОД
придатних для застосування під час заходів ТО системи ТОіР.
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СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО
КОМПЛЕКСУ ВИЯВЛЕННЯ „ТРОЛІВ” У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Одним із основних різновидів спілкування в соціальних мережах є тролінг. Його
направлено на навмисне створення провокаційних повідомлень, що породжують агресивну
поведінку учасника (учасників) обговорення та призводять до конфліктів. Для виявлення
«тролів» використовуються відповідні програмні засоби як компоненти соціальних мереж.
Це дозволяє модераторам чи власникам акаунтів знаходити та блокувати „тролів”. Тому
актуальним завданням є структурне моделювання програмного комплексу виявлення
„тролів” у соціальних мережах. Воно вирішується шляхом побудови:
1. Функціональної моделі програмного комплексу у графічній нотації IDEF0.
2. Процесної моделі програмного комплексу у графічній нотації IDEF3.
3. Моделі потоків даних програмного комплексу у графічній нотації DFD.
Метою даного дослідження є описання програмного комплексу виявлення «тролів» у
соціальних мережах набором функцій, процесів і потоків даних у графічній нотації IDEF.
Функціональна модель програмного комплексу відображає мету, точка зору та основну
діяльність – виявлення „тролів” у соціальних мережах. Входом для означеної діяльності є
веб-сторінка, а виходом – дані про користувача, тобто його належність/неналежність до
„троля”. Далі здійснено декомпозицію розробленої функціональної моделі такими функціями
як переглядання коментарів у соціальній мережі; аналізування повідомлень як окремих
користувачів, так і спільнот; визначання належності/неналежності користувача до „троля”.
Процесна модель відображає зв’язки між етапами виявлення „тролів” у соціальних
мережах. Для їх відображення використано з’єднувачі типів „асинхронне І” та „синхронне І”.
Завдяки цьому стало можливим упорядкування дій і об’єктів, що направлені на встановлення
належності/неналежності користувачів до „троля”. Наприклад, у соціальні мережі Facebook
коментарі аналізуються шляхом:
1. Авторизування на „Facebook for developers”, попередньо отримується відповідний
логін і пароль.
2. Знаходження коментарів через „Facebook for developers”, здійснюється синхронний
пошук коментарів та користувачів, що залишили їх.
3. Оброблення результатів пошуку коментарів, здійснюється аналізування отриманих
результатів стосовно виокремлення „тролів” серед користувачів.
Модель потоків даних відображає потоки даних між функціями програмного
комплексу. Наприклад, функція „Виявлення „тролів” орієнтована на:
1.
„Формування списку „тролевих” слів”.
2.
„Проведення пошуку „тролевих” слів”.
3.
„Аналізування отриманих результатів”.
При цьому показано два сховища даних – „Словник „тролевих” слів” та „Результати
виявлення „тролів”. Серед них виокремлено словник „тролевих” слів, що використовується
при встановленні належності/неналежності користувача до „троля”. Тоді як потоки даних
між означеними функціями відображено направленими стрілками.
Таким чином, визначено змістовне й внутрішнє представлення програмного комплексу
виявлення „ролів” у соціальних мережах на функціональному, процесному рівнях та рівні
потоків даних. Так, за результатами побудови функціональної моделі сформульовано мету та
точку зору розроблення програмного комплексу. Завдяки цьому означений комплекс
описано набором функцій. Для кожної з них визначено входи, виходи, обмеження і ресурси.
Тоді як завдяки процесній моделі та моделі потоків даних показано взаємозв’язки між
процесами та обмін даними між компонентами програмного комплексу виявлення „тролів» у
соціальних мережах.
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СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО
ЗАСОБУ МОДЕЛЮВАННЯ ІНСАЙДЕРСЬКИХ ВТОРГНЕНЬ У СИСТЕМУ
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Система управління інформаційною безпекою розробляється, впроваджується,
експлуатується, контролюється, переглядається, підтримується і вдосконалюється для
збереження таких властивостей інформації як конфіденційність, цілісність і доступність.
Водночас експлуатування такої системи пов’язане зі загрозами та, як наслідок, ризиками
інформаційної безпеки організації. Однією з найбільш розповсюджених загроз є інсайдерські
вторгнення у систему управління інформаційною безпекою. Їх дослідження зводиться до
визначення оцінок ризику за допомогою відповідних програмних засобів, наприклад:
CRAMM, OCTAVE, RiskWatch. При цьому складно визначати вірогідні дії інсайдерів і, як
наслідок, протистояти їм. Тому актуальним завданням є структурне моделювання
програмного засобу моделювання інсайдеських вторгнень в систему управління
інформаційною безпекою.
Метою даного дослідження є описання програмного засобу моделювання
інсайдерських вторгнень набором функцій, процесів і потоків даних у графічній нотації
IDEF. Структурне моделювання програмного засобу орієнтоване на побудову
функціональної, процесної моделей і моделі потоків даних. Так, функціональною моделлю у
графічній нотації IDEF0 відображається основна діяльність моделювання інсайдерських
вторгнень у систему управління інформаційною безпекою, встановлюються мета та точка
зору. Входами для означеної діяльності є дії:
1. Ризик менеджера.
2. Інсайдера.
На виході отримуємо оптимальний набір дій, що дозволяє нівелювати реалізацію загрози
інсайдерського вторгнення у систему управління інформаційною безпекою. Оптимальність
набору таких дій визначається за критеріями:
1. Вальда.
2. Максимуму.
3. Гурвіца.
4. Севіджа.
Водночас використання функціональної моделі програмного засобу моделювання
інсайдерських вторгнень обмежуються складністю описання послідовності виконання
функцій і потоків даних між ними. Ці обмеження долаються шляхом побудови процесної
моделі і моделі потоків даних. З огляду на це, зв’язки між етапами моделювання
інсайдерських вторгнень відображено процесною моделлю у графічній нотації IDEF3. Нею
визначається послідовність виконання функцій програмного засобу, а також необхідні для
цього об’єкти. Послідовність виконання функцій відображено шляхом використання
з’єднувачів „асинхронного І” та „асинхронного АБО”. Тоді як моделлю потоків даних у
графічній нотації DFD показано зовнішні сутності, сховища (накопичувачі) даних і потоки
даних між функціями програмного засобу, а також між ним і системою управління
інформаційною безпекою. Таким чином, описано програмний засіб моделювання
інсайдерських вторгнень у систему управління інформаційною безпекою набором функцій,
процесів і потоків даних між ними. Це стало можливим завдяки його структурному
моделюванню, зокрема, побудові функціональної, процесної моделей і моделі потоків даних
у графічній нотації IDEF.
У перспективах подальших досліджень їх застосування дозволить визначити варіанти
використання, логічну та фізичну структури унаслідок об’єктно-орієнтованого моделювання
означеного засобу.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИЩЕНОГО ОБЛІКУ ТА
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ В МЕРЕЖАХ З ДИНАМІЧНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ
Актуальність. Створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що
працюють на базі розумних контрактів, стало сьогодні найбільш актуальним напрямком
досліджень та розробки нових проектів в бізнесі та сфері інформаційних технологій. Вже не
для кого не є секретом переваги децентралізованих систем управління не лише грошовими
транзакціями, а і іншими операціями в популярних формаційних сервісах та інформаційних
системах. Так, командування ВМС США (NAVAIR) разом з ITAMCO та DARPA
розроблюють проект на основі платформи блокчейн запропонувало використання технології
блокчейн для відслідковування життєвого циклу деталей, який планується використовувати
як послугу (SIMBA Chain). Найбільший американський рітейлер Walmart подав патентну
заявку на нову блокчейн-систему для автоматичної доставки посилок дронами. Згідно
проекту дрони для розпізнавання один одного можуть використовувати різні типи
технологій: RFID-мітки, QR-коди і ультразвук, а дані, що передаються між дронами будуть
записуватись в розподілений реєстр.
Основні положення. В основі технології блокчейн знаходиться ідея зв’язування всіх
даних о транзакціях певної системи одним ланцюгом, який існує протягом всього життєвого
циклу системи. Цей ланцюг зв’язаних на основі криптографічної функції (геш-функції)
блоків представляє базу даних о всіх здійснених в системі транзакціях. Однією з рис такої
системи є здійснення транзакцій між учасниками без посередників, тобто напряму (Р2Р),
децентралізовано. Ця риса і стала цікавою для її застосування в системах, в яких певні
користувачі іноді втрачають доступ до серверів і мають доступ лише до найближчих своїх
сусідів (вузлів мережі - нод). Сутність роботи ланцюжка можна описати наступним чином.
1.
Створення
транзакції

Транзацкція від
А до В

2.
Передача транзакції
(блоку) в мережу

Данні о
попередніх
транзацкціях
транзацкція
підпис

3.
Відправлення
блоку всім вузлам
для перевірки

4.
При відсутності
помилок блок
записується в БД
ü

ü
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попередніх
транзацкціях
ü

транзацкція

підпис
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А до В
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транзацкціях

транзацкція

підпис

5.
Транзакція
(блок)
завершена

ü

Рис. 1. Етапи створення нової транзакції в технології блокчейн
Висновки. Проведення транзакцій за рахунок смартконтрактів у вигляді
автоматизованого програмного забезпечення, з одного боку є перевагою. З іншого,
враховуючі існування сьогодні різних білінгових систем, які є також автоматизованими,
перевага сумнівна. В ході проведеного аналізу були розглянуті різні технології блокчейн на
основі зробленої роботи PoW, на основі підтвердженої долі PoS та змішані. Отримані
варіанти схем застосування технології блокчейн для зберігання log-файлів мережі, для збору
та аналізу інформації від вузлів сенсорної мережі з динамічною топологією в інформаційнотелекомунікаційних мережах.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ГЕОСТАЦІОНАРНОЇ СИСТЕМИ
СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАНОСУПУТНИКІВ
Для користувача послугами супутникового зв’язку не має значення спосіб побудови
супутникової системи. Головним є спектр послуг, що надаються, та їх якість. На ринку
України декількома офіційними дилерами представлені чотири оператори глобального
супутникового зв’язку: Inmarsat, Thuraya, Iridium та Globalstar.
Всі оператори пропонують два варіанти підключення: ваучери і контрактне
обслуговування. В разі надання певного пакету послуг вартість обслуговування у всіх
операторів приблизно однакова. Вартість та функціональні можливості обладнання, що
знаходиться у користувача, для різних операторів також відрізняється не значним чином [1].
Тому при виборі оператора слід звертати увагу на якість обслуговування, яка певним чином
залежить від способу побудови системи супутникового зв’язку.
Низькоорбітальні системи Iridium та Globalstar побудовані таким чином, що
супутники постійно обертаються навколо Землі, це спрощує пошук сигналу і гарантує
постійний зв’язок в зоні покриття. Системи Inmarsat та Thuraya працюють на
геостаціонарних супутниках, які для користувача знаходяться постійно на одному і тому ж
місці (приблизно на екваторі). При їх використанні для якісного зв'язку необхідна відкрита
видимість в бік екватора [2, 3]. Але найбільш суттєвим недоліком систем Inmarsat та Thuraya
з погляду на якість обслуговування є значний час затримки сигналу, який пов'язаний із
великою відстанню (36000 кілометрів) від поверхні Землі до супутника. Позбавитись його
можливо лише за умови створення коротшого шляху проходження сигналу. Така можливість
з’являється за рахунок роумінгу, при умові того, що абонент з двохрежимним терміналом
потрапляє до зони обслуговування наземної мобільної мережі GSM. Але така можливість є
не завжди.
Пропонується інший спосіб вирішення зазначеного недоліку, який передбачає певного
роду модернізацію супутникового угруповання. Мова йде про застосування наноспутників
(НС). Такі апарати важать всього кілька кілограмів і можуть виводитися в космос в якості
попутного навантаження або відразу пакетами в десятки і навіть сотні одиниць. Доступ
абонентів до ресурсів мережі можливий саме через НС. Кластери НС можуть
використовуватися в якості ретрансляційної мережі. За умови розташування орбіти НС на
висотах до 700 км з’являється потенційна можливість зменшення затримки сигналу за
рахунок скорочення протяжності маршруту його проходження.
На рисунку 1 зображений випадок обслуговування абонентів, які знаходяться в зоні
обслуговування одного геостаціонарного супутника. Існуючий варіант обслуговування
передбачає встановлення з’єднання в декілька основних етапів. На першому етапі
ініціатором, наприклад Абонентом 1, надсилається запит на ГС на обслуговування,
отримується його підтвердження, після чого передається адресна інформація (ділянка 1.1).
По завершенні її аналізу визначається можливість встановлення з’єднання з Абонентом 2
(ділянка 1.2) та за наявності такої відбувається передача трафіку між абонентами по
маршруту: Аб.1–1.1–ГС–1.2–Аб.2.
Довжина шляху проходження сигналу без урахування кривизни поверхні Землі, при
відстані до ГС близько 36000 км складає порядку S1=72000 км, що відповідає часу затримки
в проходженні сигналу в одному напрямку:
(с)
де С – швидкість світла.
При наявності угрупування НС передбачається, що інформація про розташування НС
є доступною та постійно оновлюється на ГС. Алгоритм встановлення з’єднання незначно
ускладнюється і виглядає наступним чином.
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Рис. 1. Етапи встановлення з’єднання та проходження сигналів між абонентами

Початковий етап (ділянки 1.1, 1.2) практично збігається із попереднім випадком. Але,
після встановлення факту доступності Абонента 2, відбувається аналіз можливості
встановлення з’єднання абонентів із певними НС (ділянка 2), а також між зазначеними НС.
При значній кількості НС в угрупуванні така можливість високо імовірна. Тобто, якщо вона
є, від ГС надходить сигнал управління як до абонентських терміналів, так і до визначених
НС, на встановлення з’єднань між терміналами і НС (ділянки 3.1, 3.3), та між НС (ділянка
3.2). Залежно від відстані між абонентами буде змінюватись кількість ділянок 3.2 в
маршруті. На рис. 1 представлений варіант такого з’єднання між абонентами по маршруту:
Аб.1–3.1–НС1–3.2–НС2–3.3–Аб.2.
Довжина шляху проходження сигналу між абонентами, які знаходяться на відстані
10000 км один від одного при відстані до НС близько 700 км, складає порядку S2=12000 км,
що відповідає часу затримки в проходженні сигналу в одному напрямку:
(с).
Слід зазначити, що проведені розрахунки здійснювались без урахування часу обробки
сигналів на борту ГС та НС.
Таким чином, застосування угрупування НС у системах з супутниками на
геостаціонарній орбіті дозволить значно скоротити час запізнювання сигналу і тим самим
підвищити якість обслуговування абонентів.
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ОЦІНКА КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ АЛГОРИТМУ МАРШРУТИЗАЦІЇ
Процес маршрутизації має істотний вплив на ефективність, надійність та якість роботи
мережі в цілому. Тому вибір алгоритму маршрутизації повинен бути обґрунтованим та
зваженим. На даний час відсутній чітко визначений підхід до такої процедури. Звичайно, що
вибір конкретного алгоритму маршрутизації повинен здійснюватись за результатами їх
порівняння по визначених показниках, які повинні враховувати технічні, економічні та якісні
вимоги до мережі в цілому.
Вибір алгоритму маршрутизації в значній мірі залежить від наступних факторів, які
можна вважати вихідними даними для процедури вибору.
Топологія і складність мережі.
Необхідно передбачити наявність резервних ліній зв’язку в мережі, що забезпечують її
надійне функціонування (доступність серверів і мережевих сегментів) у випадку відмов
мережевого обладнання та основних ліній зв’язку.
Розміри мережі та необхідність у її подальшому масштабуванні.
Можливості деяких протоколів в цьому сенсі обмежені.
Завантаженість мережі.
Для мереж з високим коефіцієнтом завантаженості ліній зв’язку має значення здатність
протоколу до перерозподілу потоків даних.
Вимоги до надійності мережі.
Допустимий час простоїв або нестабільності в роботі мережі через відмови її вузлів
залежить від роду діяльності організації, і визначається можливими фінансовими збитками
або небезпекою порушення контролю та управління.
Вимоги до захисту інформації в мережі.
Ці вимоги визначаються ступенем ризику, пов’язаного з потраплянням інформації про
адреси та маршрути у мережі до рук зловмисників, що особливо важливо для мереж
спеціального призначення.
Необхідність підключення сегмента до вже існуючої мережі.
У цьому випадку слід звернути увагу на сумісність протоколів маршрутизації і засобів
їх реалізації.
Можливість організації програмних маршрутизаторів.
При невеликому трафіку в мережі або на окремих її ділянках від маршрутизаторів не
потрібна висока продуктивність. У таких випадках з економічної точки зору буває вигідніше
використовувати замість апаратного маршрутизатора універсальний комп’ютер з декількома
мережевими картами та програмним забезпеченням (ПЗ), що реалізує функції протоколів
маршрутизації. Проте не для всіх протоколів маршрутизації є відповідне ПЗ, а від складності
протоколів залежить потужність обчислювальних ресурсів комп'ютера [1].
Виходячи з цього для порівняння протоколів маршрутизації пропонується обрати такі
критерії [2]:
Швидкість збіжності.
Ця характеристика протоколу визначає тривалість часового інтервалу можливої
нестабільної роботи мережі, в перебігу якого протокол виявляє недоступний маршрут,
вибирає новий маршрут і розповсюджує нову інформацію по мережі. Швидкість реакції на
зміни в мережевій топології особливо важлива при підтримці важливих додатків, які
вимагають високого ступеня готовності мережі.
Можливість обліку в метриці (критерії) вибору найбільш раціонального маршруту
різних характеристик маршруту.
Метрики можуть розраховуватися на основі однієї або декількох характеристик шляху,
до яких відносяться: кількість переходів (проміжних маршрутизаторів в дорозі); пропускна
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спроможність каналів зв’язку; затримка пакета в дорозі; надійність (частота виникнення
помилок каналах зв’язку); навантаження (завантаженість маршрутизаторів і каналів зв'язку);
вартість. Метрики, обчислені на основі декількох показників, забезпечують більшу гнучкість
при виборі маршруту. Можливості протоколу підтримувати водночас декілька метрик
дозволяють задовольняти вимоги QoS-трафіку (Quality of Service) різних додатків.
Можливість балансування навантаження між декількома маршрутами.
Можливість зберігання в таблицях маршрутизації декількох маршрутів до однієї
мережі (з рівними або навіть різними метриками) дає можливість маршрутизатору знижувати
завантаження ліній зв’язку, шляхом почергового відсилання пакетів по кожному з
маршрутів.
Можливість об’єднання маршрутів на співпадаючих ділянках.
Наявність даної функції сприяє зниженню відносної складності великої мережі,
скороченню кількості записів у таблицях маршрутизаторів і прискоренню пошуку в них.
Об'єднання маршрутів вимагає, щоб протокол маршрутизації підтримував маски під мереж
змінної довжини і був здатний поширювати інформацію про мережеві маски разом з
інформацією про мережеві маршрути.
Максимальна кількість маршрутизаторів в мережі визначає можливості її
масштабування.
Це обмеження побічно пов’язане з іншими характеристиками протоколу
маршрутизації, що впливають на його здатність працювати у великій мережі (наприклад,
швидкістю збіжності, часткою смуги пропускання мережі, необхідної для передачі
службових повідомлень протоколу).
Необхідність попередньої логічної підготовки мережі.
Деякі протоколи маршрутизації для досягнення відповідного рівня масштабування
(зменшення споживання обчислювальних ресурсів маршрутизаторів і смуги пропускання
мережі) мають на меті виділення в мережі логічних областей і зв’язків між ними.
Впровадження таких протоколів може вимагати серйозної інженерної проробки проекту
мережі (її топології та схеми адресації).
Забезпечення безпеки при обміні маршрутною інформацією.
Якщо мережа підтримує обмін маршрутною інформацією між підмережами,
з’єднаними глобальними зв’язками, то потрапляння такої інформації до рук зловмисників
може становити загрозу безпеці мережі. У таких випадках підтримка протоколом
маршрутизації методів аутентифікації джерела і шифрування маршрутної інформації набуває
важливого значення.
Доступність програмного забезпечення реалізації протоколу маршрутизації.
Проколи можуть бути відкритими і підтримуватися різними виробниками апаратних
маршрутизаторів і ПЗ для універсальних комп’ютерів, а можуть бути закритими і
реалізуватися лише певними компаніями.
Таким чином, вибір алгоритму маршрутизації може здійснюватись по результатах
порівняння за запропонованими критеріями з урахуванням важливості кожного з них, а
також залежно від обсягу службового трафіку та обсягу обчислювальних процедур,
необхідних для реалізації протоколу.
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ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ У МЕРЕЖАХ 4G
В мережах 4G використовується технологія LTE (Long Term Evolution – довгострокова
еволюція) – технологія високошвидкісного мобільного доступу в Інтернет. Теоретичною
швидкісною межею є 326,4 Мбіт/с у спадаючому напрямку (від базової станції до абонента) і
172,8 Мбіт/с – у висхідному (від абонента до базової станції). Американський стільниковий
оператор Verizon Wireless, протестувавши реальну мережу LTE, одержав 40-50 Мбіт/с у
спадаючому й 20- 25 Мбіт/с – у висхідному каналі. Компанія „Скартел” заявила про трохи
інші результати: максимальна швидкість 20 Мбіт/с у спадаючому напрямку й 9 Мбіт/с – у
висхідному [1].
Для оцінки швидкостей, які може забезпечити технологія LTE у спадаючому й
висхідному каналах, бажано брати до уваги кілька важливих параметрів: метод
дуплексування каналів, наявний діапазон частот, вид модуляції піднесучих, метод
завадостійкого кодування даних, використання технологій MIMO (Multiple Inputmultiple
Output), витрати ресурсів на управління, тривалість циклічних префіксів та ін [2].
Принципово новим розв'язком для радіо інтерфейсу LTE стало використання нових
методів множинного доступу – OFDMA у спадаючому каналі (Orthogonal Frequency Division
Multiple Access) і SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) – у
висхідному. Важливо, що весь наявний спектр розбивається на ортогональні піднесучі по 15
кГц (у спадаючому каналу), кожна з яких, у свою чергу, модулюється певним видом
модуляції (від QPSK до QAM64). Мінімальна смуга, що виділяється для одного абонента –
12 піднесучих. Очевидно, що використання багатопозиційних методів модуляції вимагає
каналів з високим рівнем відношення сигнал/шум, погіршення ж радіо умов приведе до
зниження порядку модуляції, а відповідно й швидкості передачі даних. Таким чином, при
поганих радіоумовах максимальні швидкості передачі даних у спадаючому каналі можна
розділити на 3 (при QPSK одночасно передаються 2 біта інформації, при QAM64 – 6 біт).
Крім порядку модуляції важливо брати до уваги й схему завадостійкого кодування.
Наприклад, кодування зі швидкістю 1/2 ще у два рази знижує швидкості передачі даних.
Найважливішою особливістю мереж 4G є масштабованість займаного ними частотного
спектра від 1,4 до 20 Мгц. Очевидно, що чім ширша смуга, тим більше будуть швидкості.
Мінімальною одиницею надання доступу одному користувачеві є ресурсний блок (їх
кількість становить від 6 до 100 залежно від наявного спектру) – це 12 піднесучих у
частотній області й один тайм-слот, або 7 OFDM-символів у часовій області тривалістю 0,5
мс. Піднесучі по краях спектра, як правило, використовуються в якості захисних
інтервалів [2].
Немаловажним фактором при оцінці можливостей мереж 4G є застосування технології
MIMO. Існують кілька варіантів застосування MIMO. Для збільшення абонентської ємності,
при цьому з різних антен передається різна інформація. У цьому випадку використання
MIMO 2х2 (NMIMO = 2 – порядок MIMO) приведе до збільшення швидкості передачі даних
у спадаючому каналі вдвічі. Однак реалізація такої схеми зажадає додаткові частотно-часові
ресурси для передачі опорних пілот-сигналів антен.
Інформація, передана на радіо інтерфейсі, ділиться на службову інформацію, яка
транслюється по різних каналах управління, і на дані користувача каналу PDSCH (Physical
Downlink Shared Channel). Оскільки більшість операторів, що запустили LTE, мають спарені
смуги частот для висхідного й спадаючого потоків, то розглянемо особливості саме FDDрежиму, структуру його сигналу й співвідношення між службовими ресурсами та ресурсами
користувача [2].
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Для того щоб оцінити швидкості передачі даних у спадаючому каналі, спочатку
оцінимо, скільки ресурсних елементів (або OFDM-символів) передається в часовому
інтервалі, що дорівнює 1 мс, залежно від наявної смуги частот [2].
В одному субкадрі (два тайм-слоти ) на одній піднесучій передається 14 OFDMсимволів. Таким чином, число OFDM-символів буде дорівнювати: 14∙12=168 (12 – число,
піднесучих у ресурсному блоці). Далі із загального числа символів, необхідно відняти число
символів, виділених під канали управління. Коли використовується FDD-режим, 49 OFDMсимволів зайняті службовою інформацією – 29% частотно-часового ресурсу [3]. У такий
спосіб усього 168-49=119 символів використовуються для передачі даних користувача.
Інформаційні символи, що залишилися, необхідно домножити на кількість біт, які вони
можуть містити. Число біт у символі буде визначатися способом модуляції під несучих – 2, 4
і 6 біт відповідно для QPSK, QAM16 і QAM64.
Далі необхідно врахувати вплив завадостійкого кодування. Як правило половина від
отриманого числа біт піде на надмірність.
Використання MIMO збільшує швидкість у кратне число раз. Це самі основні
особливості, які необхідно враховувати при оцінці швидкості.
Виконавши подібні розрахунки, нескладно одержати швидкості передачі даних у
спадаючому каналі.
Для того, щоб у спадаючому каналі LTE була швидкість, зазначена в [4] – 326,4 Мбіт/с,
необхідно:
– режим дуплексування: FDD;
– смуга: 20 Мгц;
– модуляція: QAM64;
– завадостійке кодування: відсутне;
– MIMO: 4x4.
Витрати ресурсів на службові канали й передачу циклічних префіксів: не враховуються
(при їхньому обліку швидкість би знизилася залежно від інтенсивності навантаження на 2060 Мбіт/с) [3].
Реальна швидкість доступу для мобільних абонентів у спадаючому каналі, з
урахуванням складності технічної реалізації MIMO, при поганих умовах приймання
(використовується QPSK) і смузі 1,4 МГц складе від 119∙2:2∙1000=119 кбіт/с до 357 кбіт/с
залежно від числа користувачів, а при максимальній смузі частот 20 МГц і ідеальних умовах
приймання (використовується QAM64) – від 119∙6:2∙1000=357 кбіт/с до 17,85 Мбіт/с.
Швидкість доступу у висхідному каналі буде ще меншою від зазначених.
Таким чином, при впровадженні та застосуванні мереж 4G, заявлена швидкість
безпроводового доступу для користувачів може бути меншою, ніж та що очікується.
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ОЦІНКА ПИТОМОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ НАНОСУПУТНИКАМИ
Енергообладнання телекомунікаційних наносупутників (НС) повинно забезпечити
можливість їх автономної роботи впродовж усього часу перебування НС на орбіті.
Споживання в основному відбувається приймально-передавальним обладнанням, системою
стабілізації та орієнтації.
Відомо, що загасання для ідеальної ізотропної антени у вільному просторі
визначається:
,
де

– частота в МГц,

– відстань в км.

Тому при використанні угрупування НС для побудови системи супутникового зв’язку,
на межі зони обслуговування кластеру, який виконує функції, що зазвичай властиві функціям
супутників існуючих низькоорбітальних систем фіксованого зв’язку (відстань понад 1500
км), загасання становить
160 дб.
Чутливість сучасних приймачів терміналів персонального супутникового зв’язку
близько –118 дб. При використанні спіральної антени для формування діаграми
спрямованості із шириною θ =30º, її підсилення може досягати G=15 дб. Якщо врахувати
втрати, що виникають при формуванні спіральною антеною сигналу із круговою
поляризацією порядку 3 дб, а також імовірні втрати в атмосфері до 3 дб, потужність
випромінювання із перевищенням порогового значення в 3 дб повинна становити:
дб,
тобто 4 Вт. Коефіцієнт корисної дії (ККД) передавача, як правило, не перевищує 30%, що
відповідає потужності споживання 14 Вт. Для роботи приймача потрібно 5 Вт. При цьому
необхідно врахувати, що частина електричної потужності витрачається на підзарядку
акумулятора, який забезпечує роботу НС під час знаходження його в тіні Землі. система
стабілізації споживає близько 4-8 Вт [1]. Тому сонячна батарея повинна забезпечити
потужність живлення не менше 45 Вт.
Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі, складає
близько 1366 Вт. На сьогодні ККД сонячних батарей не перевищує 20% [2]. Для отримання
необхідної потужності живлення площа поверхні сонячної батареї повинна бути не меншою,
ніж:

де

– коефіцієнт корисної дії сонячної батареї; S – площа поверхні сонячної батареї.
Розрахована площа складає
м2. Тому за умови використання двох
симетричних батарей для НС формату CubeSat, необхідно дві панелі довжиною 90 см, які
можна розмістити у конструкції НС не менш як CubeSat-2.
ЛІТЕРАТУРА
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АНТЕННІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ НАНОСУПУТНИКОВОЇ
СИСТЕМИ ФІКСОВАНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Перспективні системи супутникового зв’язку можуть бути побудовані на
наносупутниках (НС) саме тому, що при цьому підвищується надійність усієї системи,
оскільки втрата або вихід з ладу окремих НС незначним чином вплине на характеристики
такого низькоорбітального угрупування. Передбачається, що до складу угрупування буде
входити велика кількість НС, що відрізняються функціональним призначенням. Але більша
частина з них необхідна для створення відповідних зон обслуговування на поверхні
Землі [1].
При цьому необхідно забезпечити формування діаграми спрямованості, яка відповідає
певним вимогам, а також вирішити питання орієнтації та стабілізації НС, оскільки необхідне
розташування променів НС можна забезпечити лише при керованому польоті.
Відомо, що антенні системи космічних апаратів Iridium NEXT, що перебувають на
висоті 780 км над поверхнею Землі, формують 48 парціальних променів, які створюють
загальну зону покриття діаметром понад 4000 км. Зона покриття одного парціального
променю має діаметр близько 700 км [2].
Зазвичай для формування такої спрямованої діаграми можна використати фазіровану
антенну решітку або параболічну антену. Такий підхід виявляється неприйнятним у випадку
застосування НС в наслідок значних ваго габаритних показників зазначених антен.
При використанні кластеру НС, що функціонально аналогічний одному супутнику
Iridium NEXT, для формування діаграми спрямованості окремого НС, яка забезпечить
обслуговування території, що за площею співвідноситься із зоною обслуговування одного
парціального променю супутника Iridium NEXT, пропонується використовувати спіральну
конічну антену.
За умови знаходження НС на висоті 750 км для покриття зони діаметром 700 км,
необхідна антена із шириною діаграми спрямованості θ =50º. Для середньої частоти
взаємодії НС і абонентського терміналу 1,6 ГГц при довжині антени l=21 см та діаметрі
спіралі d= 6 см, її підсилення становить G=9-11 дб. У згорнутому стані така антена являє
собою пружину, що займатиме об’єм близько V=11 см3, тобто 1,1 % від загального об’єму
НС формату CubeSat-1.
Антени НС, що формують парціальні промені на межі зони обслуговування кластеру,
повинні забезпечити ширину діаграми спрямованості до θ =30º, при цьому підсилення
становить G=13-15 дб, але довжина антени збільшиться до l=56 см при тому ж діаметрі. Тоді
у складеному вигляді об’єм антени збільшиться майже у 2,5 рази. [3].
Такий підхід дозволяє вирішити питання створення спрямованої діаграми для НС при
мінімальних ваго габаритних показниках антенної системи.
ЛІТЕРАТУРА
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мобільних сенсорних мереж // Дев’ята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми
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АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ УГРУПУВАННЯ РІЗНОРІДНИХ
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАВАД
В РОБОТІ НАЗЕМНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ОБ'ЄКТІВ
В даний час сучасні безпілотні літальні апарати (БПЛА) знаходять все більше
застосування в різних областях діяльності людства [1]. На наш погляд, їх також можна
застосовувати в якості активних засобів для радіоелектронної перешкоди, наприклад, для
створення завад в роботі наземних радіоелектронних об’єктів (РЕО) різного призначення, за
допомогою угрупування різнорідних БПЛА оснащених засобами радіоелектронних завад
(РЕЗ). Метою роботи є розробка алгоритму формування угрупування БПЛА для вирішення
задач з РЕЗ із заданими вимогами.
Розглянемо m груп різнорідних БПЛА, які повинні завадити роботі n наземним РЕО.
Кожна група складається з N одиниць БПЛА. РЕО характеризуються коефіцієнтами
(ступенями) важливості , та імовірністю радіоелектронної завади
в роботі певного
j-го об’єкту, i - го типу БПЛА. Розподіл БПЛА по цілям характеризується матрицею
призначення X=
, де
- кількість БПЛА i- го типу, які призначені для завади в роботі j
- го РЕО. Надалі необхідно розподілити різнорідні БПЛА по РЕО таким чином, щоб
математичне очікування кількості завад групових об'єктів М, було максимальним.
(1)
при обмеженнях на кількість БПЛА в групі
,
i = 1,2,...m;

,

i = 1,2,...m; j = 1,2,...n,

(2)

на задану імовірність завади в роботі i-го групового об'єкту .
, j =1,2,...n.
(3)
Цільова функція (1) та обмеження (3) мають нелінійний вигляд. Аналізуючи вигляд
залежностей можна зробити висновок, що вказана задача відноситься до класу задач
нелінійного програмування. Особливістю рішення задачі нелінійного програмування є те, що
метод рішення залежіть від вигляду цільової функції (1) та обмежень (2 – 3).
Розглянута задача може бути вирішена методом опуклого програмування або методом
динамічного програмування.
Сутність метода опуклого програмування полягає у пошуку в області зміни цільової
функції, для якої необхідно визначити максимальне значення, полягає в наступному:
1) визначається початкове допустиме рішення:
,
яке задовольняє обмеженням (2) або (3);
2) визначаються компоненти матриці можливого напрямку:
=
,
де:

=

=

, елементи
(-

визначаються за допомогою матриці
), при цьому

Надалі в кожному рядку матриці

).

шукається максимальний елемент. Положення

максимальних елементів визначає потрібні значення
Решта елементів

= -ln(1-

приймаються рівними 0;
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, які дорівнюють

, i =1,2,....m.

3) здійснюється оцінка близькості отриманого рішення до оптимального. Для цього
розраховуємо відхилення на даному кроці від оптимального
=

,

якщо
– рішення практично оптимально, якщо
кроку
з рівняння:
) = 0 методом Ньютона;

exp(

4) знаходиться допустиме рішення
=

, знаходиться довжина

,

+

Процес повторюється починаючи з п. 2 в тому разі, якщо отримане відхилення більше
потрібного і визначається нове допустиме рішення. Недоліком цього алгоритму є його
складність, а саме необхідність визначення спеціального критерію близькості оптимального
рішення та точності закінчення ітерації.
Саме тому пропонується алгоритм вирішення задачі динамічного програмування
методом максимального елемента.
Сутність метода полягає в наступному:
– складається матриця
, як матриця імовірності виявлення та ліквідації, з
урахуванням ступеня важливості

групового об'єкту
,

– в матриці
БПЛА,
- го типу,

(4)

знаходиться максимальний елемент, на

з

,

- й об'єкт призначається

(5)

далі розраховується
(

), i = 1,2,... m.

(6)

– аналізуємо вичерпані всі БПЛА (2), та обмеження відповідно (3), якщо ні –
повторюється (4 – 6), якщо так – обчислення закінчуються та план побудови БПЛА
наближений до оптимального знайдено.
Таким чином, застосування метода максимального елемента в задачі динамічного
програмування достатньо дозволяє використовувати безліч обмежень в задачі (1) та
визначати склад угруповання різнорідних БПЛА для вирішення задачі РЕЗ з заданими
обмеженнями.
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ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЕЛЕМЕНТІВ
ЛІТАЮЧИХ САМООРГАНІЗУЮЧИХ РАДІОМЕРЕЖ
Можливість вирішення широкого спектру завдань на підставі використання останніх
наукових і технологічних досягнень робить актуальною технологією літаючих
самоорганізуючих мереж (ЛСМ) FANET на базі БПЛА.
Однак існує ряд проблем технологічного та експлуатаційного характеру, які вимагають
ретельного розгляду, однією з таких яких є визначення координат БПЛА як елементів
самоорганізуючої мережі [1]. Відомі алгоритми визначення координат елементів наземних
бездротових сенсорних мереж, наприклад, алгоритм APS [2] та „MDS-MAP [3], на основі
яких можливо побудувати алгоритмі визначення координат елементів мережі FANET.
APS являє собою набір алгоритмів визначення координат (АВК) в БСМ, при цьому
кожний об'єкт шукає свої координати самостійно. Алгоритм краще всього працює в мережах
нерухомих елементів, де відстані між елементами приблизно однакові та дозволяє отримати
лише грубі оцінки координат. Алгоритм „MDS-MAP є прикладом централізованого АВК. В
якості вихідних умов передбачається, що кожен об’єкт мережі знає про наявність навколо
прилеглих об’ктів, а також відстані до них. Частина об’єктів мережі визначає свої
координати самостійно, координати інших вершин розраховуються за результатами роботи
алгоритму. Для кожної пари об’єктів оцінюється найкоротша відстань один до одного. Коли
об’єкти мають безпосереднє сусідство один з одним, цією оцінкою є безпосередній вимір
відстані. Недоліком даного алгоритму є те що визначення координат окремих об’єктів без
урахування помилок вимірювань відстаней, що не дозволяє розраховувати помилки
визначення координат. Пропонується алгоритм на основі „MDS MAPˮ для визначення
координат елементів ЛСМ який передбачає, що кожен об’єкт мережі має інформацію про
відстані до сусідніх елементів
i, j =
та середньоквадратичну помилку (СКП)
визначення відстаней, крім того елементи ЛСМ розташовані нерівномірно.
Сутність алгоритму полягає в тому, що для кожної пари елементів оцінюється
найкоротша відстань один до одного. При цьому, місцева система координат орієнтована
таким чином, що перший елемент знаходиться на початку системи координат, а другий на
вісі абсцис. Обов’язковою умовою працездатності є те, що для визначення прямокутних
координат елемента, потрібно мати як мінімум два БПЛА з відомими координатами.
Якщо два БПЛА мають безпосереднє сусідство один з одним, то цією оцінкою є
безпосередній вимір відстані. В результаті будується стрічкова матриця відстаней
,

=

,
(1)

де

,

=

,

будується аналогічно, причому

. Матриця середньоквадратичних помилок визначення
,
(2)

де

,
Зазначимо що, найкоротший шлях між елементами ЛСМ можна розрахувати за
допомогою алгоритму Дейкстри [2].
координат окремих елементів ЛСМ
здійснюється шляхом рішення задачі багатомірної мінімізації
функціоналу (1) з урахуванням помилок вимірювань:
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де оцінки координат (
квадратів,
де:

,

) визначаються за допомогою нелінійного методу найменших

=
+
к – крок ітерації,
– параметр швидкості збіжності.
R=
,
=
,
φ(

(R

=

A(X) =

, (4)

,
,

обчислення закінчуються тоді, коли:
,
– задана помилка обчислена.
За результатами мінімізації (1) отримаємо декілька значень
кількості сусідніх елементів j=
відстань

φ(

в залежності від

, де

– кількість сусідніх елементів до яких відома

Тоді координати елементів ЛСМ
розрахунку кожного значення .

можливо визначати: за результатами
(5)

Елементи кореляційної матриці (КМ) помилок розраховуються наступним чином:
де A - матриця часткових похідних (x, y, z) по
, яка уточнюється шляхом урахування
інформації про кількість сусідніх елементів БСМ:
(6)
(7)
Запропонований алгоритм дозволяє отримати оцінку координат та КМ помилок ЛСМ
на підставі використання одноразових наявних даних по відстані до сусідніх БПЛА. У таких
випадках запропонований підхід дозволяє підвищити точність визначення координат в
разів (3).
Слід зазначити переваги запропонованого алгоритму:
1) відсутність потрібності маршрутизації мережі на початковому етапі;
2) відсутність необхідності та підтримки зв'язку між БПЛА мережі, які не є
безпосередніми сусідніми елементами;
3) не потребує обов'язкової наявності базового БПЛА в складі літаючої мережі.
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ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ГРУПОВИХ КОМПЛЕКТІВ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ІНСТРУМЕНТУ ТА ПРИЛАДДЯ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ,
РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Бойові дії Повітряних Сил Збройних сил України у антитерористичній операції (АТО)
на Сході України яскраво показали недоліки системи зв’язку, радіотехнічного забезпечення і
автоматизації управління. Виявлені недоліки обумовлені, перш за все, тим, що для її
побудови були використані застарілі, в більшості аналогові засоби зв’язку, радіотехнічного
забезпечення і автоматизації управління (ТЗ, РТЗ і АУ). Тому керівництвом держави було
прийнято рішення про закупівлю, розробку та прийняття на озброєння новітніх зразків ТЗ,
РТЗ і АУ. Враховуючи те, що водночас неможливо повністю відмовитися від аналогової
техніки зв’язку, РТЗ та АСУ і перейти на цифрову, важливого значення набуває процес
правильної її експлуатації, важливою складовою якого є відновлення працездатності.
Проте досвід застосування військових частин (підрозділів) зв’язку (зв’язку та
радіотехнічного забезпечення) в АТО показує недостатні спроможності системи технічного
забезпечення зв’язку, РТЗ і АУ при вирішенні завдань відновлення техніки навіть з
експлуатаційними відмовами, не кажучи вже про чисельні бойові пошкодженнях. Однією з
основних причин такого стану справ є відсутність групових комплектів запасних частин,
інструменту та приладдя техніки зв’язку, радіотехнічного забезпечення і автоматизації
управління (ГрЗІП ТЗ, РТЗ і АУ). Особливо це стосується новітньої ТЗ, РТЗ і АУ.
Існують, як об’єктивні так і суб’єктивні причини, що обумовлюють такий стан справ, а
саме: закордонні та приватні виробники, з метою отримання довгострокових контрактів, не
завжди надають ГрЗІП ТЗ,РТЗ і АУ; відсутні підходи (методики), щодо визначення
оптимального складу групових комплектів запасних частин, інструменту та приладдя ТЗ,
РТЗ і АУ. Таким чином, проведений аналіз існуючого стану справ у даній галузі обумовлює
необхідність визначення оптимального складу ГрЗІП ТЗ, РТЗ і АУ. Для цього необхідно
мати відповідний науково-методичний апарат. Питанню формування ГрЗІП ТЗ, РТЗ і АУ
присвячена ціла низка робіт. Проведений аналіз показав, що окреслене питання
вирішувалося шляхом оцінювання прогнозованих втрат на основі відсоткового
співвідношення виходу техніки зв’язку, РТЗ і АУ у певні вид ремонту. Проте поза увагою
авторів залишилися характеристики стійкості конкретних конструктивних елементів до
вражаючих факторів зброї. Тому існуючі методики в першу чергу орієнтовані на відновлення
ТЗ, РТЗ і АУ з експлуатаційними відмовами і не дозволяють визначити оптимальний склад
ГрЗІП ТЗ, РТЗ і АУ з урахуванням бойових пошкоджень. Все це обумовлює необхідність
удосконалення науково-методичного апарату.
Один з можливих підходів визначення оптимального складу ГрЗІП ТЗ, РТЗ і АУ
запропонований в, яка у порівнянні з відомими має наступні особливості:
по-перше, при формуванні оптимального складу ГрЗІП ТЗ, РТЗ і АУ враховуються як
експлуатаційні відмови елементів зразків ТЗ, РТЗ і АУ, так і вплив на них вражаючих
факторів зброї;
по-друге, наявність моделі вогневого впливу на ТЗ, РТЗ і АУ;
по-третє, враховується залежність сукупності керуючих впливів по формуванню ГрЗІП
ТЗ, РТЗ і АУ від інтенсивності впливу і важливості відновлюваних елементів.
Як висновок слід зазначити, що облік зазначених особливостей при формуванні
оптимального складу ГрЗІП ТЗ, РТЗ і АУ дозволить підвищити ефективність
функціонування системи ТЗ З, РТЗ і АУ в цілому. Проте, залишається невирішеним
питанням розробки моделі вогневого впливу противника на зразки ТЗ, РТЗ і АУ. Дана
модель стане основним інструментом запропонованого підходу, і дозволить отримати
вихідні дані для методики визначення оптимального складу ГрЗІП ТЗ,РТЗ і АУ.
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