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АНАЛІЗ БОЙОВИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ СЕНСОРНИХ  

СИСТЕМ АРМІЙ ПЕРЕДОВИХ КРАЇН СВІТУ 
 

Безпроводові сенсорні мережі є невід’ємною частиною військового управління, зв’язку, розвідки 

спостереження і систем орієнтування та впізнання (C
4
ISR). Швидке розгортання, самоорганізація і 

відмовостійкість є характеристиками сенсорних мереж, які роблять їх перспективним інструментом для 

вирішення поставлених завдань. Сенсорні мережі використовують для моніторингу озброєння та військової 

техніки як своїх, так і військ противника, спостереження за ходом ведення бойових дій, орієнтації на 

місцевості, тощо.  

Спостереження бою: критичні ділянки, шляхи, маршрути і протоки можуть бути швидко покриті 

сенсорними мережами для вивчення діяльності сил супротивника. Під час операцій або після розробки нових 

планів сенсорні мережі можуть бути розгорнуті в будь-який час та в будь-якому місці.  

В статті проведено порівняльний аналіз тактико-технічних характеристик та особливостей 

функціонування сенсорних систем спеціального призначення. Надано пропозиції щодо особливостей 

впровадження даних систем в спеціальні підрозділи Збройних Сил України. 

Напрямом подальших досліджень буде розробка методики управління типом покриття в залежності 

від ситуації, яка склалася на полі бою. 

Ключові слова: безпроводові сенсорні мережі, технічні характеристики сенсорних систем. 

 

Артюх С. Г., Балан А. В., Рибка Є. М. Анализ боевых возможностей сенсорных систем армий 

передовых стран мира. 

Беспроводные сенсорные сети являются неотъемлемой частью военного управления, связи, разведки, 

наблюдения и систем ориентирования и распознавания (C
4
ISR). Быстрое развертывание, самоорганизация и 

отказоустойчивость являются характеристиками сенсорных сетей, которые делают их перспективным 

инструментом для решения поставленных задач. Сенсорные сети используют для мониторинга вооружения и 

военной техники как своих, так и войск противника, наблюдения за ходом ведения боевых действий, 

ориентации на местности и тому подобное. 

Наблюдение боя: критические участки, дороги, маршруты и протоки могут быть быстро покрыты 

сенсорными сетями для изучения деятельности сил противника. Во время операций или после разработки 

новых планов сенсорные сети могут быть развернуты в любое время и в любом месте. 

В статье проведен сравнительный анализ тактико-технических характеристик и особенностей 

функционирования сенсорных систем специального назначения. Даны предложения по особенностям внедрения 

данных систем в специальные подразделения Вооруженных сил Украины. 

Направлением дальнейших исследований будет разработка методики управления типом покрытия в 

зависимости от ситуации, сложившейся на поле боя. 

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, технические характеристики сенсорных систем. 

 

S. Artyukh, А. Balan, E. Rybka. Analysis of the combat capabilities of the sensor systems armies of the 

advanced countries of the world.  

Wireless sensor systems are an integral part of military command, communications, reconnaissance, 

surveillance and orientation and recognition systems (C4ISR). Rapid deployment, self-organization and resiliency are 

characteristics of sensor networks that make them a promising tool for solving the assigned tasks. Sensor networks are 

used to monitor weapons and military equipment of both their own and the enemy's troops, to monitor the course of 

hostilities, orientation on the ground, and the like. 

Surveillance of Combat: Critical sections, roads, routes and channels can be quickly covered with sensor 

networks to study the activities of enemy forces. During operations or after new plans are developed, sensor networks 

can be deployed anytime, anywhere. 

The article provides a comparative analysis of the tactical and technical characteristics and features of the 

functioning of special-purpose sensory systems. Suggestions are given on the specifics of the implementation of these 

systems in special units of the Armed Forces of Ukraine. 

The direction of further research will be the development of methods for controlling the type of coverage, 

depending on the situation on the battlefield. 

Key words: wireless sensor networks, technical characteristics of sensor systems. 
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Постановка завдання в загальному вигляді 

Відповідно до стратегічного оборонного бюлетня України завданням 1.4.3 є 

“Створення автоматизованих систем C
4
ISR на оперативному і тактичному рівнях для видів 

(родів) Збройних Сил України та інших складових сил оборони на основі стандартів, доктрин 

і рекомендацій НАТО”. Очікуваним результатом є: “впровадження системи C
4
ISR на 

оперативному та тактичному рівнях до командира відділення (та їм рівних) у складі таких 

базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв’язок, обмін текстовими 

повідомленнями, обмін графічними документами, геопросторова інформація, взаємна 

ідентифікація, інтеграція сенсорів (датчиків), інтеграція БпЛА, сумісність зі стандартними 

угодами НАТО (STANAG)” [1].  

Головною умовою досягнення стратегічної та оперативно-тактичної переваги над 

супротивником в ході бойових дій є високий рівень забезпечення військ (сил) всіма видами 

оперативної інформації. В умовах високої динаміки ведення бойових дій таку перевагу 

можливо досягти тільки у випадку, коли оперативна інформація про поточну обстановку 

доступна для всіх ланок управління (включаючи окремих військовослужбовців). На даний 

час ідуть інтенсивні розробки тактичних безпроводових сенсорних систем (БСМ), що 

забезпечуватимуть прийом і передачу розвідувальної інформації про супротивника та видачу 

її органам управління військами та зброєю. 

Виходячи з зазначеного, проведення аналізу бойових спроможностей та тактико-

технічних характеристик сенсорних систем спеціального призначення армій провідних країн 

світу є актуальним. 

Аналіз останніх публікацій  

В останні роки питання розробки та створення БСМ спеціального призначення були 

предметом широкого кола досліджень.  

В [2] проведено аналіз задач управління тактичними сенсорними мережами, 

запропонована функціональна модель системи управління сенсорними мережами 

військового призначення, обґрунтовані принципи її побудови, структура та функції. У статті 

[3] авторами розглядаються перспективи розвитку тактичних сенсорних мереж, приводиться 

їх класифікація. Здійснено аналіз проблем створення і розвитку. В [4] проведено 

дослідження мобільних БСМ, наводиться їх класифікація та архітектура.  

В [5] запропоновано схему системного аналізу і синтезу методів управління БСМ тактичної 

ланки управління військами. Визначено концептуальну модель побудови системи управління 

БСМ. В [6] здійснена постановка проблеми управління БСМ військового призначення, 

здійснена декомпозиція задач управління мережами даного класу. В [7] аналізується досвід 

проведення спеціальних операцій за допомогою різних сенсорних систем. 

Однак на даний час не проведено порівняльний аналіз тактико-технічних 

характеристик та особливостей функціонування сенсорних систем спеціального призначення 

ведучих армій світу. 

Метою статті є проведення порівняльного аналізу тактико-технічних характеристик та 

особливостей функціонування сенсорних систем спеціального призначення. 

Виклад основного матеріалу  

Аналіз сучасних концепцій, форм та способів ведення війн та військових конфліктів, у 

тому числі досвіду проведення Антитерористичної операції (АТО), а потім і Операції 

Об’єднаних сил (ООС) на території Донецької та Луганської областей на сході України, 

а також нових військових доктрин доводить, що автоматизація процесів управління в 

розвинених у воєнному відношенні країнах світу стає однією з національних стратегій, 

а інформаційні війни набули стратегічного значення. На перший план виходить 

інформаційна перевага над противником, що знайшла своє відображення в реалізації 

новітніх технологій побудови систем спеціального призначення провідних воєнних альянсів. 

До таких систем відносяться БСМ, що забезпечують прийом і передачу розвідувальної 

інформації про супротивника та видачу її органам управління військами та зброєю [5]. 
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Безпроводові сенсорні мережі – розподілені мережі, що самоорганізуются та 

складаються із множини датчиків (сенсорів) і виконуючих пристроїв, об’єднаних між собою 

за допомогою радіосигналу. Область покриття подібної мережі може становити від декількох 

метрів до декількох кілометрів за рахунок здатності ретрансляції повідомлень від одного 

елемента до іншого [6].  

БСМ можуть використовуватися військовими для ряду завдань, таких як: моніторинг 

розташування, кількість та характер дій противника; розвідка на місцевості; застосування в 

системах наведення інтелектуальних снарядів; визначення положення необхідних об’єктів 

(подій); захист своїх підрозділів; моніторинг державного кордону в будь-якій місцевості та 

при будь-яких умовах [7]. 

Щоб побачити найбільш повну картину, що склалася сьогодні в галузі розвитку 

сенсорних систем спеціального призначення, варто приділити увагу передовому досвіду  

проєктування, виготовлення, впровадження та використання таких систем і виявити їхні 

переваги та недоліки, а також зробити висновки щодо доцільності впровадження таких 

систем в Збройні Сили (ЗС) України. 

Розглянемо тактико-технічні характеристики та особливості функціонування сенсорних 

систем спеціального призначення.  

Під час проведення воєнних операцій найбільш активно спеціальні сенсорні системи 

застосовуються ЗС США. Одна з найпоширеніших систем – REM-Sense – це «сім’я» 

тактичних, дистанційно керованих наземних сенсорів, розроблених організацією  

L3 Technologies, які пасивно виявляють та класифікують живу силу та транспортні засоби 

противника вдень і вночі. Гасло системи: «Бачить один – знають всі». Розглянемо сенсорні 

системи REM-Sense детальніше.   

AN/PRS-9A – система автономних наземних сенсорів, що забезпечує якісне виявлення 

вторгнень, загроз та їх класифікацію, призначена для невеликих тактичних підрозділів до 

рівня роти і характеризується низькою вартістю (рис. 1).  

Рис. 1. Сенсорна система AN/PRS-9A 

AN/PRS-9A складається із базового набору сейсмоакустичних датчиків (3 шт.) та 

ручного монітора і застосовується для: операцій спеціального призначення, охорони 

державного кордону, операцій протидії незаконному обігу наркотиків та інших операцій із 

забезпечення національної безпеки. 

Можливості системи з виявлення вторгнень і загроз наведено в таблиці 1. 

Характеристики системи: 

– габарити: 7,6 см х 6,3 см х 3,9 см; вага 0,2 кг; 

– вбудована 9 В батарея + можливість живлення від зовнішнього джерела; 

– тривалість автономної роботи: до 200 діб (при 1000 спрацюваннях/день);  

– гнучка конфігурація: 599 каналів; підтримка до 255 вузлів в мережі; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
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– двосторонній радіозв’язок: сумісний з SEIWG-005C; 138 – 153 МГц; 

– локальне і віддалене програмування, сенсорний вузол налаштовується як 

ретранслятор; 

– вбудована система виявлення та запобігання помилок, стійка до зламу, ПЗ, що 

оновлюється, інтеграція в системи вищих рівнів; 

– робоча температура від – 30 °C до + 71 °C;  

– гранична висота: до 4,5 км; 

– ударостійка. 

Таблиця 1 

Можливості сенсорної системи AN/PRS-9A з виявлення вторгнень і загроз 

Клас цілі Радіус 

Гусенична техніка 0–550 м 

Колісна техніка 0–400 м 

Жива сила 0–100 м 

 

Reconnaissance UGS (ISR) – сенсорна система, яка пасивно виявляє, класифікує і 

визначає напрямок руху загроз в будь-якому середовищі вдень і вночі (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сенсорна система ISR 

Система складається із трьох датчиків (сейсмоакустичний, магнітний, ІЧ) та ручного 

монітора і застосовується для: операцій спеціального призначення, охорони державного 

кордону, операцій протидії незаконному обігу наркотиків та інших операцій із забезпечення 

національної безпеки. Можливості системи з виявлення вторгнень і загроз наведено в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Можливості сенсорної системи ISR з виявлення вторгнень і загроз 

Клас цілі Радіус 

Гусенична техніка 0 – 450 м 

Колісна техніка 0 – 350 м 

Жива сила 0 – 75 м 

Характеристики системи: 

– габарити: 19,3 см х 10,7 см х 5,3 см; вага 0,7 кг; 

– вбудована 9 В батарея + сумісний акумулятор;  

– тривалість автономної роботи: до 200 діб (при 1000 спрацюваннях/день); 

– гнучка конфігурація: 599 каналів; підтримка до 255 вузлів в мережі; 

– двосторонній радіозв’язок: сумісний з SEIWG-005C; 138–153 МГц; 
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– локальне і віддалене програмування, виявлення та запобігання помилок, стійка до 

зламу, ПЗ, що оновлюється,  інтеграція в системи вищих рівнів; 

– робоча температура: від – 40 °C до + 71 °C;  

– гранична висота: до 4,5 км; 

– ударостійка. 

Autonomous Underwater Surveillance Sensor Network (AUSSNet) – підводна БСМ, що 

розгортається в акваторіях стратегічного значення і призначена для виявлення та 

класифікації підводних загроз протягом тривалого періоду в будь-якому водному регіоні 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Система AUSSNet 

AUSSNet складається з базового набору сейсмоакустичних датчиків (3 шт.), шлюзу-буя 

та надводної станції управління та контролю і застосовується для: операцій спеціального 

призначення; спостереження в дроселях; охорони гавані; підтримки морських десантних 

операцій; боротьби проти підводних човнів; охорони державного кордону; захисту критичної 

інфраструктури та інших операцій із забезпечення національної безпеки. 

Характеристики системи: 

– габарити: 12,5 см х 7 см х 4,8 см; вага 0,4 кг; 

– матеріал: Titan GR2/5;  

– робоча частота: 10 Гц – 2500 Гц; 

– виявлення та запобігання помилок, стійка до зламу, ПЗ, що оновлюється; 

– робоча температура: – 30 °C до + 65 °C; 

– маркування: MIL-STD-129; надійність: MIL-HDBK-217; 

– ударостійка. 

Можливості системи з виявлення вторгнень і загроз наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Можливості системи AUSSNet з виявлення вторгнень і загроз 

Клас цілі Радіус 

Підводні човни 0–20 км 

Інший плаваючий транспорт 0–5 км 

Водолази 0–1,5 км 

 

SMARTDUST – автономна, сенсорна та комунікаційна платформа для великої 

розподіленої БСМ, розроблена корпорацією RAND Corporation. Гасло системи: «Пил, що 

слідкує за вами».  
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Система застосовується для: моніторингу руху на місцевості; моніторингу критичних 

об’єктів; моніторингу поля бою. 

Розглянемо характеристики основних типів сенсорних вузлів системи. 

Вузол-чатовий – особливо ефективний для розширення можливостей інших сенсорних 

вузлів (рис. 4). Забезпечує базові функції моніторингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Вузол-чатовий 

Характеристики вузла-чатового: 

– передає інформацію про мережу та обмінюється даними про ситуаційну обізнаність; 

– швидкість передачі даних: 100 кбіт/с; 

– ad-hoc, mesh-мережа із властивістю самовідновлення, самоконфігурації; 

– вбудований GPS, шифрування 256 AES;  

– датчики акустичні, температурні, акселерометричні, магнітні; 

– термін автономної роботи: 30–45 днів; працює зі стандартними батареями АА +; 

– додаткові джерела живлення; 

– діапазон RF: до 300 м; 

– локальне і віддалене програмування; 

– типи вводу: послідовний, USB або RF віддалений, OTA для управління. 
 

Recce вузол – призначений для передачі зображень з високою роздільною здатністю 

або відеопотоку з низькою частотою кадрів (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Recce вузол 

Характеристики Recce вузла: 

– забезпечує роботу mesh-мережі та передачу інформації про мережу та даних про 

ситуаційну обізнаність; 

– розмір: 10 см x 15,24 см; вага 1,6 кг; 

– вбудований GPS; 

– швидкість передачі даних: 1 – 5 Мбіт/с; 

– шифрування 256 AES;  

– бортові датчики: ІЧ та акустичні, температури, акселерометр, магнітометр; 
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– локальне і віддалене програмування; 

– термін автономної роботи: до 30 діб; 

– діапазон RF: до 300 м; 

– корпус міцний, водонепроникний; 

– робоча температура: від – 30 °C до +60 °C;  

– ударостійкий. 

Вузол нічного бачення – підходить для великих відстаней між вузлами, завдяки 

спеціальному спектру РЧ може забезпечувати радіозв’язність навіть в будівлях або на 

закритій місцевості (рис. 6). Може бути застосований для моніторингу та спостереження за 

ізольованими, критичними районами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Вузол нічного бачення 

Характеристики вузла нічного бачення: 

– ІЧ та акустичне виявлення + температурні, акселерометричні, магнітометричні 

датчики; 

– радіостанція з поширенням спектра FHSS із швидкістю передачі даних: 9600 кб/с або 

115200 кб/с; 

– шифрування 256-бітове AES;  

– термін автономної роботи: 30 діб; 

– розмір: 17,14 см х 10,16 см; 

– вага: 3,6 кг з батареями; 

– РЧ діапазон: в середньому до 1,5 км; 

– вбудований GPS; 

– водонепроникний корпус. 

Акустично-сейсмічні сенсори – здійснюють моніторинг на основі сейсмічних чи 

акустичних датчиків, що реєструють коливання чи вібрації земної поверхні або об’єктів на 

ній, викликані переміщенням цілі (рис. 7).  

 

Рис. 7. Акустично-сейсмічні сенсори 

 

Характеристики: 

– матриця датчика конформального мікрофона: 5 масивів сенсорів, один мікрофон для 

пробудження; 
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– внутрішній компас і GPS; 

– стандартизовані батареї BA5590/ BA5390; 

– термін автономної роботи: 6 місяців (при 50 спрацюваннях/день); 

– розмір 20,2 см x 12,7 см x 10,16 см; 

– вага: 2,04 кг з акумуляторами; 

– точність виявлення: > 3 градусів в межах 700 м від сенсорного вузла; 

– повідомлення системи локального оповіщення Trident; 

– 286-бітове послідовне повідомлення підтримки: п’ятиелементний мікрофон для 

стеження за транспортними засобами; трикомпонентний сейсмоприймач для навколишнього 

сейсмічного спостереження; GPS з підтримкою WAAS. 

Можливості акустично-сейсмічних сенсорів з виявлення вторгнень і загроз наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

Можливості акустично-сейсмічних сенсорів з виявлення вторгнень і загроз 

Клас цілі Радіус 

Гусенична техніка 0–1000 м 

Колісна техніка 100–300 м 

Жива сила 30–50 м 

 

Тактичні ретрансляційні шлюзи – підходять для передачі даних моніторингу на 

великі відстані і доставки інформації безпосередньо на командні пункти без необхідності 

супутникового доступу (рис. 8). Крім того, тактичні шлюзи можуть перекривати несумісні 

форми сигналів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Тактичний ретрансляційний шлюз 

Характеристики: 

– швидкості передачі даних: від 9,6 Кбіт/с до 115,2 Кбіт/с, 300 Кбіт/с, до 1,5 км; 

– mesh-мережа із властивістю самовідновлення та самоконфігурації; 

– вбудований GPS; 

– шифрування AES 256; 

– водонепроникний корпус NEMA 4X; 

– вага: 1,8 кг без батарей; 

– розмір: 20,3 см x 10,16 см x 15,24 см;  

– батарея BA-5590 або зовнішні джерела живлення; 

– термін автономної роботи: 120 діб;  

– RF діапазон: до 500 м; 

– типи вхідних сигналів: послідовний, USB або RF віддалений, OTA для управління; 

– параметри перемикання включають ITT Mesh, сигнали IEEE, стільникові телефони 

або військові радіостанції. 
 

Безпроводовий міст – підходить для передачі даних моніторингу на великі відстані, 

перетворюючи, а потім доставляючи інформацію безпосередньо на командні пункти без 

необхідності безперервного супутникового доступу (рис. 9). 

Характеристики: 

– подвійний діапазон 3 dBiOmni 900 МГц/2,4 ГГц;  
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– діапазон роботи: 1 – 7 км;  

– шифрування 256-бітне AES;  

– підтримка технології Wi-Fi;  

– надширокий діапазон та спеціальні конфігурації для роботи з іншими 

безпроводовими станціями;  

– швидкість передачі даних: 9,6 Кбіт/с до 115,2 Кбіт/с; 

– mesh-мережа із властивістю самовідновлення, самоконфігурації; 

– вбудований GPS; 

– вага: 1,6 кг без батарей;  

– розмір: 20,3 см x 10,16 см x 15,24 см; 

– термін автономної роботи: до 120 діб; сонячна панель для підвищення часу життя; 

– РЧ-діапазон: до 500 м; 

– типи вхідних сигналів: послідовний, USB або RF віддалений, OTA для управління; 

– параметри перемикання включають ITT Mesh, сигнали IEEE, стільникові телефони 

або військові радіостанції.  

 

 

Рис. 9. – Безпроводовий міст 
 

Контролер БСМ – покращує оперативну ефективність і успіх місії, надає користувачу 

інтерфейс для зручної роботи з елементами БСМ (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Контролер БСМ 

 

Характеристики: 

– надає оператору можливість відслідковувати та віддалено конфігурувати вузли БСМ;  

– ідентифікує сенсорний вузол за розташуванням GPS; 

– забезпечує передачу даних через БСМ; 

– використовує надійні протоколи mesh-мереж та спеціальні військові картографічні 

технології; 

– водонепроникність до 1 м; 

– ударостійкий;  

– підтримка різноманітних мереж IEEE, КПК (Recon, Amrel, Tacticompt, iPac), 

стандартних ПК, військових радіостанцій.  
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Контролер інтерфейсу радіомережі – це невеликий захищений пристрій, що 

забезпечує інтерфейс між будь-яким обчислювальним пристроєм Windows CE або XP, БСМ 

та різними стандартними військовими радіостанціями (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Контролер інтерфейсу радіомережі 

Характеристики: 

– вбудований GPS;  

– має протоколи корекції помилок (FEC) та Mil-STD 188-220; 

– забезпечує можливість відображення даних за допомогою ПЗ DISM Trident; 

– стандартні акумуляторні батареї АА; 

– розмір: 7,62 см х 11 см x 2,7 см;  

– вага: 0,5 кг з батареями; 

– RF діапазон: до 300 м;  

– швидкість передачі понад 100 кб/с; 

– водонепроникний корпус; 

– сумісний з PRC-148, PSC-5D, PRC-150, PRC117, SINCGARS. 
 

iScout – система сенсорних вузлів, розроблена McQSystems для забезпечення 

виняткової продуктивності при мінімальному розмірі та вартості (рис. 12).  

Гасло системи: «Нова генерація розвідників».  

iScout автоматично класифікує військові цілі, включаючи розпізнання людської мови, 

що забезпечує ситуаційну обізнаність в реальному часі.  

 

Рис. 12. Сенсорна система iScout 
 

Система застосовується для: захисту своїх військ; моніторингу об’єктів та периметру 

навколо них; моніторингу державного кордону. 

Характеристики системи: 

– вартість 1 сенсорного вузла: < 10 $; 

– дальність зв’язку: до 100 м; 

– вбудований GPS-приймач;  

– частота помилкових спрацювань: ~ 1/тиждень; 

– термін автономної роботи: 14 днів з вбудованим акумулятором; із зовнішнім 

акумулятором – 3 місяці; безмежний із використанням сонячної батареї;  

– вбудована система захисту;  

– розмір: 8,9 см x 6,4 см x 3,2 см; вага: 0,2 кг; 

– безпроводовий зв’язок в мережі RF;  
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– вбудовані сейсмічні, акустичні, магнітні та інфрачервоні датчики; 

– дві батареї типу АА + сонячна; 

– міцний, водонепроникний корпус  

– робоча температура: від – 40 °C до + 60 °C. 

Можливості сенсорної системи наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Можливості сенсорної системи iScout з виявлення вторгнень і загроз 

Тип цілі/сенсора 

Радіус 

Інфра-

червоний 

Сейсмічний Магнітний 

Жива сила 50 м 50 м 3 м 

Колісна техніка 100 м 150 м 7 м 

Гусенична техніка 200 м 300 м 30 м 

 

Pathfinder – розроблена компанією Applied Research Associates (ARA) сенсорна 

система, що забезпечує виявлення, ідентифікацію та моніторинг прихованих загроз. Система 

отримала багато схвальних відгуків від сертифікованих агентств з тестування та оцінки 

воєнних систем ЗС США. Гасло системи : «Знайдіть свою загрозу ПЕРЕД тим, як вона 

знайде Вас!». 

Pathfinder застосовується для моніторингу лінії зіткнення, охорони воєнних баз та 

інших критичних об’єктів, охорони своїх підрозділів, моніторингу доріг та маршрутів, 

виявлення вибухових пристроїв, виявлення ДРГ та снайперів (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Сенсорна система Pathfinder 

 

Характеристики системи: 

– кілька формфакторів (Mini та XL); 

– алгоритми машинного навчання; 

– низький рівень помилкових спрацювань. 

Міні сенсор: 

– розміри: 6,6 см x 5,6 см; вага: 0,2 кг; 

– 2 літій-іонні батареї 3,6 В;  

– термін автономної роботи: до 180 діб; 

– частота передачі: 916 МГц. 

XL сенсор: 

– розміри: 6,6 см x 12 см; вага: 0,4 кг; 

– 8 літій-іонних батарей 3,6 В; 

– термін автономної роботи: до 24 міс.;  

– частота передачі: 916 МГц. 

Приймач: 

– розроблено для мобільних операцій; 

– розміри: 5,3 x 18,3 x 21,3см; вага: 1,7 кг;  
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– стандарт MIL-STD-810;  

– робоча температура: від –32 °C до +49 °C.  

Можливості системи Pathfinder наведено в таблиці 6. 

 

Таблиця 6  

Можливості сенсорної системи Pathfinder з виявлення вторгнень і загроз 

Клас цілі Радіус 

Гусенична техніка до 350 м 

Колісна техніка до 250 м 

Жива сила до 70 м 

 

Claw 3 – повітряна інтегрована сенсорна система забезпечення контролю та аналізу 

операції, розроблена компанією General Atomics Aeronautical Systems. 

Гасло системи: «Забезпечуємо революцію в ситуаційній обізнаності». 

Claw 3 дозволяє проводити мульти-сенсорну розвідку і спостереження (ISR) в інтересах 

операцій і забезпечує високу ситуативну обізнаність на полі бою (рис. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Система Claw 3 

 

Система застосовується для операцій спеціального призначення, охорони державного 

кордону, операцій рятувально-пошукових операцій та інших операцій із забезпечення 

національної безпеки. 

Характеристики системи: 

– електрооптичний/інфрачервоний датчики; лазерний далекомір/освітлювач/вказівник; 

радар;  

– гіперспектральні камери; 

– автоматизована система ідентифікації (AIS);  

– підтримка декількох каналів передачі даних;  

– підтримка різних  сенсорних платформ;  

– інтерактивне планування операцій; 

– перехресне позиціонування на карті; 

– імпорт карт, нашарування, анотація;  

– відображення даних сенсорних вузлів на основі карти операції;  

– діагностика сенсорних вузлів: стан і статус; температура і моніторинг; налаштування 

параметрів виявлення; 

– передача даних: тактичні посилання даних (TCDL); супутникові комунікації 

(SATCOM); захоплення C-діапазону;  

– пошук наземних та морських цілей; 

– вбудовані шаблони звітних документів;  

– стандарт STANAG 4609; 
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– підтримка повідомлень Link-16 JREAP; 

– інтеграція з технологіями, що проникають крізь перешкоди; 

– 3D-проекція та візуалізація даних; 

– відтворення декількох відео потоків HD та режимів відтворення DVR;  

– одночасно отримує, зберігає та відображає кілька потоків даних датчиків. 

Гіперспектральна камера (рис. 15): 

– вага: 600 г; 

– повне 2D-зображення;  

– висока точність; 

– роздільна здатність 10 нм; 

– спектральний діапазон: 500–900 нм; 

– фокусна відстань: 6 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Гіперспектральна камера Claw 3 

 

FORESTER (FOPEN Reconnaissance, Surveillance, Tracking and Engagement 

Sensor&Radar) – повітряна радіолокаційно-сенсорна система, розроблена Агентством 

оборонних науково-дослідних проєктів і призначена для розвідки й спостереження за цілями, 

особливо для напівзакритих, закритих типів місцевості або під час темряви та несприятливих 

погодних умов. Система розроблена для використання на БПЛА, літаках та армійській  

авіації (рис. 16). 

Рис. 16. Система FORESTER 

З висоти 5 км FORESTER охоплює зону 145 км
2
 і максимальний діапазон 15 км для 

виявлення живої сили. Глибина проникнення бортових датчиків може доходити до 2 – 5 м. 

Типовими прикладами бортових систем для FORESTER є Mineseeker (Великобританія) 

і CARABAS II (Saab, Швеція). Перша – призначена для виявлення мін з повітря і забезпечує 

виявлення мінних загроз зі швидкістю до 100 м
2
/с, в той час як сапери виконують це 

завдання зі швидкістю до 40 м
2
/день.  

Система CARABAS-II працює в VHF – діапазоні і використовує сигнал в діапазоні від 

20 МГц до 90 МГц з горизонтальною поляризацією. Роздільна здатність РСА знаходиться в 

межах від 3,3 до 15 м. Зазначені параметри обрані з метою забезпечення максимального 

проникнення радіолокаційного сигналу під рослинний покрив і в земну поверхню.  
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FORESTER застосовується для: виявлення ворога в напівзакритій та закритій 

місцевості, під час темряви або в несприятливих погодних умовах; виявлення мінних полів, 

ДРГ, снайперів (рис. 17). 

Характеристики системи: 

– проста в розгортанні; 

– максимальна висота над рівнем моря: 7,5 км; 

– швидкість: 135 м/с; 

– частота: 215–730 МГц; 

– пікова потужність: 1 кВт; 

– роздільна здатність: 66 см; 

– працює в діапазоні UHF і використовує SAR; 

– забезпечує GMTI і AMTI; 

– ударостійка; 

– обробка даних моніторингу в реальному часі. 

Можливості системи наведено в таблиці 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. FORESTER на гелікоптері 
 

Таблиця 7 

Можливості системи FORESTER з виявлення вторгнень і загроз 

Клас цілі Радіус 

Жива сила до 15 км 

Транспортні засоби до 30 км 

Низько літаючі вертольоти та літаки до 75 км 

 

Розглянемо приклади сучасних сенсорних систем тактичного призначення Нідерландів. 

CAMEL – революційна мобільна акустична система виявлення, розроблена компанією 

Microflown AVISA, що розміщується на військових транспортних засобах і здатна виявляти 

та локалізувати артилерію, міномети, БПЛА, авіацію і малий вогонь (рис. 18).  

Гасло системи: «Акустична парасолька для вашого підрозділу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Система CAMEL 

 

Система використовує так звані «microflowns», які одночасно вимірюють амплітуду і 

напрямок звукових подій, а не просто надсилають дані тиску як, наприклад, стандартний 
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мікрофон (рис. 19). Завдяки цьому один датчик може виявляти, класифікувати і визначати 

напрямок акустичних подій. 

 
 

Рис. 19. Сенсорний вузол системи 

 

CAMEL застосовується для: захисту бойових машини та/або конвою; захисту позицій 

бригади; покращення загальної ситуаційної обізнаності. 

Система може працювати у трьох режимах: 

1. «ГОРБ»: 1 сенсорний вузол працює самостійно, не в мережі (рис. 20).  

Можливості: виявлення і класифікація живої сили противника в межах двох градусів 

кутової точності і в межах 5 % від діапазону, а також низько літаючих ударних вертольотів. 

 

 

 

 

Рис. 20. Режим «ГОРБ» 

2. «ВЕРБЛЮД»: 2 сенсорні вузли працюють самостійно, не в мережі (рис. 21). 

Можливості: підвищення акустичних можливостей 1-го режиму; відокремлення 

вхідного і вихідного вогню на борту транспортного засобу. 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Режим «ВЕРБЛЮД» 

3. «КАРАВАН»: мережа сенсорних вузлів на декількох машинах (рис. 22).  

Можливості: виявлення і класифікація артилерії і мінометів, БПЛА, авіації. 

 

 

Рис. 22. Режим «КАРАВАН» 

Характеристики: 

– розмір: 14 см x 31,5 см; 

– вага: 4,1 кг (включаючи систему кріплення); 

– потужність: 12–24 В, < 2 Вт; 

– скорегований слід: за запитом; 

– система захисту від РЕБ; 

– проста в розгортанні; 

– ударостійкість; 

– гнучкість системи; 
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– інтеграція з операційними даними, доступними в транспортному засобі  

(геопосилання та вогневі позиції/мітки); 

– інтегрується з такими системами, як: RWS, EO, BMS & C2. 

Можливості з виявлення наведено в таблиці 8. 

Таблиця 8 

Можливості системи CAMEL з виявлення вторгнень і загроз 
 

Клас цілі Радіус 

Жива сила до 0,7 км 

Колісна техніка до 7 км 

Гусенична техніка до 15 км 

Літаки та армійська авіація до 30 км 

БПЛА до 15 км 

Артилерія до 20 км 

Міни до 8 км 

 

Ще одна країна, яка вже не перше десятиліття успішно використовує сенсорні системи 

для своїх оборонних завдань, – Ізраїль. 

Primrose – сенсорна система від ELBIT Systems, що складається з мініатюрних, 

просторово розподілених і двонаправлених дистанційно контрольованих сенсорних вузлів.  

Система забезпечує покриття необхідної зони та високу точність виявлення 24/7 з 

надзвичайно низькою кількістю помилкових спрацювань навіть у складних місцевостях  

(рис. 23).  

 

Рис. 23. Система Primrose 

Primrose застосовується для: відстеження переміщень живої сили противника, 

транспортних засобів та інших подій. 

Характеристики: 

– низька частота помилкових сигналів; 

– сумісність з іншими системами моніторингу;  

– простота розгортання і експлуатації; 

– складний аналіз даних у фоновому режимі; 

– працює в діапазонах частот ISM (Industrial, scientific and medical); 

– технології мульти-хоп, ad-hoc, що роблять систему здатною до самоорганізації та 

самовідновлення. 

Сейсмо-акустичний датчик: 

– клас ІР: ІР 68; 

– термін автономної роботи: 5 років; 

– розмір: 13,5 см х 8,5 см х 6,5 см; 

– вага: 0,65 кг. 
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Камера: забезпечує трансляцію відеопотоку в режимі реального часу зі швидкістю  

25 кадрів/секунду через радіо канал. Завдяки інфрачервоному режиму камера здійснює 

моніторинг 24/7: 

– клас ІР: ІР 67; 

– термін автономної роботи: 6 місяців; 

– розмір: 18 см х 14 см х 6,5 см; 

– вага: 0,65 кг. 

Можливості системи наведено в таблиці 9. 

Таблиця 9 

Можливості системи Primrose з виявлення вторгнень і загроз 

Тип цілі/сенсора 
Радіус 

Сейсмо-акустичний Камера 

Жива сила до 100 м до 100 м 

Колісна техніка до 150 м до 130 м 

Гусенична техніка до 200 м до 150 м 

 

Ще одна країна,  яка має високі здобутки в розробці та експлуатації сенсорних систем 

тактичного призначення – Швеція. 
 

FLEXNET – це сенсорна система, розроблена компанією Exensor Technology, що 

складається з унікальних, мініатюрних і недорогих сенсорних вузлів. Система забезпечує 

цілодобову ситуаційну обізнаність. Гасло системи: «Розширюємо очі і вуха ваших військ». 

 
 

Рис. 24. Сенсорна система FLEXNET 

 

Можливості системи наведено в таблиці 10. 

Таблиця 10 

Можливості сенсорної системи FLEXNET з виявлення вторгнень і загроз 

Клас цілі Радіус 

Жива сила до 50 м 

Окопування до 50 м 

Колісна техніка  до 100 м 

Гусенична техніка до 200 м 

 

Характеристики: 

– технологія ad-hoc; 

– швидке розгортання; 

– зрозумілий інтерфейс; 

– інтеграція з іншими системами; 

– вбудований GPS-приймач;  

– розмір: 6,4 см x 9,5 см x 15 см; вага: 0,9 кг; 

– конструкція: алюміній;  
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– робоча температура: від – 30 °C до +70 °C; 

– MIL-стандарт: MIL-STD-810F; 

– термін автономної роботи: 30 днів; 

– стійка до зламу; 

– швидкий час відгуку в радіостанції на базі короткого діапазону IP, 

діапазон прямої видимості – 1 км на 868–870 МГц. 

 

Висновки 

В статті проведено аналіз тактико-технічних характеристик та спроможностей 

сенсорних систем провідних армій світу, розглянуто їх переваги та недоліки. Проведений 

аналіз показав, що використання відповідного типу сенсорних систем залежіть від району 

проведення операції, мобільності та технічних характеристик самої системи та стійкості від 

впливу погодних умов. З врахуванням особливостей проведення Антитерористичної операції 

та Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, необхідно 

розробити та впровадити сенсорні системи для проведення військових операцій в Збройні 

Сили України.  

Напрямом подальших досліджень буде розробка методики управління типом покриття 

залежно від ситуації, яка склалася на полі бою. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

В ТЕХНОГЕННИХ  СИТУАЦІЯХ: АВАРІЯ НА ЧАЕС 

 

Аналізуються процес розгортання, динаміка змін та особливості використання системи військового 

зв’язку у 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС у період з 26.04.86 р. до 05.12.86 р. Матеріал оснований на 

документах та наказах оперативної групи МО СРСР (в/ч 06407), статистичних даних, які представлялись 

щоденно від елементів зв’язку, та аналізі авторами записів у відділі зв’язку, наказів та вказівок керівництва і 

результатів їх реалізації щодо оперативних змін у структурі зв’язку у межах 30-кілометрової зони, 

спеціальної зони (блоки ЧАЕС) і стосовно взаємодії із зовнішніми структурами поза 30-кілометровою зоною у 

зазначений період ліквідації аварії на ЧАЕС. Аналіз стосується базової структури військового , повнота якої 

відображена документально, а також частини цивільного зв’язку, яка взаємодіяла із військовим зв’язком. 

Динаміка ситуацій, екстрене корегування задач та необхідні швидкі зміни в технологіях їх розв’язання 

вимагали негайного доведення інформації до виконавців, що забезпечувалось у певній мірі додатковими 

елементами зв’язку, які створювались під конкретну ситуацію і діяли по мірі необхідності, але не 

відображались, як правило, документально, що ускладнювало їх врахування у загальній системі зв’язку і в 

об’ємах переданої інформації. Обмін інформацією здійснювався також за допомогою радіозасобів 

транспортної бази працівників структури управління ліквідацією аварії, військових, міліції, КГБ, задіяних 

військових та цивільних структур у динаміці їх переміщень, що ускладнювало збір статистичних даних щодо 

обміну інформацією. Страшна дійсність 1986 року, в якій проявились могутня сила атому, людська 

безпечність і недалекоглядність, а також  небачений рятувальний порив людського єства, має причинний 

зв’язок із страшною дійсністю сьогодення на сході України, яка розпалена амбітними планами перекроїти 

світ, нав’язати свій стиль життя і мислення, поливаючи кров’ю і землю, і людські душі. 

Ключові слова: ЧАЕС, ліквідація аварії, військовий зв’язок, оперативна група, накази, радіозв’язок. 

 

Грохольский Я. М., Сакович Л. Н., Сусь Б. А.. Характерные особенности военной связи в 

техногенных ситуациях: авария на ЧАЭС. Анализируются процесс развертывания, динамика изменений и 

особенности использования системы военной связи в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС в период с 

26.04.86 г.. по 05.12.86 г. Материал основан на документах и приказах оперативной группы МО СССР (в/ч 

06407), статистических данных, которые представлялись ежедневно от элементов связи, и анализе авторами 

записей в отделе связи приказов и указаний руководства и результатов их реализации относительно 

оперативных изменений в структуре связи в пределах 30-километровой зоны, специальной зоны (блоки ЧАЭС) 

и относительно взаимодействия с внешними структурами вне 30-километровой зоны в указанный период 

ликвидации аварии на ЧАЭС. Анализ касается базовой структуры военной связи, полнота которой отражена 

документально, а также части гражданской связи, которая взаимодействовала с военной. Динамика 

ситуаций, экстренные корректировки задач и необходимые быстрые изменения в технологиях их решения 

требовали немедленного доведения информации до исполнителей, что обеспечивалось в определенной степени 

дополнительными элементами связи, которые создавались под конкретную ситуацию и действовали по мере 

необходимости, но не отображались, как правило, документально, что затрудняло их учет в общей системе 

связи и в объемах передаваемой информации. Обмен информацией осуществлялся также с помощью 

радиосредств транспортной базы работников структуры управления ликвидацией аварии, военных, милиции, 

КГБ, задействованных военных и гражданских структур в динамике их перемещений, что затрудняло сбор 

статистических данных по обмену информацией. Страшная действительность 1986 года, в которой 

проявились могучая сила атома, человеческая безопасность и недальновидность, а также невиданный 

спасательный порыв человеческого естества, имеет причинную связь со страшной действительностью 

настоящего на востоке Украины, которая разгорячена амбициозными планами перекроить мир, навязать свой 

стиль жизни и мышления, поливая кровью и землю, и человеческие души. 

Ключевые слова: ЧАЭС, ликвидация аварии, военная связь, оперативная группа, приказы, радиосвязь. 

 

Hrokholskyi J., Sakovich L. Sus B. Characteristics of military communication in technogenic situations: 

cheese accident. The process of deployment, dynamics of changes and features of the use of the military 

communications system in the 30-kilometer zone of the Chernobyl nuclear power plant in the period from 04/26/86 to 

12/05/86 are analyzed. The material is based on the documents and orders of the operational group of the USSR 

Ministry of Defense (military unit 06407) , statistical data that were submitted daily from communication elements, and 

the analysis by the authors of the records in the communication department of orders and instructions of the 

management and the results of their implementation regarding operational changes in the communication structure 

within a 30-kilometer zone, a special zone (ChNPP units) and regarding interaction with external structures outside the 
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30-kilometer zone during the specified period of liquidation of the Chernobyl accident. The analysis concerns the basic 

structure of military communications, the completeness of which is documented, as well as the part of civil 

communications that interacted with the military. The dynamics of situations, emergency adjustments of tasks and the 

necessary rapid changes in the technologies for their solution required immediate communication of information to the 

performers, which was provided to a certain extent by additional communication elements that were created for a 

specific situation and acted as needed, but were not displayed, as a rule, in documents. which made it difficult to take 

them into account in the general communication system and in the volumes of transmitted information. The exchange of 

information was also carried out with the help of the radio facilities of the transport base of the workers of the accident 

management structure, the military, the police, the KGB, the involved military and civil structures in the dynamics of 

their movements, which made it difficult to collect statistical data on the exchange of information. The terrible reality of 

1986, in which the mighty power of the atom, human security and short-sightedness, as well as the unprecedented 

rescue impulse of human nature, were manifested, has a causal connection with the terrible reality of the present in 

eastern Ukraine, which is inflamed with ambitious plans to reshape the world, impose its own lifestyle and thinking. 

pouring blood on both the earth and human souls. 

Key words: Chernobyl NPP, liquidation of the accident, military communications, operational group, orders, 

radio communications. 

Постановка завдання. У період 04.10.1986 р. до 05.12.1986 р. автори Сакович Л.М. і 

Грохольський Я.М. послідовно в часі виконували обов’язки старших офіцерів відділу зв’язку 

оперативної групи МО СРСР, на який були покладені задачі організації і забезпечення 

діючого зв’язку по управлінню військами, що займались ліквідацією аварії на ЧАЕС. 

Офіцери відділу на всіх етапах ліквідації аварії забезпечували неперервне чергування по 

підтримуванню системи у належному стані й оперативному розв’язанню назрілих проблем, 

знаходились у роз’їздах у межах 30-кілометрової зони і спеціальної зони (ЧАЕС) для 

розв’язання завдань зв’язку, оцінки місць розгортання засобів зв’язку, прокладання 

кабельних ліній, забезпечення взаємодії в питаннях зв’язку різних внутрішньозонових і 

позазонових структур, розв’язання екстрених питань зв’язку, оцінки екстремальних ситуацій, 

уточнення на місцях прийнятих рішень. Фізичну суть різних процесів, які розглядаються у 

статті, соціальний аспект техногенних ситуацій, вплив на навколишнє середовище і земну 

кору динамічних ядерних ударів, специфіку партійного керівництва автори статті 

аналізували сумісно. У зазначений період конкретизувались особливості та характер 

військового зв’язку в екстремальних умовах, які відповідають техногенній аварії на ЧАЕС.  

З плином років не раз проявлялись екстремальні умови забезпечення військового зв’яку, 

зокрема, на сході України. Аналізуючи подібні ситуації, автори виявили загальні тенденції, 

які характерні для військового зв’язку в таких ситуаціях і аналізуються у статті, з певною 

корекцією на час та технічні можливості.  

Аналіз останніх публікацій. Наскільки відомо авторам, узагальнених даних щодо 

військового зв’язку у Чорнобильській зоні з 26.04.2986 р. до кінця того ж року у публікаціях 

нема. Це, як нам здається, пов’язано з тим, що під кінець року зв’язок був переданий 

цивільній обороні, а накази по військових частинах та оперативній групі роз’їхалися у різні 

місця та осіли згодом у різних архівах. Деякі дані були опубліковані в [18, 19]. Певні 

уточнюючі дані були отримані від виявлених виконавців наказів. Стан, який виник у 

чорнобильській зоні, пов’язаний з екстремальними умовами, які утворилися внаслідок 

техногенної катастрофи, специфікою місцевого і загального управління, значною 

невизначеністю ситуації, швидкою зміною динаміки і можливими катастрофічними 

наслідками прийнятих рішень. Різні облікові дані у такій динаміці були неповними, часто 

накази були авральними, мало дублювалися письмово, управління – у телефонному режимі,  

або ситуаційним на місцях. 

З дня аварії і по серпень 1986 року система зв’язку кількісно нарощувалась і її 

функціонування супроводжувалось структурними та організаційними перетворюваннями, 

пов’язаними із збільшенням кількості військових частин і цивільних структур, задіяних для 

ліквідації наслідків аварії, динамікою, багатоваріантністю, складністю і певною 

невизначеністю кінцевих результатів рішень багатьох задач, які ставились, з необхідністю 

термінової реалізації експрес-наказів керівних органів в екстрених випадках, постійної 

корекції і зміни планів, забезпечення  ефективної взаємодії  структурних елементів всього 

контингенту ліквідаторів. На кінець цього періоду визначились найбільш інтенсивні 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 1 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

24 

інформаційні напрямки, стабілізувалась кількість військових частин [1], в основному 

визначилась географія місць виконання робіт, що дало можливість перейти від кількісних 

показників у нарощуванні системи зв’язку до вдосконалення  її  структури, раціональнішому 

використанню сил і засобів зв’язку, певному їх скороченню. У першу чергу обмежувалось 

застосування радіо- і космічного зв’язку, основна увага приділялась використанню 

кабельних і радіорелейних ліній зв’язку, а також орендованих у Міністерства зв’язку каналів. 

Дані, щодо зазначених у поданому дослідженні апаратних і апаратури, які 

використовувались у системі військового зв’язку, представлені у відкритих вебсайтах  

[2−15], основні принципи функціонування подібної апаратури розкриті в [20−22].  

Зазначимо, що подані нижче результати основані на джерелах інформації, які зазначені 

в анотації, відображались документально і в сукупності сформували основну достатньо 

тривалу і стабільну (базову) складову загального зв’язку. Обсяг реального зв’язку значно 

більший. Зокрема, не повністю врахована система цивільного зв’язку, міліції, КГБ, 

мобільного зв’язку із рухомими об’єктами, екстрено створеними в інтересах ліквідації аварії 

та розв’язання ситуаційних завдань. Проблемним і практично неможливим було врахування 

зв’язків із автотранспорту органів управління в умовах динаміки переміщень, термінових 

нетривалих напрямків радіозв’язку за допомогою мобільних радіостанцій у межах 

створюваних і переформованих структур та їх використання. Статистика не враховує 

частини екстрених і польових зв’язків між палатками, апаратними, різними утвореннями за 

допомогою кабелю П-274 та телефонних апаратів ТА-57 чи подібних засобів зв’язку, із-за 

відсутності зафіксованих даних про створення таких зв’язків. В основі цивільного зв’язку 

були стаціонарні канали, частина із яких орендувалась в інтересах військового зв’язку. 

Міліція і КГБ  використовували для аналізу та розв’язання екстрених завдань мобільний 

зв’язок за допомогою своїх портативних радіостанцій та канали цивільного і військового 

зв’язку. Відмітимо також, що є значна кореляція між тими екстремальними умовами 
забезпечення зв’язку і  умовами його забезпечення в сучасних техногенних, природних і 

соціальних ризиків та ведення бойових дій. Але змінився технічний стан засобів зв’язку, 

стали страшнішими новітні озброєння, зросли можливості ворога протидіяти в усіх сферах 

управління та зв’язку, використовувати інформаційні та кібератаки, розладнувати фізично та 

засобами РЕБ систему зв’язку. Протидія стосується також всіх сфер суспільного життя, 

питань економіки, фінансів, оборони, природних ресурсів, суспільних та міждержавних 

відносин, питань відстоювання суверенітету та незалежності, мови, єдності нації та церкви. 

Екстремальні умови можуть виникнути і при розладнанні систем мобільного зв’язку, до 

якого населення звикло. 
Метою статті є аналіз особливостей військового зв’язку в техногенних умовах, які 

відповідають аварії на ЧАЕС, для утримання узагальнених даних, використання яких 

можливе і доцільне в інших екстремальних умовах щодо уникнення певних помилок і 

об’єктивного врахування нестандартних умов забезпечення зв’язку.  

Виклад основного матеріалу 

Аналіз динаміки утворення і функціонування системи військового зв’язку  

Організація і розвиток системи військового зв’язку з моменту аварії і до 05.12.86 р., 

деякі узагальнення і статистичні матеріали характеризуються наступними даними. 

1.  Для забезпечення зв’язком сформовану оперативну групу КВО в район аварії  

(м. Прип’ять) 26.04.86 р. були виділені засоби зв’язку від 113 бригади зв’язку КВО і 

розгорнутий вузол зв’язку (ВЗ)  “Волномер”* у складі: 

станція супутникового зв’язку Р-440-О [2] − 1 к-т; 

апаратна засекреченого зв’язку П-244 ТМ [3] − 1 к-т; 

комплекс гарантованого засекречування мовних сигналів Т-222 П [4− 6] − 1 к-т. 
*назви вузлів і апаратури зв’язку надані у російськомовному варіанті. 

2.  27.04.86 р. о 9.50  був утворений телефонний засекречений канал гарантованої 

стійкості („Булава” – Т-222 П) із вузлом зв’язку ГШ ЗС СРСР “Рубин” за допомогою системи 
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космічного зв’язку і канал тимчасової стійкості (Т-217 [7]) із використанням каналу ТЧ, а з 

вузлом зв’язку штабу КВО “Легенда” – два  телефонні зв’язки  тимчасової стійкості (Т-217). 

 До кінця дня 27.04.86 р. ВЗ “Волномер” був підсилений апаратною  П-238 Т [8] для 

забезпечення телеграфним засекреченим зв’язком гарантованої стійкості із ВЗ “Рубин” і 

чотирма КШМ  Р-142 [9] для забезпечення управління загонами радіаційної розвідки. Цього 

ж дня для управління авіацією окремим полком зв’язку військово-повітряних сил КВО був 

розгорнутий ВЗ  “Привал” у складі: 

П-244 Т − 1 к-т; 
радіорелейної станції Р-409 [10] − 1 к-т; 

радіостанції Р-140 [11] − 1 к-т. 

Від ВЗ “Привал”  були забезпечені телефонні засекречені зв’язки тимчасової стійкості 

(Т-217) із ВЗ штабу ВПС КВО “Десна”, ВЗ “Волномер” і ВЗ аеродрому м. Чернігова 

“Маятник”. З гелікоптерами, які виконували різні завдання, був передбачений радіозв’язок. 

Відомо, в яких пекельних умовах працювали ці гвинтокрилі машини і люди в них, зависаючи 

у стовпі атмосфери, яка світилася від радіаційного опромінення, над роздертим жерлом 

блоку, щоб скинути туди свинець та пісок і приглушити викиди. Ці машини із-за високого 

вторинного опромінення знайшли своє пристанище у могильниках, а люди – в лікарнях. 

В кінці цього дня був використаний танк для утворення технологічної пробоїни з 

використанням гармати. Його супроводжувала і забезпечувала зв’язок та управління 

командно-штабна машина Р-142. 

3.  29.04.86 р. ВЗ “Волномер” і ВЗ  “Привал” були передислоковані, з метою 

зменшення опромінення особового складу, а також впливу радіації на напівпровідники в 

апаратурі зв’язку, із м. Прип’ять у м. Чорнобиль, звідки організувала свою роботу 

оперативна група КВО під керівництвом заступника командувача військами округу. Пізніше 

частина засобів зв’язку разом із транспортною базою  теж була похоронена в могильниках.  
Зазначимо, що з часом людська жадоба, безвідповідальність та ігнорування безпекою 

запустили механізм розкрадання могильників, і радіація почала розповзатися по Україні, 

приносячи нещастя не в одну сім’ю.   

4. 4.05.86 р. у м. Чорнобиль прибула оперативна група МО СРСР (40 осіб) під 

керівництвом Головнокомандувача військами  Південно-Західного напрямку. 

Для забезпечення управління військами хімічного захисту, інженерними військами, 

частинами цивільної оборони (ЦО), медицинськими частинами, які  прибували в район  

30-кілометрової зони, 4 і 5 травня 1986 р. ВЗ “Волномер” підсилюється засобами зв’язку і 

додатково розгортаються: 
a) ВЗ ЗКП  ОГ МО СРСР у м. Іванків; 

b) допоміжний ВЗ у районі н. п. Оране; 

c) радіорелейні лінії: 

Р-409 (м. Іванків – н. п. Оране ); 

Р-404 [12] (м. Іванків – ВЗ ЗКП  КВО “Труборез”); 

Р-409 (м. Іванків – м. Чорнобиль); 

Р-409 (м. Чорнобиль – н. п. Оране); 

допоміжний ВЗ “Волномер-1” у районі н. п. Опачичі під Чорнобилем, де було поселене 

керівництво. 

5. У сховищі цивільної оборони (під адміністративним корпусом) на АЕС був 
розгорнутий 6.05.86 р., в інтересах забезпечення управління силами і засобами, які 

знаходились безпосередньо на АЕС, вузол зв’язку “Пробег”, з комутаторами та апаратурою 

засекречування. Були підсилені засобами зв’язку робочі місця голови урядової комісії і 

керуючого складу міністерств на АЕС і  в м. Чорнобилі. 

6.  9.05.86 р. було прийняте рішення на організацію управління по секторах (уся  

30-кілометрова зона була розділена на три сектори і одну особливу зону територія – район 

АЕС). У зв’язку з цим були сформовані три вузли зв’язку, які 11 травня 1986 року прибули в 

район зосередження і розгорнулись: 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 1 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

26 

ВЗ “Разворот” (сектор № 1) – у районі н. п. Пірки (потім переміщений в район н. п. 

Рудаков); відповідальний БВО; 

ВЗ “Славянка” (сектор № 2) – у районі н. п. Терехов; відповідальний КВО; 

ВЗ “Станица” (сектор № 3) – у районі н. п. Діброва (потім переміщений в район н. п. 

Радча); відповідальний ПрикВО. 

Вузли зв’язку зон були з’єднані з ВЗ МО “Волномер” в Чорнобилі і з ВЗ своїх штабів 

лініями кабельного, радіорелейного, тропосферного і супутникового зв’язку. Для 

підвищення пропускної здатності і надійності виходу на мережі зв’язку Міністерства 

оборони і Міністерства зв’язку  силами радіорелейного батальйону КВО була побудована 
радіорелейна лінія прив’язки з використанням РРС Р-404. За допомогою закинутої, але 

відремонтованої повітряної лінії зв’язку, був забезпечений вихід із ВЗ “Волномер” на один із 

опорних ВЗ КВО. 
Створення вузлів зв’язку секторів дозволило в умовах радіоактивного зараження, 

динаміки робіт і переміщень забезпечити більш стійке і оперативніше управління підлеглими 

військовими частинами і підрозділами. 

У кожному секторі було організовано по одній станції фельд’єгерсько-поштового 

зв’язку (СФПЗ). 
Прийняті заходи забезпечили всі види зв’язку від базового ВЗ “Волномер” у м. 

Чорнобилі (телефон, телеграф, кольоровий фототелеграф, фельд’єгерсько-поштовий) з ВЗ 

ГШ “Рубин” (Москва), ВЗ КВО “Легенда” (Київ), ВЗ “Каскад” Південно-західного 

оперативного напрямку (Кишинів). Акцент здійснювався на засекречений зв’язок.   
7. Досвід організації і забезпечення зв’язків, який був за цей час набутий, показав, що 

частини цивільної оборони, окремі медицинські батальйони, частини і підрозділи тилу, 

інженерні та хімічні війська своїми штатними засобами зв’язку не здатні забезпечити зв’язки 

в  потрібному об’ємі, який визначався екстремальністю і динамізмом ситуації, характером 

задач ліквідації, що призводило до необхідності виділення в їх розпорядження засобів 

зв’язку за рахунок інших військових частин. Це в певній мірі додатково підривало 

боєготовність військових частин, з’єднань та округів щодо основного їх призначення через 

необхідність направляти війська зв’язку у Чорнобильську зону, ослабляючи систему 

власного управління. 

Враховуючи вплив радіації на здоров’я і можливі мутації при народженні дітей, було 

прийняте рішення на заміну особового складу строкової служби сімейними призовниками 

запасу, в яких уже були діти, але цей процес відбувався достатньо мляво, враховуючи, що 

призовникам треба було платити гроші на рівні їхніх зарплат із коефіцієнтом підвищення.  

8. Зазначимо, як показує досвід, що у початковий період будь-якої несподіваної, 

екстреної, динамічної ситуації (техногенні, природні катаклізми, воєнні дії, терористичні 

акції, крупні аварії) зв’язок можливий тільки за допомогою мобільних і портативних 

радіозасобів. У чорнобильський період їх не вистачало. Радіостанції типу Р-105М, Р-107М 

недостатньо компактні, потребують солдата для переноски, утворюють на одній частоті 

мережу із кількох абонентів (один говорить, всі слухають), комутація абонентів між собою 

неможлива. Значно зручнішими були малогабаритні радіостанції Р-148, Р-157, Р-158 (вагою 

до 4 кг, далекість зв’язку до 4−6 км), але їх майже не було, приходилось терміново замовляти 

на військових складах для виконання задач, що планувались (зокрема, ручне очищення даху 

4-го блоку). Більш зручними були міліцейські радіостанції (ГОСТи 16019-70, 16019-78), але 

їх було мало.  Специфіку зв’язку часто визначав характер роботи, яку треба було виконати. 

Зокрема, коли використання різних механічних роботів, які керувались дистанційно по 

радіоканалах з використанням систем відеоспостереження, показало свою неефективність, 

було прийнято рішення очищати дах від уламків за допомогою людей у відносно (стосовно 

сотень і тисяч рентген) захисній екіпіровці. Ліквідатори по черзі пролазили через люк, 

маючи для зв’язку портативну радіостанцію, якою, як виявилось, незручно користуватись у 

протигазі та грубих рукавицях, і в межах кількох хвилин скидали вниз все, що можна було 

скинути. Щоб не було затримок за роботою понад встановлений час, на даху був 
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поставлений дзвін, мотузок від якого тягнувся у внутрішнє приміщення, щоб відкликати з 

даху людину. Віддалено, з іншого корпусу, велося спостереження за допомогою відеокамери 

і радіозв’язком з приміщеннями, в яких готовили та очищали людей.     

9. Для забезпечення високої оперативності передачі кольорової картографічної 

інформації про радіаційну обстановку і динаміку проведення очищувальних робіт було 

прийнято рішення про використання комплексу “Цвет” (76В157 ) [13] у напрямках: 

ВЗ “Волномер” – ВЗ “Рубин” (Чорнобиль – Москва); 

ВЗ “Волномер” – ВЗ “Каскад” (Чорнобиль – Кишинів). 

10. До серпня 1986 року продовжувалось кількісне нарощування системи зв’язку, 
структурні та організаційні зміни. Усього було утворено 63 вузли зв’язку, у тому числі: 

ВЗ  ПУ  ОГ  МО  СРСР (912  ОГ) – 1; 

ВЗ  особливої зони – 1; 

ВЗ  секторів – 3; 

ВЗ допоміжних ПУ – 2; 

ВЗ з’єднань і військових частин – 56. 

Протяжність ліній зв’язку склала 1432 км, у тому числі: 

радіорелейних  – 516 км; 

тропосферних – 120 км; 

кабельних – 796 км; 

прийнято 65 орендованих у Міністерства зв’язку каналів; 

організовано напрямків космічного зв’язку – 6. 

У системі зв’язку було задіяно: 

a) особового складу – 1702 чол., у тому числі: 

офіцерів – 148 чол.; 

прапорщиків – 139 чол.; 

солдат і сержантів – 1376 чол.; 

жінок – 39 чол.; 

b) автомобілів – 379, із них спеціальних – 298. 

Усього було організовано зв’язків –169, із них засекречені з гарантованою стійкістю – 34,  

з тимчасовою стійкістю – 87. 

11.  З серпня 1986 року кількісне нарощування системи зв’язку припинилось, більша 
увага надавалась її вдосконаленню, раціональному використанню сил і засобів, щоб 

понизити кількісні показники і підготувати систему осінньо-зимового періоду експлуатації. 

Визначилась стабільна (базова) частина системи зв’язку, яка дозволила забезпечити 

необхідні оперативність і гнучкість в управлінні, що пов’язано із динамікою обстановки, 

задачами військам і постійними їх переміщеннями. До базової структури під’єднувались чи 

від’єднувались місцеві елементи зв’язку. 

12.  З метою недопущення втрат інформації і несанкціонованого доступу до неї були 

прийняті заходи: 

a) з оперативними групами секторів і всіма підлеглими військовими частинами був 
організований, в основному, засекречений зв’язок по каналах і лініях військової системи 

польового зв’язку і по провідних каналах державної мережі зв’язку. Тропосферний зв’язок 

використовувався як резервний; 

b) була заборонена робота радіозасобів у короткохвильовому діапазоні, за винятком 
радіомережі радіаційної обстановки, для якої був визначений режим роботи “чергове 

приймання”. Робота засобів  радіозв’язку дозволялась тільки при втраті всіх видів зв’язку і з 

дозволу ПУ зв’язком ОГ МО СРСР; 

c)  за роботою і станом радіомереж був установлений радіоконтроль силами чотирьох 

постів контролю безпеки зв’язку; 

d) скорочувалась кількість абонентів відкритого зв’язку. 
13.  У зв’язку з тим, що строки ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС затягувались і в 

принципі не були чітко визначеними, війська зв’язку та інші військові формування 
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приступили до підготовки місць свого розміщення і вузлів зв’язку до роботи в зимових 

умовах. Розпочались роботи по переформуванню в м. Чорнобилі ВЗ “Волномер” у 

стаціонарний варіант функціонування. Ці роботи були закінчені близько 20.10.86 р. Без 

потреби дублюючі зв’язки були ліквідовані, частина засобів зв’язку була вивільнена. 

Деякі узагальнення процесу функціонування зв’язку 

 Загальні підсумки обміну інформацією з 27 квітня по 24 листопада 1986 року у 

створеній  системі військового зв’язку, організованої для управління процесами ліквідації 

наслідків аварії ЧАЕС, наступні*: 

проведено переговорів – 1376572, із них ЗАС – 766550; 

передано ТЛГ ЗАС телеграм/слів –9125/ 962620; 

прийнято ТЛГ ЗАС телеграм/слів –7994/ 938297; 

передано спецстрічок (“Лахта”) – 10735; 

передано факсимільних повідомлень (“Цвет”): кольорової графічної інформації (ЦГИ) – 

1503, звичайної графічної інформації (ОГИ) – 348; прийнято: ЦГИ – 425, ОГИ – 348; 

коефіцієнт справної дії (КСД) системи –  приблизно 97 %.  

 *узагальнення основані на даних, які були документально зафіксовані. 

Середні значення за місяць з 27.4.86 р. по 24.11.86 р.: 

проведено переговорів –  183203, із них ЗАС –    106665; 

передано ТЛГ ЗАС телеграм/слів – 1270/133947; 

прийнято ТЛГ ЗАС телеграм/слів – 1110/130564; 

передано спецстрічок (“Лахта”) – 1492; 

передано ЦГИ – 210, ОГИ  – 69; 

прийнято ЦГИ – 58, ОГИ – 49; 

КСД – приблизно 97 %; дещо нижчий він був у квітні–травні  і вищий після вересня 

1986 року. 

 Цілеспрямованого заважання функціонуванню системи зв’язку, радіоелектронного 

подавлення (РЕП) не спостерігались. Дози радіації поза зоною ЧАЕС, які діяли на засоби 

зв’язку, позволяли підтримувати зв’язок у задовільному стані. Вплив високих рівнів радіації, 

з метою досліджень, на зв’язок не передбачався, технологічно був складний і небезпечний 

для життя. Металеві поверхні засобів зв’язку та різних технологічних систем були джерелом 

вторинного опромінення, яке часто перевершувало допустиму дозу. Показання дозиметрів 

індивідуального використання у кінці робочого дня, як правило, перевищували максимальне 

значення шкали. Цим користалися деякі особи, що були у відносно безпечному місці 

стосовно рівня радіації, і щоб “накачати” собі рентгенів залишали на ніч засоби вимірювання 

у місцях з високим фоном радіації. Тому були встановлені норми опромінення: у межах  

30- кілометрової зони – 0,3 рентген на добу, у межах спеціальної зони (блоки АЕС) – 1 

рентген на добу, хоча, залежно від діяльності ліквідатора, місця його знаходження, динаміки 

переміщень і тривалості перебування у проблемних точках, можна було “зловити” десятки і 

сотні рентген, у багатьох проявлялись блювотні рефлекси.  

Технічна сторона функціонування системи зв’язку виявила достатньо високу 

інтенсивність виходу із ладу пристрою УПС-9,6 (модем зі швидкістю обміну 9,6 кбіт/с, що 

перевищувало на той час швидкості обміну модемів закордонних фірм) комплексу Т-230 

(“Интерьер”), для ремонту і заміни плат постійно знаходились представники заводу 

виготовлювача. Були часті відмови блоків комплексу “Цвет”, який використовувався 

сеансами, але за рахунок резервування технічні проблеми майже не впливали на 

неперервність передачі і прийому чорно-білої і кольорової графічної інформації 

(передавалась відображені на карті зміни стосовно прийнятих рішень і результатів робіт). 

Відмітимо, що реалізовані в цій апаратурі методи підвищення вірогідності передачі цифрової 

інформації дозволили достатньо ефективно вести обмін по неякісних каналах. Це питання 

актуальне для сучасних засобів зв’язку при роботі по неякісних каналах, а також в умовах 

радіоелектронного подавлення (РЕП) радіотрактів, при високих ймовірностях помилок на 

одиничний елемент (р ≥ 10
−3

). Інша несправна у системі зв’язку апаратура по мірі 
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можливості ремонтувалась або замінювалась на справну, якщо така була в наявності. 

Питання ремонту замикалось на екіпажах апаратних і станцій з використанням ЗИП та 

допомоги сусідніх по розміщенню засобів зв’язку. Певних централізованих пересувних 

органів моніторингу та допомоги не було, більш складні технічні питання аналізувались у 

телефонному режимі з прийняттям певних рішень, деколи тривалих щодо виконання,  

з використанням окружної бази КВО по зберіганню і ремонту техніки зв’язку та 

можливостей цивільних структур. Зазначимо, що для забезпечення роботи складних 

комплексів “Булава” та “Интерьер” потрібні якісні канали зв’язку, інакше мовний 

синтезований звук на приймальній стороні стає незрозумілим. Якість реальних каналів часто 

суттєво погіршувалась через вплив характеристик неякісних трактів передачі сигналів в 

умовах експлуатації, що вимагало постійних регулювальних операцій та використання 

резервних каналів. Порівнюючи із сьогоденням [16, 17], подібна апаратура може 

розміститися на столі, забезпечуючи значно якісніший зв’язок (на рівні всім відомого 

мобільного).  Переміщення транспорту, роботи по дезактивації приводили до обривів 

кабельних ліній, участки яких достатньо оперативно замінювали лінійні підрозділи 

військових частин.  

Апаратні зв’язку, антенні системи, обслуговуючі структури, виходячи із динамічної 

ситуації та відсутності супротивних дій, не маскувались. Зрозуміло, що такий стан 

недопустимий в умовах сучасної практики ведення бойових дій і можливостей противника. 

Станом на 5.12.86 р. відділ зв’язку ОГ МО СРСР був скорочений і складався із 4-х 

офіцерів (начальника відділу і 3-х старших офіцерів), які здійснювали загальне керівництво 

системою зв’язку. З початку 1987 року управління системою зв’язку було передано цивільній 

обороні. Представлений матеріал був частково висвітлений в [18, 19].  

Висновки 

1. За рядками й цифрами цієї статті – величезна за обсягом і безмежна за 

відповідальністю робота десятків тисяч наших громадян, цивільних і військових, солдатів, 

сержантів, прапорщиків, офіцерів і жінок, які самовіддано, у небачено стислі строки, за умов 

страшної безпосередньої загрози своєму здоров’ю і життю, створювали систему військового 

зв’язку, приводили цивільний зв’язок до нових умов, знаходили нестандартні та ефективні 

рішення проблем, що виникали і були несподіваними, складними та непередбачуваними за 

наслідками.  

2. Створена загальними зусиллями система зв’язку забезпечила: 

оперативне інформування вищого керівництва про масштаби аварії та результати робіт, з 

метою вжиття необхідних заходів і мобілізації відповідних матеріальних ресурсів; 

управління різними структурами та експрес-створеними групами фахівців щодо 

поточної швидкої розробки технологій і технічних рішень по ліквідації наслідків аварії, 

розв’язанню термінових завдань;  

загальну координацію зусиль по створенню складних технічних і технологічних 

засобів, необхідних для виконання великих за обсягом і тривалих робіт; 

виявлення найбільш важливих щодо впливу на техногенну ситуацію місць і термінову 

координацію зусиль по усуненню можливих негативних наслідків; 

керування силами і технічними засобами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, їх структурними 

підрозділами, групами та бригадами, координацію їх діяльності;  

загальне тактичне та стратегічне управління процесами ліквідації наслідків техногенної 

катастрофи, узгодження і корегування з державними органами, науковими структурами 

прийнятих рішень; 

координацію зусиль по розробці прогнозів на майбутнє щодо АЕС, навколишнього 

середовища та населення; 

управління життєзабезпеченням ліквідаторів аварії; 

розв’язання проблем з населенням, яке було евакуйоване і залишилось у межах зони. 

3. Більш загальний погляд на роль радіозв’язку, враховуючи і проблеми сьогодення, 

полягає у тому, що при виникненні техногенних чи природних катаклізмів, а також у процесі 
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бойових дій зв’язок приходилося організовувати за допомогою радіозасобів. Їх роль по 

координації зусиль, як показав досвід Чорнобиля, більш важлива, ніж раніше вважалось. 

Тому у штатних структурах військових частин доцільно передбачити більш широке 

використання портативних радіозасобів, різних за дальністю зв’язку і діапазоном частот,  

з можливістю виконувати функції комутатора, та з більш ефективними функціональними 

характеристиками, зокрема, із алгоритмом ППРЧ (псевдовипадковим перескакуванням 

частот), зокрема, типу PRC-9651.  Треба чітко усвідомлювати, що радіозасоби можуть бути 

виявлені, запеленговані противником, подавлені за допомогою систем РЕБ чи знищені, 

зокрема, за допомогою “дронів”. Тому важливим фактором у системі радіозв’язку є 

радіомовчання, поки не виникне динамічна, мінлива ситуація, коли використання інших 

видів зв’язку проблематичне. Зазначимо, що кожна радіостанція, навіть однієї моделі, має 

специфічні технічні ознаки, які можуть бути виявлені противником, що дає змогу 

відслідковувати переміщення радіостанції; це стосується і потужності радіостанцій, яка дає 

змогу противнику відслідковувати ланки управління. При можливості, необхідно обмін вести 

на понижених потужностях, використовувати короткі засекречені повідомлення, щоб 

система перехоплення противника не змогла відслідковувати та аналізувати обмін. 

Маскування від відео-, радіо- та теплових спостережень, фактів переміщень повинно бути 

ефективним.  Небезпечним є використання системи загального мобільного зв’язку, якщо це 

не єдина можливість зв’язку в екстремальних умовах, враховуючи, що вона прослуховується. 

Індивідуальний абонентський термінал постійно веде обмін із базовою станцією, навіть, 

якщо для зв’язку не використовується, його місце знаходження може бути запеленговане, 

переміщення зафіксоване. З високою ймовірністю можна вважати, що система такого зв’язку 

під час масштабних бойових дій буде зруйнована (базові станції виведені із ладу), а це може 

привести до безладу та паніки, тому що населення привикло до цього зв’язку, а інші 

загальнодоступні мобільні системи зв’язку відсутні. 

4. Стандартний ремонт сучасної апаратури, як це було в чорнобильській зоні, 

практично неможливий через складності алгоритмів і мініатюризації електронних елементів. 

Ремонт здійснюється заміною несправних плат − для цього виконується внутрішній 

апаратурний програмний моніторинг по їх виявленню. В апаратній повинен бути певний 

запас найбільш проблемних елементів. Якщо можливості по ремонту вичерпані, то, як ми 

вважаємо, доцільно мати в радіоапаратурі аварійний режим роботи, який реалізується за 

допомогою мінімальної кількості елементів апаратури. Таким режимом може бути слуховий 

обмін з використанням коду Морзе. Відомо, що адаптаційні можливості людського вуха 

забезпечують високу завадостійкість обміну при дії сукупності завад (шумів), навіть при 

відношенні потужностей сигнал/шум = 1/1 (вимоги до радіотелеграфіста 1-го класу). Ні одна 

сучасна апаратура не може функціонувати в таких умовах. Для реалізації цього режиму 

необхідно використати датчик (сенсор) коду Морзе і вихідний каскад радіостанції в обхід 

всіх її інших елементів. Вважаємо, що можлива початкова оперативна взаємодія апаратних 

зв’язку за допомогою модернізованої для такого випадку системи Wi-Fi, з наступним 

прокладанням, при необхідності та можливості, кабельних з’єднань. 

5. Ситуація в чорнобильській зоні на той період характеризувалась високою 

невизначеністю, невідомим станом того, що залишилось на місці блоку, як поведе себе 

утворене “місиво”, як запобігти можливому продовженню техногенного удару. Зазначимо, 

що й тепер (2021 рік) під сучасним “ковпаком” тліє дещо мало вивчене та небезпечне. 

Вважаємо, що рішенням (і непростою проблемою) є розробка такої технології, що позволила 

би розібрати його на безпечні складові, а не будувати через кожні 100 років дуже дорогі 

саркофаги.  

6. Цілком очевидно, що поводитись з високоефективними, але небезпечними через 

свою фізичну суть, техногенними системами необхідно з адекватною до них науковою та 

технічною повагою і повним розумінням можливих катастрофічних наслідків, виявляти 

гарантовані шляхи, як їх запобігти. Ні політичні, ні партійні, ні корпоративні, ні особисті 

інтереси та амбіції не повинні вносити зміни чи створювати ситуації, які можуть внести 
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погіршення у структуру та роботу таких систем. Необхідні гарантії щодо цього повинні бути 

жорстко відображені в законодавстві та інструкціях, мати вищу степінь невідворотної 

відповідальності. З часом виявилося, що стосовно ЧАЕС ці фрагменти людської діяльності 

не були дотримані. Зазначимо, що наші АЕС достатньо застарілі, зношені, хоча у певній мірі 

модернізуються, хочеться сподіватись, що метал та людська відповідальність виконають 

свою захисну місію. Детальний стан того, що сталося, проаналізований авторитетними 

комісіями і висвітлювався у засобах масової інформації. Знову була підтверджена відома, 

перевірена практикою та історією теза, що замовчування та перекручення фактів веде до 

погіршення стану виявлення, оцінки та прийняття ефективних рішень стосовно техногенних, 

природних чи біологічних проблем, а також тих штучно створених проблем, які мають 

особливий негативний вплив на стан життя людей і стосуються суспільних відносин і 

взаємовідносин між державами, питань довіри та виконання прийнятих угод. 

7. Відмітимо важливий соціальний аспект початку подібних крупних техногенних, 

природних чи соціальних катаклізмів. У таких умовах завжди спалахує патріотичний порив, 

одержимість і відчайдушність у важких і небезпечних ситуаціях, проявляється також 

боягузтво і панікерство, виповзають хапуги і злорадники, байдужі чекають, що вийде. Цьому 

завжди буде сприяти початкова плутанина в управлінні і діях, поки не почне 

конкретизуватись ситуація. У перші дні чорнобильської катастрофи було повне 

інформаційне замовчування перед населенням того, що сталося. Люди займалися буденними 

справами, виходили на першотравневі заходи, мовчки отримували свій радіаційний 

“подарунок”, і дивувались, чому калюжі після нічного дощу мають різнобарвні розводи. 

Можливо, у високих кабінетах обговорювалось те, що частина населення може постраждати, 

і йшлося, щоб не допустити загальної паніки, у першу чергу це стосувалося Києва.  

Як стало пізніше відомо, партійні і владні структури хотіли приховати реальний стан 

техногенного колапсу. Це і був той, підтверджений історичними даними, стиль керівництва 

партійних структур – за будь-яких умов не розголошувати нічого, що може сприйматись 

негативно, замовчувати все, бачити всюди потенційних шкідників, особливо в тих, хто хоч 

трохи думає і може висловити свою думку. Система влади не зупинялась навіть перед 

знищенням неугодних і нерідко невинних, що однозначно і багатократно у давній і ближній 

історії підтверджувалось. Реальна інформація підпільно просочувалась, а масштаб 

катастрофи був такий, що приховати її було неможливо, тому деякі дані були офіційно 

озвучені перед світовою спільнотою.  У зону чорнобильської катастрофи були в той час 

направлені тисячі людей і сотні одиниць різних транспортних засобів для вивозу людей і 

забезпечення початку ще не дуже зрозумілих в обʼємі і не повністю конкретизованих робіт. 

Спонтанно формувались і розформовувались після виконання завдань транспортні колони, 

бригади та групи ліквідаторів. Облікові дані про людей, транспорт, місце і характер робіт у 

такій динаміці були неповними, записи губилися, накази були усними, мало дублювалися 

письмово, управління – авральне, у телефонному режимі, і ситуаційним на місцях. Людей 

перенаправляли з одного місця на інше, не завжди це фіксувалось або не дійшло пізніше до 

облікових структур. Тому, з роками, багато ліквідаторів, не маючи необхідних даних про 

своє перебування у чорнобильській зоні, не можуть отримати статус ліквідатора, 

користуватись встановленими пільгами (значно уже обмеженими) і лікуванням, микаються 

по бюрократичних коридорах і судах. 

8. Відмітимо також, що з винайденням ядерної та термоядерної зброї, її випробування у 

повітрі, на землі і під землею, на воді і під водою мали як видимі, і, що важливо, невидимі 

наслідки. Візуально видимі ефекти і ті, що фіксувалися приладами (світлове 

випромінювання, ударна хвиля, радіоактивне випромінювання, електромагнітний імпульс, 

залишки радіоактивних речовин, наведена радіація), достатньо вивчені, але щодо віддалених 

наслідків від впливу цих ефектів на середовище та живі організми питання ще залишається 

відкритим, як і дія залишкової радіації після вибуху на ЧАЕС. Зазначені вибухи створюють 

динамічний удар на те середовище, в якому вони здійснені. Невідомо, яка частина атмосфери 

під час вибухів була викинута у космос, хоча навіть малі її втрати через різні причини 
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небажані. З тривалим часом їх сукупна дія може негативно вплинути на стан атмосфери, 

привести до поступового її знищення, і планета може стати мертвою, як Марс. Ці фактори та 

дія вибухів на захисні шари атмосфери  Землі мало вивчені.  Земна кора, в якій і на якій 

проводились вибухи,  – це своєрідна мембрана між магмою та атмосферою. Удар по 

мембрані змушує її коливатись, передавати імпульси удару в середовище, з яким вона 

контактує, тобто у магму, а далі – у ядро. Як ці імпульси і з якою швидкістю та тривалістю 

діють та взаємодіють далі, у середині Землі, що там утворюють? − невідомо. А це тисячі 

ударів різної потужності в різних точках Землі. Зміна координат магнітних полюсів, 

підвищення вулканічної активності, інтенсивності землетрусів, погодні та температурні 

катаклізми – чи не є це відлунням запеклого земного протистояння двох світових систем? 

Якщо земну кулю використовувати як полігон збройного протистояння, хижацькі знищувати 

її багатства, розбалансовувати взаємозв’язки у природі, які формувались мільйони років, то 

результати для людства можуть бути трагічними. Хочеться сподіватись, що прекрасна, 

унікальна у Всесвіті планета, можливо, єдина колиска життя, зуміє себе захистити і 

відновитись, але вже без присутності людства, якщо воно не схаменеться. 

Напрямки подальших досліджень. Зазначимо, що відмічені у висновках, зокрема, у п. 

8, проблеми потребують глибоких і всесторонніх досліджень. Кожна важлива обставина не 

повинна бути проігнорована, інакше вона може коштувати людям життя, створити проблеми 

для нації і, можливо, світу в цілому.  
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ІМОВІРНОСТІ БЕЗВІДМОВНОЇ 

РОБОТИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЯ 

 
В умовах експлуатації контроль і забезпечення працездатності систем, які впливають на безпеку 

використання колісних машин, є одними з пріоритетних завдань. До таких систем, в першу чергу, належать 

рульова і ходова частини автомобіля. Відмови у рульовому управлінні призводять до виникнення аварійних 

ситуацій, у тому числі до перекидання колісної техніки. Працездатність ходової та рульової системи впливає 

як на стійкість руху, так і на стійкість положення. Тому розробка і вдосконалення методів оцінки 

працездатності рульового управління та ходової частини автомобілів є актуальними. 

Сучасні умови експлуатації автотранспортних засобів (АТ), особливо під час проведення операції 

Об’єднаних сил, змушують їх виробників пред’являти жорсткіші вимоги до надійності найбільш 

відповідальних вузлів і систем. Тому в роботі запропоновано методику визначення загальної імовірності 

безвідмовної роботи технічних систем автомобіля.  

Гулий В.С., Зайко В.В., Чеснов А.І., Чорненький В.С. Методика определения общей вероятности 

безотказной работы технических систем автомобиля. В условиях эксплуатации контроль и обеспечение 

работоспособности систем, влияющих на безопасность использования колесных машин, являются одними из 

приоритетных задач. К таким системам, в первую очередь, принадлежит рулевая и ходовая части 

автомобиля. Отказы в рулевом управлении призводят к  возникновению аварийных ситуаций, в том числе к 

опрокидыванию колесной техники. Работоспособность ходовой и рулевой системы влияет как на 

устойчивость движения, так и на устойчивость положения. Поэтому разработка и совершенствование 

методов оценки работоспособности рулевого управления и ходовой части автомобилей актуальны. 

Современные условия эксплуатации автотранспортных средств (АТ), особенно во время проведения 

операции Объединенных сил, вынуждают их производителей предъявлять более жесткие требования к 

надежности наиболее ответственных узлов и систем. Поэтому в работе предложена методика определения 

общей вероятности безотказной работы технических систем автомобиля. 

V. Huliy, V. Zaiko, O. Chesnov, V. Chernenkiy. Methodology of determination of faultless work general 

probability of the car technical systems. In operating conditions, monitoring and ensuring the operability of systems 

that affect the safety of using wheeled vehicles are among the priority tasks. These systems primarily include the 

steering and chassis of the vehicle. In case of failures in steering, the ability to borrow the occurrence of emergency 

situations, including lead to overturning of wheeled vehicles. The performance of the chassis and steering system affects 

both driving stability and positioning stability. Therefore, the development and improvement of methods for assessing 

the performance of steering and chassis of cars are relevant. 

Modern external of vehicles environments, especially during realization of operation of joint  forces, makes their 

producers to produce more hard requirements to reliability of the most responsible knots and systems. Therefore 

methodology of determination of general probability of faultless work of the technical systems of car offers in-process. 

Ключові слова: автотранспортні засоби, надійність технічних систем автомобіля. 

 

Вступ. Вирішення задач надійності в процесі використання колісних машин будується 

з наступних основних етапів життєвого циклу машини (виробу): проєктування, виготовлення 

і експлуатації [3; 5]. При цьому реалізація останнього етапу забезпечується за допомогою 

прийнятої системи технічного обслуговування (ТО) і ремонту.  

Для мінімізації імовірності можливих несправностей елементної бази АТ в процесі її 

експлуатації, що виникають на перших двох етапах, можливо застосувати підхід 

динамічного коригування нормативів системи ТО і ремонту. Слід зазначити, що під 

коригуванням, в даному випадку, слід розуміти не тільки зміну інтервалу між черговими 

технічними діями (ТД), але і перерозподіл існуючих або введення нових технологічних 

операцій, що виконуються в процесі ТО [3]. 

Аналіз останніх публікацій.  

Так в науковому дослідженні [1] показана імовірнісна модель передвідмовного стану 

автомобіля, також були представлені результати дослідження структурної надійності АТ та 

причин виникнення відмов і несправностей елементної бази. В науковій статті [2] показано 

результат експериментального дослідження, в результаті якого були отримані відомості 

щодо експлуатаційної надійності систем безпеки автомобіля, що дозволяють оцінити ступінь 
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впливу різних чинників на діагностичні параметри передньої підвіски (ПП) та дозволив 

визначити їх допустимі значення за умови безвідмовної роботи систем. 

В  науковій роботі [3] розроблений системний підхід управління технічним станом 

систем автомобіля, які безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху (БДР) та 

представлено результати практичного застосування. 

Таким чином, постає наукове завдання щодо розробки загальної ймовірності 

безвідмовної роботи технічних систем автомобіля 

Мета дослідження – розробити методику визначення загальної ймовірності 

безвідмовної роботи технічних систем автомобіля. 

Виклад основного метеріалу. Для забезпечення безаварійної експлуатації АТ 

необхідно підвищувати рівень надійності його основних систем і в першу чергу тих з них, 

технічний стан яких робить вплив на (БДР) [4; 5]. Безвідмовність вказаних систем 

транспортних машин є основним критерієм, що використовується при управлінні їх 

технічним станом. Одним з показників безвідмовності є ймовірність безвідмовної роботи 

(ЙБР). При відомому значенні ЙБР технічної системи можна здійснити коригування 

нормативів її ТО та ремонту і виключити експлуатацію в передвідмовному стані. В той же 

час визначення кількісного значення цієї ймовірності є складним науково-технічним 

завданням, рішення якого у рамках методики, що розробляється, передбачається в два етапи : 

оцінка структурної надійності і аналіз статистичних даних по експлуатаційній надійності 

систем безпеки автомобіля. У цій статті пропонується методика коригування системи ТО і 

ремонту передньої підвіски (ПП) автомобіля по загальнїй ЙБР системи [6]. 

Оцінку структурної надійності ПП необхідно розпочинати з вивчення її конструктивної 

схеми, яка представлена на рис. 1 [7]. Основним елементом підвіски є гідравлічна 

телескопічна стійка амортизатора 8, нижня частина якої сполучена з поворотним кулаком 4. 

На телескопічній стійці встановлені вита бочкоподібна пружина 9, пінополіуретановий 

буфер ходу стискування і верхня опора стійки у зборі з підшипником 10. Нижня частина 

поворотного кулака 4 з’єднується шаровим шарніром 5 з нижнім (поперечним) важелем 7. 

Гальмівні і тягові сили сприймаються подовжніми розтяжками 6, які через резинометалеві 

шарніри з’єднуються з нижніми важелями 7 і з кронштейнами 11. У поворотному кулаці 

кріпиться дворядний радіально-наполегливий підшипник 12 закритого типу, на внутрішніх 

кільцях якого встановлена з натягом маточина 3 колеса. 

На основі рис. 1 складемо структурну схему надійності ПП (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Схема ПП передньопривідного автомобіля: 1 – диск; 2  –  вал приводу переднього колеса;  

3  –  маточина; 4  –  поворотний кулак; 5  –  шарова опора; 6  –  розтяжка; 7  –  важіль;  

8  –  телескопічна стійка у зборі; 9  –  пружина передньої підвіски; 10  –  опорний підшипник;  

11  –  кронштейн; 12  –  підшипник 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 1 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурна схема ПП автомобіля: ОП(л), ОП(п) –  опорний підшипник лівої і правої 

телескопічної стійки відповідно; З(л),З (п) –  телескопічна стійка у зборі ліва і права відповідно;  

Ст(л), Ст(п) –  маточина у зборі з підшипником ліва і права відповідно; ШШ (л), ШШ (п) –  шаровий 

шарнір лівий і правий відповідно; НР(л), НР(п) –  нижній важіль у зборі з розтяжкою лівий і правий 

відповідно; РМШ(л), РМШ(п) –  резинометалевий шарнір лівий і правий відповідно 

 

Визначимо ЙБР системи ПП за структурною схемою згідно з рис. 2: 

 

,РМШпРМШлНРпНРлШШпШШлСтпСтлСпСлОПпОПл PPPPPPPPPPPPP 
    (1) 

де Pi –  ймовірності безвідмовної роботи усієї системи, опорного підшипника (лівого, 

правого), телескопічної стійки у зборі (лівою, правою), маточини у зборі з підшипником 

(ліва, права), шарового шарніра важеля підвіски (лівого, правого), нижнього (поперечного) 

важеля підвіски (лівого, правого), резинометалевого  шарніра (лівого, правого). 

Згідно з результатами розрахунку, виконаними з використанням формули (1), 

забезпечення заданого рівня ЙБР (0,95) системи ПП автомобіля можливо лише при 

використанні елементів з ймовірністю Р (t) рівної 0,9958. Отримане значення ймовірності 

належить до другого класу надійності елементів [8; 9]. Таке високе значення ЙБР 

пояснюється тим, що дана система містить велику кількість послідовно сполучених 

елементів, кожен з яких робить істотний вплив на стійкість і керованість автомобіля. 

Результати дослідження. Інформація про експлуатаційну надійність системи ПП 

передньопривідних автомобілів отримана на основі аналізу статистичних даних по 

напрацюваннях на відмову її елементів. Отримані результати досліджень представлені на    

рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Діаграма експлуатаційних відмов елементів ПП передньопривідних автомобілів 

 

З діаграми видно, що найбільша частина відмов припадає на підшипник верхньої опори 

(26,5 %). Несправності телескопічної стійки ПП (23,9 %) є другою за значимістю причиною 

втрати працездатності системи. Відмови шарового шарніра важеля ПП і підшипника 

маточини припадає 22,4 % і 21,6 % усіх відмов відповідно. 
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Близько 5,6 % технічних несправностей ПП пов’язані з послабленням кріпильних 

з’єднань, зміною геометрії нижнього важеля ПП і розтяжки, внаслідок їх ушкоджень і так 

далі. 

Експлуатаційні випробування показали, що найменш надійним елементом ПП є 

шаровий шарнір важеля підвіски, середнє напрацювання повністю якого складає  

38,35 тис. км. Невеликий ресурс пов'язаний з важкими умовами роботи цього елемента, 

оскільки шарнір сполучає маточину на керованому колесі і важіль підвіски. Основним з 

причин порушення правильної роботи шарової опори є зношення дотичних поверхонь, який 

призводить до появи безповоротних зміщень. Збільшення проміжку в сполученні вкладиша і 

пальця виникає у зв’язку з наступними чинниками: 

–  природне зношення в сукупності із застарілими матеріалами; 

–  збільшення динамічного навантаження під час руху транспортної машини на великій 

швидкості по нерівних дорогах; 

–  порушення герметичності захисного чохла або пильовика; 

відсутність в шарнірі мастила (при необхідності її наявності). 

Наступним, найменш надійним вузлом в системі, є підшипник верхньої опори, середнє 

напрацювання повністю якого складає 45,82 тис. км.  Так само як і шарова опора, цей 

елемент сприймає основну частину усіх навантажень, що передаються підвіскою на кузов, і 

забезпечує “первинну” шумо- і віброізоляцію. 

Основні несправності телескопічної стійки пов’язані зі зносом гумових подушок 

розтяжок або послабленням кріплення їх кронштейнів, руйнуванням гумового елемента 

верхньої опори стійки і буфера ходу стискування або відмови амортизатора. 

Найбільш надійним елементом є підшипник маточини з середнім напрацюванням на 

відмову 71,69 тис. км. 

За результатами експлуатаційних спостережень встановлені теоретичні закони 

розподілу випадкової величини напрацювань на відмову елементів ПП. Напрацювання на 

відмову підшипника верхньої опори, телескопічної стійки, шарового шарніра важеля ПП 

добре узгоджуються з нормальним законом розподілу, підшипника маточини –  

з логарифмічно нормальним законом. Результати аналізу надійності вузлів і деталей ПП 

представлені на рис. 4 у вигляді графіків, що відображають залежності ймовірності їх 

безвідмовної роботи від напрацювання. 

 

 
Рис. 4. Ймовірність безвідмовної роботи елементів ПП передньопривідного автомобіля від 

напрацювання:  

1 – шарового шарніра важеля передньої підвіски; 2 – підшипника верхньої опори; 3 – телескопічної 

стійки у зборі; 4 – підшипника маточини; 5 – усієї системи ПП 
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Отримані теоретичні закони розподілу випадкової величини дозволили встановити 

функціональні залежності між ЙБР конкретного вузла або елемента і напрацюванням. 

Крива 5 на рис. 4 відображає результати розрахунку загальної ЙБР ПП, при виконанні 

якого враховувалися планові ТБ. Значення заданого рівня ймовірності безвідмовної роботи 

(0,95) системи ПП автомобіля відповідає напрацюванню 15 тис. км, далі відбувається її 

інтенсивне зниження. На напрацюванні 30 тис. км загальна ймовірність дорівнює 0,51, що 

неприпустимо для систем, які впливають на активну безпеку АТ. На підставі цього 

рекомендується кожні 15 тис. км додатково проводити діагностичні роботи по виявленню 

люфтів і проміжків у ПП на відповідність вимогам державних стандартів. 

Особливу увагу слід приділити контролю технічного стану шарового шарніра важелів 

передньої підвіски і підшипнику верхньої опори. До переліку регламентних робіт також слід 

додати регулювання кутів установки передніх коліс. 

Висновок. При інтеграції в існуючу систему ТО і ремонту АТ механізму оперативного 

коригування нормативів управління їх технічним станом в експлуатації за результатами 

діагностування вона стає адаптивною. Пропонована методика визначення загальної 

ймовірності безвідмовної роботи систем автомобіля, що впливають на безпеку руху, 

дозволяє виключити експлуатацію транспортної машини в передвідмовному стані за рахунок 

прогнозування її залишкового ресурсу. У разі фіксації в експлуатації декількох систем АТ, 

лімітуючих його надійність, виникає необхідність у використанні комплексного показника 

безвідмовності. 

Напрямом подальших досліджень визначено розробку методики розрахунку надійності 

передньої підвіски автомобіля при різних масогабаритних параметрах в умовах дії 

динамічного доцентрового прискорення. 
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УДК 621.391                                                                                                     Клімович С. О. (ВІТІ) 

 

 

РОЗРАХУНОК ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

 
Проведено аналіз аналогових та цифрових електричних фільтрів з використанням білінійного               

z-перетворення, яке застосовується в цифрових засобах зв’язку. Створено програмну складову розрахунку ЦФ 

на основі Matlab. Вирішені задачі побудови характеристик загасання та фазової характеристики цифрового 

електричного фільтра. Результати обчислень візуалізовані в програмному середовищі Matlab. 

 

Климович С. О. Расчет цифровых фильтров в среде Matlab. Проведено анализ аналоговых и цифровых 

электрических фильтров с использованием билинейного z-преобразования, что используется в цифровых 

средствах связи. Создано программную составляющую расчета ЦФ на основе Matlab. Решены задачи 

построения характеристик затухания и фазовой характеристики цифрового электрического фильтра. 

Результаты вычислений визуализированы в программной среде Matlab. 

 

S.Klimovich Calculation of digital filters in the Matlab environment. The analysis of analog and digital 

electrical filters using bilinear z-transform is carried out, which is used in digital communications. The software 

component for calculating the DF based on Matlab has been created. Problems of constructing characteristics of 

attenuation and phase characteristics of a digital electric filter are solved. The calculation results are visualized in the 

Matlab software environment. 

 

Ключові слова: Matlab, нормована частота, коефіцієнт пропорційності, z-перетворення, функція 

Золотарьова – Кауєра, Чебишева, Батерворта. 

 

Постановка задачі в загальному вигляді. Цифрова обробка сигналів є основою 

новітніх цифрових засобів зв’язку та обчислювальної техніки. Важливу роль у цифровій 

обробці відіграють цифрові фільтри (ЦФ) – електричні ланцюги, які здійснюють зміну 

форми сигналу. Основним призначенням ЦФ є підвищення якості сигналу, виділення та 

розподіл декількох сигналів. Порівняно з аналоговими фільтрами вони володіють низкою 

переваг, а саме: лінійна фазочастотна характеристика; продуктивність ЦФ не залежить від 

змін середовища (коливання температури); частотна характеристика налаштовується 

автоматично (адаптивні фільтри); обробка кількох вхідних сигналів або каналів без 

дублювання апаратних блоків; збереження фільтрованих та нефільтрованих даних для 

подальшого використання; знижена споживча потужність та ціна у надвеликих інтегральних 

мікросхемах; підвищена точність та продуктивність для пристроїв однієї лінійки; 

використання у великому діапазоні частот та дуже низьких частотах. Проте ЦФ не 

позбавлені недоліків, таких як: обмежена швидкодія; вплив скінченної розрядності (шум 

аналогово-цифрового перетворення); значний час на розробку та впровадження. Водночас 

розроблене програмне (апаратне) забезпечення може використовуватися в інших задачах 

цифрової обробки сигналів з незначною модифікацією або взагалі без змін [1].  

На сьогодні ЦФ застосовуються скрізь, де потрібна обробка сигналів, спектральний 

аналіз, обробка зображень (відео, звуку). Для більшої точності і високої швидкості обробки 

сигналів потрібно не тільки потужний процесор, але і додаткове дороге програмне (апаратне) 

забезпечення у вигляді високоточних і швидких цифро-аналогових та аналогово-цифрових 

перетворень.   

Аналіз останніх публікацій свідчить, що розрахунок (проєктування) цифрових та 

аналогових фільтрів на етапі апроксимації є процесом знаходження передаточної функції.    

В літературі [2–6] розглядається метод розкладання апроксимуючої функції в ряд Фур’є,       

а також знаходження передаточної функції за відомими часовими характеристиками, де 

також не наведено програмований метод розрахунку. В літературі [7–10] зазначено такі 

методи апроксимації для рекурсивних ЦФ: узгодженого z-перетворення; білінійного 

перетворення; інваріантності імпульсної характеристики, при цьому не наведена програма 

розрахунку ЦФ. В літературі [11] не наведено програмної складової розрахунку білінійного 

z-перетворення ЦФ з деталізованим відображенням практичної реалізації. Варто зазначити, 
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що розрахунки ЦФ з використанням білінійного z-перетворення є громіздкими та 

потребують значного часу, при цьому автоматизація (створення програмної складової) 

розрахунку ЦФ з використанням білінійного z-перетворення має складний характер 

побудови та розглянута не в повному обсязі. 

Тому постає актуальним завдання розробки програмної складової розрахунку ЦФ на 

основі програмного забезпечення Matlab. 

Виклад основного матеріалу. Розрахунок ЦФ базується на використанні передаточної 

функції відповідного фільтра-прототипа нижніх частот. Період дискретизації (Т) вибирають 

відповідно до теореми відліків (теорема Котельникова): 

,
2

1

maxf
T   

де maxf  – максимальна частота спектра сигналу, який передається [4]. 

ЦФ можливо описати різнісними рівняннями, при цьому розрізняють, як зазначено 

вище, два типи цифрових фільтрів: нерекурсивні та рекурсивні [11]. 

Нерекурсивні фільтри. Реакція нерекурсивного фільтра )(nTy  в момент часу nT  

дорівнює: 





n

k

k kTnTXbnTj
0

)()( ,     (1) 

де )(nTX  – вхідна дія;  

     n  – порядок фільтра;  

      kb – постійні коефіцієнти (вибірки імпульсної характеристики). 

Співвідношення (1) називають різнісним рівнянням n  порядку нерекурсивного 

фільтра. 

Рекурсивні фільтри. Реакція рекурсивного фільтра залежить як від вхідної дії, так і від 

реакції в інші моменти часу. Різнісне рівняння відповідно до виразу (1) приймає вигляд: 





e

k

k kTnTyanTjnTy
1

)()()( , 

де ka  – вагові коефіцієнти, які враховують зворотні зв’язки. 

Частковим випадок рекурсивного є нерекурсивні фільтри, в яких коефіцієнт ka  

дорівнює нулю. 

Одним із способів розрахунку цифрових фільтрів є розрахунок з використанням           

z-перетворення ;pTez  pTez  1 . 

Необхідно зазначити, що сутність досліджень полягає у створенні програмної 

складової, яка забезпечить автоматичний розрахунок параметрів ЦФ та здійснить побудову 

ЦФ відповідно до визначених параметрів. 

Для чіткого розуміння програмної складової та ходу виконання процесів розрахунку 

приведемо етапи опорного алгоритму:  

введення початкових даних; 

знаходження коефіцієнта пропорційності; 

знаходження нормованої частоти затримки аналогового ФНЧ-прототипу і порядку 

фільтра; 

отримання знаменника нормованої передаточної функції аналогового ФНЧ-прототипу; 

знаходження передаточної функції ЦФ з використанням білінійного z-перетворення. 

Для функціонування алгоритму необхідні наступні вхідні дані:
п  – гранична частота 

смуги пропускання, з – гранична частота смуги затримки, Т  – період дискретизації,  

а  – нерівномірність загасання в смузі пропускання, 0a  – загасання в смузі затримки, вид 
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апроксимації. Обмеження та припущення. Перевищення отриманого порядку фільтра над 

максимальним та мінімальним значенням порядку фільтру maxпотmin nnn  . 

Вирішення завдання розрахунку ЦФ на основі Matlab розділяється на етапи: 

1. Розрахунок коефіцієнта пропорційності: 
 

2
ctg п Т

K


 . 

Розрахунок нормованої частоти затримки аналогового ФНЧ-прототипу: 

2
tg з

з

Т
K


 . 

Розрахунок порядку фільтра (при використанні функції Батерворта): 
 

з

11,0

11,0

lg2

10

10
lg

0








a

a

n . 

2. Перевірка виконання умови maxпотmin nnn   (порядку фільтру). При виконанні – 

перехід до блоку 5 алгоритму. В іншому випадку – до блоку 8 алгоритму. 

3. Розрахунок знаменника нормованої передаточної функції аналогового                 

ФНЧ-прототипу )(H  (коефіцієнти якої знаходять в таблицях за відомими: загасанням, 

порядком фільтра та видом апроксимації): 
 

))(()( 21
2

1 2  CH , 

де C  – коефіцієнт з довідника [12];  

     
2

2

2

22  ;      
п




j
. 

4. Розрахунок передаточної функції ЦФ низьких частот з використанням білінійного     

z-перетворення 
1

1

1

1








z

z
k : 

)(

1
)(




H
K .            (2) 

 

5. Розрахунок характеристики загасання (рис. 1) та фазової характеристики (рис. 2). 
 

Визначення характеристики загасання у ФНЧ: 
 

])([lg10])([

lg10])[(lg10lg20)(

2

2

2

2

2

2

2

2

22

1

2



 Ca
 

 

 
Рис. 1. Графік загасання ФНЧ 

Визначення фазової характеристики ФНЧ: 
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Рис. 2. Графік фазової характеристики ФНЧ 
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Етапи та програмна складова розрахунку коефіцієнтів ЦФ відповідно до алгоритму 

представлена на рис. 3. 

 

 

 ПОЧАТОК 
1 

Ні 

 

Розрахунок 

( nK ,, з ) 

maxпотmin nnn   

Так 

2 

3 

4 

 Розрахунок значення 

знаменника нормованої 

передаточної функції  

              Введення початкових  
       даних (вид апроксимації, 

     
0зп ,,,, aаТ  ) 

5 

 

Розрахунок передаточної 

функції ЦФ  

 

6 

7      

Виведення результатів 

розрахунку та побудова 

             графіків 

 

КІНЕЦЬ 

8 

 
Рис. 3. Алгоритм розрахунку ЦФ в 

програмному середовищі Matlab 

script 

clc, diary off, echo on, 

% Програмна складова розрахунку коефіцієнтів 

передатної функції K(1/z)) ЦФ 

echo off; clear; 
 

 

fp=30; f3=90; ft=300; a1=1.2494; a2=30; a3=-1.2; a4=-0.6; 

b2=1.04; C=0.577; x = 0:0.1:20 

 

K=1/tan(3.14*fp/ft) 

L=K*tan(3.14*f3/ft) 

n=(log10((10^(0.1*a2)-1)/(10^(0.1*a1)-1)))/(2*log10(L)) 

 

Перевірка порядку ЦФ 

 

syms z 

K1=1/( C *(K*((1-z^(-1))/(1+z^(-1)))+1.2)*(K^2*... 

    (((1-z^(-1))^(2))/((1+z^(-1))^(2)))+... 

    1.2*K*((1-z^(-1))/(1+z^(-1)))+1.44)), 

K1=collect(K1); 

[num,den]=numden(K1); 

coef_den=coeffs(den); 

coef_num=coeffs(num); 

for i=1:length(coef_num) 

    bb(i)=coef_num(length(coef_num)-i+1); 

end 

for i=1:length(coef_den) 

    aa(i)=coef_den(length(coef_den)-i+1); 

end 

B=double(bb/aa(1)); A=double(aa/aa(1)); 

K1=filt(B,A,1), 
 

A=20*log10(c)+10*log10((x.^(2)+a3^(2)).^(2))+10*log10((a

4^(2))+(x-b2).^(2))+10*log10((a4^(2))+(x+b2).^(2)); 

B=atan(x/-a3)+atan((x-b2)/(-a4))+atan((x+b2)/(-a4)); 

figure(1);subplot(2,1,1); % ділимо вікно на 2 строки та 

один стовбець 

plot(x,A); % відображення першого графіка 

title('Характеристика загасання ФНЧ'); % Підпис графіка 

xlabel(''); % Підпис вісі х графіка 

ylabel(''); % Підпис вісі у графіка 

subplot(2,1,2); % побудуємо 2-гу координатну вісь 

plot(x,B); % відображення 2-го графіка в нових вісях  

title('Фазова характеристика ФНЧ');% Підпис графіка 

xlabel(''); % Підпис вісі х графіка 

ylabel(''); % Підпис вісі у графіка 
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Результати отримані в програмному середовищі відображено на рис. 4. 
 

 
Рис. 4.  Результати, отримувані в програмному середовищі Matlab 

 

Відповідно до отриманих z-показників та виразу (2) можливо здійснити проєктування 

ЦФ в пакеті Simulink, що являє собою блокове моделювання без використання мови Matlab, 

що дозволяє відстежити процес обробки даних в часі. Simulink надасть можливість 

побудувати графічні блок-діаграми та дослідити працездатність ЦФ. За рахунок того, що  

Simulink повністю інтегрований в Matlab, результати розрахунку програмної складової ЦФ, 

які проводилися вище, використаємо для отримання вихідних показників фільтра. 

На рис. 5 побудована структурна схема ЦФ та рис. 6 відображено властивості блоку 

ЦФ відповідно до отриманих показників програмної складової. 

 
Рис. 5. Структурна схема з Discrete Filter 

 

 
Рис. 6. Властивості блоку Discrete Filter 

 

Перевірку фільтруючої дії ЦФ НЧ продемонструємо при подачі на вхід ЦФ 

послідовності прямокутних відеоімпульсів. 
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Отримані сигнали, що надходять на осцилограф (Scope2) з генератору (Pulse 

Generator2) та ЦФ (Discrete Filter1), зображені на рис. 7. 
 

 

Рис. 7. Результат роботи ЦФ на Scope2 
 

Висновки. Представлена програмна складова розрахунку ЦФ з використанням Matlab 

дозволяє визначити основні параметри ЦФ, а саме: коефіцієнт пропорційності; нормовану 

частоту затримки аналогового ФНЧ-прототипу та порядок фільтру; знаменник нормованої 

функції аналогового ФНЧ-прототипу та передаточну функцію ЦФ; зменшити час 

розрахунків та полегшити побудову характеристики загасання та фазової характеристики 

ЦФ; отримати схему ФНЧ 3-го порядку з можливістю формування збільшеного порядку 

шляхом нарощування елементів схеми.  

Реалізація програмної складової в пакеті Simulink дозволяє здійснити процес компіляції 

створеного проєкту і зменшити витрату часу на проєктування ЦФ. 

Запропонований підхід для визначення необхідних характеристик (параметрів) фільтрів 

може бути застосований для фільтрів Батерворта, Чебишева, Золотарьова – Кауера, смугових 

фільтрів. Подальшим напрямом досліджень є вирішення задачі реалізації отриманої 

програмної складової з використанням цифрових сигнальних процесорів. 
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АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ  

ЛОКАЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ЗАКЛАДІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЗСУ 

 
У статті відображені погляди авторів на можливі варіанти побудови локальних обчислювальних 

мереж (відповідно до призначення), що розгортаються у військових частинах, закладах та підрозділах 

Збройних Сил України.  

Необхідність у підвищенні швидкості передачі та обробки інформації визначається об’ємами даних, що 

циркулюють в мережі, вимогами програмного забезпечення (ПЗ), зокрема спеціалізованого програмного 

забезпечення, яке застосовується для автоматизації процесів повсякденної діяльності посадових осіб. Такі 

умови потребують окремого підходу до побудови та проектування локальних обчислювальних мереж  

з використанням різних технологій організації функціонування АРМ та обробки інформації в мережі,  

з врахуванням вартості, доцільності  впровадження, можливості подальшого нарощування та складності 

обслуговування та ремонту від кількості робочих місць. 

На основі проведеного аналізу наукових публікацій і практики бойового застосування сил оборони стає 

зрозумілим, що підхід до вибору варіанта побудови локальних обчислювальних мереж має формуватися 

враховуючи окремі показники функціонування локальних обчислювальних мереж військових частин, закладів та 

підрозділів ЗС України, а саме: кількості необхідних автоматизованих робочих місць; підпорядкованості 

посадових осіб – операторів АРМ; розташуванням серверів збору, збереження та обробки інформації; 

розташуванням додаткового (периферійного) обладнання; територіальним розташуванням окремих 

підрозділів (посадових осіб) та обмеженістю відстаней між окремими типами телекомунікаційного 

обладнання; вимог щодо швидкості передачі та обробки інформації тощо. 

В свою чергу необхідні швидкості передачі та обробки інформації визначаються об’ємами даних, що 

циркулюють в мережі, вимогами програмного забезпечення, зокрема спеціалізованого програмного 

забезпечення, яке застосовується для автоматизації процесів повсякденної діяльності посадових осіб. 

В статті проведений аналіз окремих варіантів побудови локальних обчислювальних мереж, на основі як 

“тонких”, так і “товстих” клієнтів, їх переваги, недоліки та умови застосування з вказівкою технічних і 

вартісних характеристик апаратного та програмного забезпечення. 

Викладений в статті матеріал дозволяє виробити нові підходи до вирішення завдання проектування та 

побудови локальних обчислювальних мереж, що розгортаються у військових частинах, закладах та підрозділах 

Збройних Сил України. 

Ключові слова: локальна обчислювальна мережа, «тонкий» клієнт, телекомунікаційне обладнання, 

апаратне забезпечення. 

 

В статье отражены взгляды авторов на возможные варианты построения локальных вычислительных 

сетей (в соответствии с назначением), разворачивающихся в воинских частях, учреждениях и подразделениях 

Вооруженных сил Украины. 

Необходимость в повышении скорости передачи и обработки информации определяется объемами 

данных, циркулирующих в сети, требованиями программного обеспечения (ПО), в том числе 

специализированного программного обеспечения, которое применяется для автоматизации процессов 

повседневной деятельности должностных лиц. Такие условия требуют отдельного подхода к построению и 

проектированию локальных вычислительных сетей с использованием различных технологий организации 

функционирования АРМ и обработки информации в сети, с учетом стоимости, целесообразности внедрения, 

возможности дальнейшего наращивания и сложности обслуживания и ремонта от количества рабочих мест. 

На основе проведенного анализа научных публикаций и практики боевого применения сил обороны 

становится понятным, что подход к выбору варианта построения локальных вычислительных сетей должен 

формироваться, учитывая отдельные показатели функционирования локальных вычислительных сетей 

военных частей, учреждений и подразделений ВС Украины, а именно: количества необходимых 

автоматизированных рабочих мест; подчиненности должностных лиц – операторов АРМ; расположением 

серверов сбора, хранения и обработки информации; расположением дополнительного (периферийного) 

оборудования; территориальным расположением отдельных подразделений (должностных лиц) и 

ограниченностью расстояний между отдельными типами телекоммуникационного оборудования; требований 

по скорости передачи и обработки информации и тому подобное. 

В свою очередь, необходимые скорости передачи и обработки информации определяются объемами 

данных, циркулирующих в сети, требованиями программного обеспечения, в частности специализированного 

программного обеспечения, которое применяется для автоматизации процессов повседневной деятельности 

должностных лиц. 
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Изложенный в статье материал позволяет выработать новые подходы к решению задачи 

проектирования и построения локальных вычислительных сетей, разворачивающихся в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, «тонкий» клиент, телекоммуникационное 

оборудование, аппаратное обеспечение. 

  

The article reflects the views of the authors on possible options for building local area networks (in accordance 

with the purpose), deployed in military units, institutions and units of the Armed Forces of Ukraine. 

The need to increase the speed of transmission and processing of information is determined by the amount of 

data circulating in the network, the requirements of software (software), including specialized software used to 

automate the daily activities of officials. Such conditions require a separate approach to the construction and design of 

local area networks using different technologies for organizing the operation of workstations and information 

processing in the network, taking into account the cost, feasibility of implementation, the possibility of further increase 

and complexity of maintenance and repair of jobs. 

Based on the analysis of scientific publications and the practice of combat use of defense forces, it becomes clear 

that the approach to choosing the option of building local area networks should be formed taking into account certain 

indicators of local area networks of military units, institutions and units of the Armed Forces of Ukraine. These 

indicators are:  the number of required workstations; subordination of officials - operators; location of servers for 

collecting, storing and processing information; location of additional (peripheral) equipment; the territorial location of 

individual units (officials) and the limited distance between certain types of telecommunications equipment; 

requirements for the speed of transmission and processing of information 

The required rates of transmission and processing of information are determined by the amount of data 

circulating in the network, the requirements of software, in particular specialized software, which is used to automate 

the processes of the daily activities of officials. 

The material presented in the article allows developing new approaches to solving the problem of designing and 

building local area networks, which are deployed in military units, institutions and units of the Armed Forces of 

Ukraine. 

Key words: local area network, "thin" client, telecommunication equipment, hardware. 

 

Постановка завдання в загальному вигляді  

Актуальність розробки полягає в тому, що на даний час в Збройних Силах України не 

існує єдиної автоматизованої (інформаційної) системи забезпечення повсякденної діяльності 

військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ. Тому при розробці, прийняття на озброєння 

(до експлуатації) автоматизованих (інформаційних) систем, побудованих на основі 

технологій з використанням серверного обладнання та термінального підключення, 

необхідно розгортати відповідні локальні обчислювальні мережі (далі – ЛОМ) відповідно до 

розроблених проєктів, які б базувались на основних вимогах по забезпеченню  

функціонування цих ЛОМ.  

Аналіз останніх публікацій. Питанням побудови та проєктування ЛОМ присвячено 

досить багато робіт і наукових статей, кожна з яких розглядає певні показники системи і їх 

залежності від інших приватних показників. Під час проєктування кабельних систем ЛОМ 

необхідно враховувати вимоги таких стандартів IEEE 802.3. [1] , ISO/IEC 11801, ЕN 50173, 

ІЕС 61156, ЕN 50288 [2], TIA/EIA-568-B [3] та інших, а також гармонізовані з ними 

міждержавні та національні стандарти.  

В роботі [4] розгорнуті питання, які регламентують загальні вимоги та завдання 

проектування ЛОМ, перелік та вміст обов’язкових розділів проєктної документації на 

створення ЛОМ, вибір архітектури та структури ЛOM. Проте в умовах сьогодення 

нарощення мережі, збільшення обсягів даних та інформаційного потоку дедалі активніше 

зростає інтерес до комп’ютерних мереж, заснованих на термінальному доступі клієнтів, що 

переживають етап бурхливого розвитку. Так в роботах [5], [6] представлений огляд переваг 

«тонких» клієнтів проти ПК з точки зору експлуатації та обслуговування. 

В роботі [7; 8] представлено приклад рішення побудови ЛOM для корпоративної 

мережі. Практика переходу комп’ютерних мереж, що використовують принцип 

термінального доступу клієнтів досить поширена в корпоративних мережах провідних країн 

світу.  Разом з тим, в даних роботах не повною мірою розкриті процеси переходу та рішень 

для ЛОМ спеціального призначення з використанням «тонких» клієнтів, а також проблемні 

аспекти, характерні для військових мереж. У зв’язку з цим пропонується варіант побудови 
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ЛОМ з використанням термінального доступу клієнтів для військових частин, закладів та 

підрозділів ЗС України. 

Мета статті. На основі аналізу вимог до використання локальних обчислювальних 

мереж для забезпечення повсякденної діяльності військових частин, закладів та підрозділів 

ЗСУ вибрати  оптимальний варіант проєктування та побудови розгортання локальних 

обчислювальних мереж, який дозволить підвищити ефективність використання ЛОМ 

шляхом модернізації її архітектури. 

Викладення основного матеріалу. 

Проєктування та використання локальних обчислювальних мереж для забезпечення 

повсякденної діяльності військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ, в загальному 

випадку, здійснюється відповідно до наступних вихідних даних: 

кількості необхідних робочих місць (автоматизованих робочих місць (АРМ)); 

підпорядкованості посадових осіб – операторів АРМ, які залучаються для планування 

та організації повсякденної діяльності військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ; 

розташування серверів збору, збереження та обробки інформації; 

розташування додаткового (периферійного) обладнання, яке сумісно використовується 

посадовими особами; 

територіального розташуванням окремих підрозділів (посадових осіб) та обмеженості 

відстаней між окремими типами телекомунікаційного обладнання;  

вимог щодо швидкості передачі та обробки інформації. 

В свою чергу, необхідні швидкості передачі та обробки інформації визначаються 

об’ємами даних, що циркулюють в мережі, вимогами програмного забезпечення (ПЗ), 

зокрема спеціалізованого програмного забезпечення, яке застосовується для автоматизації 

процесів повсякденної діяльності посадових осіб. 

В загальному випадку топологія мережі (розташування та зв’язність елементів мережі) 

практично не залежить від моделі організації АРМ та обробки інформації в мережі (моделі 

“клієнт-сервер” – архітектури “тонкого” або “товстого” клієнта тощо). Мінімальна схема 

ЛОМ повинна включати сервер, клієнт та мережу, що їх з’єднує. Поняття “тонкого” чи 

“товстого” клієнта визначає лише склад АРМ, а також набір спеціалізованих протоколів 

взаємодії, що використовуються для реалізації архітектури. 

Загальна структурна схема ЛОМ представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Загальна структурна схема ЛОМ 

Додаткове обладнання може підключатись до мережі як через телекомунікаційне 

обладнання, так і через окремі АРМ. 

Від обсягів задач (обсягів даних, що циркулюють в мережі) і характеристик 

спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема моделі організації АРМ та обробки 
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інформації в мережі, залежить необхідна продуктивність окремих складових мережі – як 

комп’ютерного, так і телекомунікаційного обладнання. 

На використання та модернізацію ЛОМ для забезпечення повсякденної діяльності 

військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ впливають наступні чинники: 

морально застаріле комп’ютерне обладнання з низькою продуктивністю, яке 

використовується більше 10 років; 

застаріле телекомунікаційне обладнання з низькою продуктивністю та неефективно 

побудованих на ньому ЛОМ, що в цілому призводить до низьких швидкостей передачі в 

мережі; 

відсутність загального спеціалізованого програмного забезпечення повсякденної 

діяльності військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ; 

велика кількості програмного забезпечення на базі платформи попередніх версій 

операційних систем Windows, розробленого за допомогою застарілих середовищ 

програмування, що не передбачає мережевого використання та віддаленого доступу; 

необхідність швидкого розгортання АРМ при зміні дислокації частин, підрозділів та 

окремих посадових осіб; 

обмеженість підтримки апаратного забезпечення, периферійного обладнання та 

окремих програмних середовищ термінальними системами “тонких клієнтів”; 

необхідність складного адміністрування серверного та термінального програмного 

забезпечення “тонких клієнтів”; 

обмеженість фінансування для забезпечення модернізації комп’ютерного та 

телекомунікаційного обладнання; 

висока вартість високопродуктивного комп’ютерного (зокрема серверного), 

телекомунікаційного обладнання та серверного програмного забезпечення; 

вартість повного комплекту апаратного забезпечення сучасного комп’ютерного 

обладнання “тонких клієнтів” практично відповідає вартості сучасного “бюджетного” 

ПЕОМ; 

відсутність прийнятих правил та рекомендацій щодо розгортання ЛОМ в підрозділах; 

відсутність чітко визначених завдань та функцій, що повинні вирішуватись АРМ 

посадових осіб, та ЛОМ, в які вони входять для забезпечення повсякденної діяльності 

військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ. 

Виходячи з вищепереліченого, можна виділити окремі переваги та недоліки окремих 

варіантів побудови ЛОМ з використанням різних технологій організації функціонування 

АРМ та обробки інформації в мережі, їх орієнтовні показники вартості, доцільність 

впровадження, можливості подальшого нарощування та складність обслуговування та 

ремонту від кількості робочих місць. 

Отже, при проєктуванні та побудові ЛОМ можливими варіантами можуть бути: 

1. Використання термінального підключення АРМ без застосування накопичувача 

інформації на базі застарілих ПЕОМ. 

2. Використання термінального підключення АРМ з застосуванням накопичувача 

інформації на базі застарілих ПЕОМ. 

3. Використання сучасного апаратного забезпечення “тонких клієнтів” – термінального 

обладнання. 

Переваги та недоліки визначених варіантів наведено в таблиці 1. 

Використання серверного програмного забезпечення на основі ОС Windows дозволить 

використовувати як розроблене вітчизняне ПЗ на її платформі, так і те, що надається (може 

надаватись в подальшому) на безкоштовній основі альянсом НАТО (зокрема США). Але 

використання ОС Windows значно збільшує витрати на серверне апаратне та програмне 

забезпечення. Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерного обладнання 

ЛОМ та вартість серверного ПЗ на основі ОС Windows, залежно від варіанта, наведені в 

таблиці 2. 
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Використання серверного програмного забезпечення з відкритим кодом на основі ОС 

Linuх (зокрема, що надається на безоплатній основі) дозволить мінімізувати витрати на 

розгортання мереж, але ускладнить адміністрування системи та збільшить витрати на 

розробку нового (перенесення існуючого на нову платформу) спеціалізованого програмного 

забезпечення [9]. Найбільш поширеною версією операційних систем даного класу є ОС 

Ubuntu [10], яка має безкоштовні як клієнтську, так і серверну версію з підтримкою 

розподілених (“хмарних”) обчислень, а також найбільшу кількість безкоштовних аналогів 

прикладного комерційного ПЗ у вигляді окремих додатків. Крім того, використання в 

термінальному сервері спрощених графічних середовищ робочого стола та “полегшених” 

клієнтських версій (Xubuntu, Lubuntu, Puppy Linux) дозволить мінімізувати вимоги до 

апаратного забезпечення клієнта (мінімальні апаратні вимоги окремих попередніх версій: 

процесор – Pentium I, ОЗУ – 64-128 Мб). Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення 

комп’ютерного обладнання ЛОМ та вартість ПЗ на основі ОС Ubuntu, залежно від варіанта, 

наведені в таблиці 3. 

Окремим варіантом розгортання мереж є застосування платного програмного 

забезпечення на основі ОС  Linux (OC Chrome тощо). Вони модифіковані відповідними 

компаніями-розробниками для забезпечення зручного використання та забезпечення 

функціонування на морально застарілих ПЕОМ. Аналіз ринку зазначеного програмного 

забезпечення показав, що на даний час активно поширюється впровадження корпоративних 

систем на основі ОС CloudReady компанії NewerWare.  

Висновки. Таким чином, при розробці, прийняття на озброєння (до експлуатації) 

автоматизованих (інформаційних) систем, побудованих на основі технологій з 

використанням серверного обладнання та термінального підключення, доцільно розгортати 

відповідні ЛОМ відповідно до розроблених проєктів на основі вихідних даних, вказаних 

вище. Причому АРМ, до яких будуть висуватись підвищені вимоги з централізованого 

адміністрування та забезпечення кібербезпеки, необхідно розгортати виключно на основі 

сучасного термінального обладнання. 

Обмежений час, в якості терміналів, можливо використовувати морально застарілі 

ПЕОМ з характеристиками вище: процесор Pentium IIІ і вище, ОЗУ: 128 Мб, відеоадаптер з 

роздільною здатністю 1024×768, мережевий адаптер з підтримкою завантаження по мережі 

PXE. 

В подальшому доцільно закуповувати сучасне термінальне обладнання. Використання 

термінального обладнання дозволить спростити подальше нарощування та ремонт (заміну) 

апаратного забезпечення клієнтської частини.  

Аналіз використання терміналів Microsoft Server показує, що мінімальні вимоги до 

апаратного забезпечення сервера наступні: для функціонування системи – 

високопродуктивний процесор та 8 Гб ОЗУ; для забезпечення функціонування одного 

терміналу додатково: одне високопродуктивне ядро процесора та 1 Гб ОЗУ. 

В той же час слід зазначити, що збільшення кількості терміналів ОС Windows Server 

збільшує вартість розгортання серверної частини. Так вартість апаратного забезпечення 

сервера для обслуговування 40 – 50 терміналів може складати 100 000 грн. і вище. 

Відповідно подальше збільшення кількості терміналів (більше 40–50) вимагає розгортання 

декількох серверів з необхідністю закупівлі відповідного серверного апаратного та 

програмного забезпечення і ускладненням їх адміністрування. 

З використанням RDP-клієнтів на базі Linux-збірок Thinstation (або аналогічних) на базі 

наявних застарілих ПЕОМ з відповідними характеристиками (процесор Pentium IІI і вище, 

ОЗУ: 128 Мб, відеоадаптер с роздільною здатністю 1024×768, мережевий адаптер з 

підтримкою завантаження по мережі PXE) орієнтовна вартість розгортання клієнтської 

частини буде мінімальна (ремонт та закупівля окремих елементів). 

Також слід зазначити, що закупівля великої кількості ліценцій серверного програмного 

забезпечення Windows може знизити вартість окремої ліцензії. 
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Таблиця 1  

Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерного обладнання ЛОМ та вартість 

ПЗ на основі ОС Windows з використанням різної архітектури побудови 
 Варіант 1 

Використання термінального 

підключення АРМ без 

застосування накопичувача 

інформації на базі застарілих 

ПЕОМ 

Варіант 2 

Використання термінального 

підключення АРМ з 

застосуванням накопичувача 

інформації на базі застарілих 

ПЕОМ 

Варіант 3 

Використання сучасного 

апаратного забезпечення 

“тонких клієнтів” – 

термінального обладнання 

П
ер
ев
а
ги

 

Можливість ефективного 

використання непродуктивного 

апаратного забезпечення наявних 

ПЕОМ. 

Мінімізація витрат на 

розгортання окремих АРМ. 

Централізація 

адміністрування та організації 

кібербезпеки. 

Незалежність функціонування 

програмного забезпечення АРМ 

від апаратного забезпечення 

клієнтської частини. 

Можливість ефективного 

використання непродуктивного 

апаратного забезпечення наявних 

ПЕОМ. 

Мінімізація витрат на 

розгортання окремих АРМ. 

Централізація 

адміністрування та організації 

кібербезпеки. 

Незалежність функціонування 

програмного забезпечення АРМ 

від апаратного забезпечення 

клієнтської частини. 

ПЕОМ можна 

використовувати як повноцінне 

автономне АРМ при встановленні 

операційної системи. 

Висока надійність АРМ, 

побудованих на 

спеціалізованому 

термінальному обладнанні. 

Зменшення масово-

габаритних показників 

обладнання, шуму, 

електроживлення та 

електромагнітного 

випромінювання. 

Спрощення розгортання 

клієнтів та зменшення часу 

завантаження – термінальне 

обладнання постачається з 

вбудованим програмним 

забезпеченням налаштування 

та завантаження.  

Н
ед
о
л
ік
и

 

Нестабільна робота 

застарілого апаратного 

забезпечення, яке вичерпало свій 

ресурс. 

Обмеженість підтримки 

термінальними системами 

окремого апаратного 

забезпечення, периферійного 

обладнання та наявного 

застарілого програмного 

забезпечення. 

Залежність можливості 

використання АРМ від 

функціонування серверу та 

каналу зв’язку до нього. 

Необхідність забезпечення 

безперервного функціонування 

серверної складової та її 

професійного адміністрування. 

Відносна складність 

розгортання та адміністрування 

всієї системи. 

Необхідність модернізації 

існуючих локальних мереж з 

підвищенням пропускних 

спроможностей доступу АРМ до 

серверів. 

Нестабільна робота 

застарілого апаратного 

забезпечення, яке вичерпало свій 

ресурс. 

Обмеженість підтримки 

термінальними системами 

окремого апаратного 

забезпечення, периферійного 

обладнання та наявного 

застарілого програмного 

забезпечення. 

Залежність можливості 

використання АРМ від 

функціонування серверу та 

каналу зв’язку до нього. 

Необхідність забезпечення 

безперервного функціонування 

серверної складової та її 

професійного адміністрування. 

Відносна складність 

розгортання та адміністрування 

всієї системи. 

Необхідність модернізації 

існуючих локальних мереж з 

підвищенням пропускних 

спроможностей доступу АРМ до 

серверів. 

Залежність можливості 

використання АРМ від 

функціонування серверу та 

каналу зв’язку до нього. 

Необхідність 

забезпечення безперервного 

функціонування серверної 

складової та її професійного 

адміністрування. 

Відносна складність 

розгортання та 

адміністрування всієї 

системи. 

Необхідність 

модернізації існуючих 

локальних мереж з 

підвищенням пропускних 

спроможностей доступу 

АРМ до серверів. 
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Таблиця 2  

 

Мінімальні вартість та вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерного обладнання ЛОМ 

та серверного програмного забезпечення на основі ОС Windows 

Варіанти 

Мінімальні вимоги до 

клієнтського обладнання 

(вартість) 

Мінімальні вимоги до серверного 

обладнання (вартість) 

Варіант 1 

Використання 

термінального 

підключення АРМ 

без застосування 

накопичувача 

інформації на базі 

застарілих ПЕОМ 

Розгортання RDP-клієнтів на 

базі Linux-збірок Thinstation 

(або аналогічних) (за рахунок 

наявних застарілих ПЕОМ): 

процесор Pentium ІІІ і вище. 

ОЗУ: 128 Мб; 

відеоадаптер з роздільною 

здатністю 1024×768; 

мережевий адаптер з 

підтримкою завантаження по 

мережі PXE – 400 грн. 

Для 20 терміналів: процесор типу 

XENON E5, ОЗУ 32 Гб, RAID 2 Тб – від 

30000 грн. 

Для 40 терміналів: 2 процесора типу 

XENON E5, ОЗУ 64Гб, RAID 4Тб – від 

100000 грн. 

Для більшої кількості АРМ необхідно 

розгортання декількох серверів відповідно. 

Серверне ПЗ – Windows Server  для 16 

ядер  в залежності від вимог 

спеціалізованого програмного забезпечення:  

базова версія Windows Server Standart – 

25000 грн. для одного серверу; 

повна версія з підтримкою всіх функцій 

Datacenter – 180 000 грн. для 1 серверу; 

Microsoft Office Professional Plus  

корпоративна ліцензія – 15 000 грн для 

одного серверу; 

ліцензія 1 термінального підключення до 

Windows Server – 1500 грн. 

Варіант 2 

Використання 

термінального 

підключення АРМ 

з застосуванням 

накопичувача 

інформації на базі 

застарілих ПЕОМ 

Розгортання xRDP-клієнтів 

(тонких клієнтів Microsoft 

Server за рахунок наявних 

застарілих ПЕОМ): 

на базі ОС Windows: 

Windows XP SP3 і вище; 

Процесор Pentium ІІІ; 

ОЗУ: 128 Мб; 

вільне місце на 

накопичувачі: 1,5 Гб; 

відеоадаптер с роздільною 

здатністю 1024×768; 

мережевий адаптер. 

на базі Linux-збірок 

Thinstation (або аналогічних): 

процесор Pentium ІІІ і вище. 

ОЗУ: 128 Мб.; 

відеоадаптер с роздільною 

здатністю 1024х768; 

мережевий адаптер 

Для 20 терміналів: процесор типу 

XENON E5, ОЗУ 32 Гб, RAID 2 Тб – від 

30000 грн. 

Для 40 терміналів: 2 процесора типу 

XENON E5, ОЗУ 64 Гб, RAID 4 Тб –– від 

100000 грн. 

Для більшої кількості АРМ необхідно 

розгортання декількох серверів відповідно. 

Серверне ПЗ - Windows Server  для 16 

ядер – в залежності від вимог 

спеціалізованого програмного забезпечення:  

базова версія Windows Server Standart – 

25000 грн. для одного серверу; 

повна версія з підтримкою всіх функцій 

Datacenter – 180 000 грн. для 1 серверу; 

Microsoft Office Professional Plus  

корпоративна ліцензія – 15 000 грн. для 

одного серверу; 

ліцензія 1 термінального підключення до 

Windows Server – 1500 грн. 
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Продовження таблиці 2. 

Варіанти 

Мінімальні вимоги до 

клієнтського обладнання 

(вартість) 

Мінімальні вимоги до серверного 

обладнання (вартість) 

Варіант 3 

Використання 

сучасного 

апаратного 

забезпечення 

“тонких клієнтів” 

– термінального 

обладнання 

Розгортання RDP-клієнтів 

на основі сучасного 

термінального обладнання – 

від 3000 грн. 

Для 20 терміналів: процесор типу XENON 

E5, ОЗУ 32 Гб, RAID 2 Тб – від 30000 грн. 

Для 40 терміналів: 2 процесора типу 

XENON E5, ОЗУ 64 Гб, RAID 4 Тб –– від 

100000 грн. 

Для більшої кількості АРМ необхідно 

розгортання декількох серверів відповідно. 

Серверне ПЗ - Windows Server  для 16 ядер 

– в залежності від вимог спеціалізованого 

програмного забезпечення:  

базова версія Windows Server Standart – 

25000 грн. для одного серверу; 

повна версія з підтримкою всіх функцій 

Datacenter – 180 000 грн. для 1 серверу; 

Microsoft Office Professional Plus  

корпоративна ліцензія – 15 000 грн. для одного 

серверу; 

ліцензія 1 термінального підключення до 

Windows Server – 1500 грн. 

Таблиця 3. 

Мінімальні вартість та вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерного обладнання 

ЛОМ та серверного програмного забезпечення на основі ОС Ubuntu (Linux) 

Варіанти 
Мінімальні вимоги до 

клієнтського обладнання 

(вартість) 

Мінімальні вимоги до 

серверного обладнання 

(вартість) 

Варіант 1 

Використання 

термінального 

підключення АРМ 

без застосування 

накопичувача 

інформації на базі 

застарілих ПЕОМ 

Розгортання тонких хRDP-клієнтів 

на базі Linux-збірок Thinstation (або 

аналогічних) (за рахунок наявних 

застарілих ПЕОМ): 

процесор Pentium ІІІ і вище (в 

окремих випадках, є можливість 

застосування ПЕОМ на базі процесора 

Pentium І, ОЗУ 64 Мб); 

ОЗУ: 128 Мб; 

відеоадаптер с роздільною 

здатністю 1024×768; 

мережевий адаптер з підтримкою 

завантаження по мережі PXE – 400 грн. 

Для 20 терміналів: сучасний 2–4 

ядерний процесор, ОЗУ 4 Гб, RAID 2 

Тб – від 10000 грн. 

Для 40 терміналів: сучасний 4 

ядерний процесор, ОЗУ 8 Гб, RAID 4 

Тб – від 15000 грн. 

Для більшої кількості АРМ 

необхідно розгортання більш 

потужних (або декількох) серверів 

відповідно. 

Серверне ПЗ – Windows Ubuntu 

Server – безкоштовно 

Варіант 2 

Використання 

термінального 

підключення АРМ 

з застосуванням 

накопичувача 

інформації на базі 

застарілих ПЕОМ 

Розгортання хRDP-клієнтів на базі 

Linux-збірок Ubuntu (Xubuntu, Lubuntu, 

Puppy Linux) (за рахунок наявних 

застарілих ПЕОМ): 

процесор Pentium ІІІ і вище; 

ОЗУ: 128 Мб; 

накопичувач: 2 Гб; 

відеоадаптер с роздільною 

здатністю 1024×768; 

мережевий адаптер з підтримкою 

завантаження по мережі PXE – 400 грн. 

Для 20 терміналів: сучасний 2-4 

ядерний процесор, ОЗУ 4 Гб, RAID 2 

Тб – від 10000 грн. 

Для 40 терміналів: сучасний 4 

ядерний процесор, ОЗУ 8 Гб, RAID 4 

Тб – від 15000 грн. 

Для більшої кількості АРМ 

необхідно розгортання більш 

потужних (або декількох) серверів 

відповідно. 

Серверне ПЗ – Windows Ubuntu 

Server – безкоштовно 
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Продовження таблиці 3. 

Варіант 3 

Використання 

сучасного 

апаратного 

забезпечення 

“тонких клієнтів” 

– термінального 

обладнання 

Сучасне обладнання “тонкого 

клієнта” – від 3000 грн. 

Для 20 терміналів: сучасний 2–4 

ядерний процесор, ОЗУ  4Гб, RAID 2Тб 

– від 10000 грн. 

Для 40 терміналів: сучасний 4 

ядерний процесор, ОЗУ 8Гб, RAID 4Тб 

– від 15000 грн. 

Для більшої кількості АРМ 

необхідно розгортання декількох 

серверів відповідно. 

Серверне ПЗ – Windows Ubuntu 

Server – безкоштовно 

 

Використання безкоштовного серверного програмного забезпечення з відкритим кодом 

на основі ОС Linuх дозволить мінімізувати витрати на розгортання мереж, але ускладнить 

адміністрування системи та збільшить витрати на розробку нового (перенесення існуючого 

на нову платформу) спеціалізованого програмного забезпечення. Використання в 

термінальному сервері спрощених графічних середовищ робочого стола та “полегшених” 

клієнтських версій (Xubuntu, Lubuntu, Puppy Linux) дозволить мінімізувати вимоги до 

апаратного забезпечення клієнта (мінімальні апаратні вимоги окремих попередніх версій: 

процесор – Pentium I, ОЗУ – 64–128 Мб).  

Адміністрування безкоштовних систем на основі Linux є складним і потребує 

підвищення кваліфікації адміністраторів та користувачів. Адміністрування зазначених 

систем можна спростити з залученням відповідних кваліфікованих спеціалістів підприємств, 

які спеціалізуються на налаштуванні систем на основі Linux під окремі визначені завдання.  

Застосування платного програмного забезпечення на основі ОС Linux (OC Chrome, ОС 

CloudReady компанії NewerWare тощо) дозволило би спростити адміністрування 

інформаційних систем документообігу на основі термінальних підключень. Але отримання 

повної інформації щодо надання послуг з розгортання інформаційних систем документообігу 

частин (підрозділів) ЗСУ та відповідних вартостей можливо тільки після узгодження 

переліку конкретних завдань, які повинні вирішувати зазначені системи, та визначення 

кількості мереж (кількості робочих місць в них). Тільки після цього компанії можуть надати 

комерційні пропозицію після її узгодження з компаніями-постачальниками програмного 

забезпечення. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ СКЛАДОВИХ СИЛ ОБОРОНИ 
 

З метою виконання завдань щодо забезпечення спроможностей сил оборони в частині нарощування 

інформаційного потенціалу здійснюється пошук шляхів перебудови інформаційної інфраструктури складових 

сил оборони. Виконання завдання надання службовим особам з будь-якої точки єдиної системи командування, 

управління та зв’язку сервісів забезпечує інформаційна інфраструктура складових сил оборони, підходи 

побудови якої розглянуті на прикладі інформаційної інфраструктури Міністерства оборони (далі – МО) та 

Збройних Сил (далі – ЗС) України. На сьогодні, підхід за яким будуються інформаційно-телекомунікаційні 

системи (далі – ІТС) МО та ЗС України характеризується тим, що кожний суб’єкт складових сил оборони 

будує свої окремі ІТС, які однакові за принципами побудови технологічних платформ, але різні за завданнями 

та технічною реалізацією. Відсутність єдиної програмо-технічної платформи веде до унеможливлення  

виконання вимог з уніфікації, стандартизації чи масштабування, а при побудові нової комплексної системи 

захисту інформації (далі – КСЗІ) призводить до невиправданих витрат на етапах введення в експлуатацію та 

супроводження впродовж життєвого циклу кожної з наступних ІТС. 

З огляду на те, що інформаційну інфраструктуру МО та ЗС України можливо представити у вигляді 

корпоративно-центричної моделі та з метою уникнення недоліків, які притаманні клієнт-серверним 

архітектурам пропонується підхід, який передбачає застосування хмарних технологій, і які є технологією 

надання простого мережевого доступу за запитом до загального пулу обчислювальних ресурсів, які 

конфігуруються. 

Досвід впровадження в державні сектори різних країн “хмарних технологій” дає підставу зробити 

висновок про актуальність і очікувану ефективність їх застосування в інформаційній інфраструктурі складових 

сил оборони. Показано, що з урахуванням обміну інформацією, яка несе різний ступінь обмеження доступу,  

а також специфіку розмежування доступу службовим особам до отримання сервісів доцільно вибрати гібридний 

тип розгортання хмарних архітектур з використанням всіх трьох моделей обслуговування (надання програмного 

забезпечення SaaS, інфраструктури IaaS і платформи PaaS), які надаватимуться виходячи із розрахованих 

потреб кожного зі складових сил оборони. 

Ключові слова: хмарні технології, інформаційна інфраструктура, інформаційні технології, тип 

розгортання хмарних обчислень, модель обслуговування хмарних обчислень. 

 

Нерознак Е. И., Остапчук В. Н., Драглюк О. В., Радченко М. М., Коротков М. М. Анализ 

возможностей облачных технологий при применении в информационной инфраструктуре составляющих 

сил обороны. С целью выполнения задач по обеспечению возможностей сил обороны в части наращивания 

информационного потенциала осуществляется поиск путей перестройки информационной инфраструктуры 

составляющих сил обороны. Выполнение задания предоставления должностным лицам из любой точки единой 

системы командования, управления и связи сервисов обеспечивает информационная инфраструктура 

составляющих сил обороны, подходы построения которой рассмотрены на примере информационной 

инфраструктуры Министерства обороны (далее – МО) и Вооруженных Сил (далее – ВС) Украины. На сегодня, 

поход, по которому строятся информационно-телекоммуникационные системы (далее – ИТС) МО и ВС 

Украины, характеризуется тем, что каждый субъект составляющих сил обороны строит свои отдельные 

ИТС, которые одинаковы по принципам построения технологических платформ, но разные по задачам и 

технической реализацией. Отсутствие единой програмно-технической платформы ведет к невозможности 

выполнения требований по унификации, стандартизации или масштабирования, а при построении новой 

комплексной системы защиты информации (далее - КСЗИ) приводит к неоправданным расходам на этапах 

ввода в эксплуатацию и сопровождение в течение жизненного цикла каждой из следующих ИТС.  

Учитывая то, что информационную инфраструктуру МО и ВС Украины возможно представить в виде 

корпоративно-центрической модели и во избежание недостатков, которые присущи клиент-серверным 

архитектурам предлагается подход, предусматривающий применение облачных технологий, и которые 

являются технологией предоставления простого сетевого доступа по запросу к общему пулу вычислительных 

ресурсов, которые конфигурируются. 

Опыт внедрения в государственные секторы разных стран “облачных технологий” дает основание 

сделать вывод об актуальности и ожидаемую эффективность их применения в информационной 

инфраструктуре составляющих сил обороны. Показано, что с учетом обмена информацией, которая несет 

разную степень ограничения доступа, а также специфику разграничения доступа должностным лицам, до 

получения сервисов целесообразно выбрать гибридный тип развертывания облачных архитектур с 
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использованием всех трех моделей обслуживания (предоставление программного обеспечения SaaS, 

инфраструктуры IaaS и платформы PaaS), предоставляемых исходя из рассчитанных потребностей каждого 

из составляющих сил обороны. 

Ключевые слова: облачные технологии, информационная инфраструктура, информационные 

технологии, тип развертывания облачных вычислений, модель обслуживания облачных вычислений. 

 

Y. Neroznak, V. Ostapchyk, O. Draglyuk, M. Radchenko, M. Korotkov Analysis of the capabilities of cloud 

technologies when used in the information infrastructure of the components of the defense forces. In order to fulfill 

the tasks of ensuring the capabilities of the defense forces in terms of building information capacity, the search for ways 

to restructure the information infrastructure of the components of the defense forces. Fulfillment of the task of providing 

officials from anywhere with a single system of command, control and communication services provides information 

infrastructure of the defense forces, approaches to which are considered on the example of information infrastructure of 

the Ministry of Defense (hereinafter - MoD) and the Armed Forces (hereinafter - Armed Forces). Of Ukraine. Today, 

the approach of building information and telecommunication systems (hereinafter - ITS) of the Ministry of Defense and 

the Armed Forces of Ukraine is characterized by the fact that each subject of the defense forces builds its own separate 

ITS, which are the same in terms of technological platforms, but different in tasks and technical implementation. The 

lack of a single software and hardware platform makes it impossible to meet the requirements for unification, 

standardization or scaling, and the construction of a new comprehensive information security system (hereinafter - 

CISS) leads to unjustified costs at the stages of commissioning and maintenance during the life cycle of each subsequent 

ITS.  

Given that the information infrastructure of the MoD and the Armed Forces of Ukraine can be presented in the 

form of a corporate-centric model and in order to avoid the shortcomings inherent in client-server architectures, an 

approach is proposed that involves the use of cloud technologies. request to the shared pool of configurable computing 

resources. 

The experience of introducing “cloud technologies” into the public sectors of different countries gives grounds 

to draw a conclusion about the relevance and expected effectiveness of their application in the information 

infrastructure of the defense forces. It is shown that taking into account the exchange of information that carries 

different degrees of access restriction, as well as the specifics of delimitation of access to services, it is advisable to 

choose a hybrid type of cloud architecture deployment using all three service models (SaaS software, IaaS 

infrastructure and PaaS platform). , which will be provided based on the calculated needs of each of the components of 

the defense forces. 

Keywords: cloud computing, information infrastructure, information technology, cloud computing, cloud 

computing service, cloud computing deployment model. 

 

Постановка завдання у загальному вигляді. На теперішній час міжнародна вага 

держав на ряду  їхніми економічно-військовими потенціалами визначається також 

інформаційним потенціалом. Відповідно, інформаційні ресурси сил оборони різних країн теж 

істотно відрізняються. 

Досвід збройних конфліктів останніх років, практика оперативної підготовки військ і 

штабів, а також вимоги забезпечення взаємодії складових сил оборони дозволяють 

констатувати, що сьогодні в секторі безпеки і оборони України складається цілісна система 

діяльності, яка покликана забезпечувати ефективне стримування, запобігання і вирішення як 

військових конфліктів в інформаційному просторі у цілому, так і в управлінській діяльності 

складових сил оборони зокрема. 

Набутий досвід участі складових сил оборони у відсічі агресії Російської Федерації 

(далі     РФ), а також оцінка стану воєнної безпеки держави, яка була проведена у рамках 

комплексного огляду сектору безпеки і оборони, виявили низку проблем функціонування сил 

оборони в умовах існуючих та потенційних загроз, таких як [1]: 

   низька ефективність системи оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та 

спостереження; 

  відсутність автоматизованої системи управління у сфері матеріально-технічного 

забезпечення; 

  невідповідність існуючої військової інфраструктури експлуатаційним вимогам, 

необхідність запровадження системи управління інфраструктурними проєктами відповідно 

до євроатлантичних принципів і стандартів. 

В стратегічному оборонному бюлетні України [1] зазначено, що необхідно проводити 
оборонну реформу, яка має відповідати актуальним потребам оборони України, сприяти 

зміцненню спроможностей сил оборони, підвищенню їх готовності до виконання завдань за 
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призначенням та участі у проведенні спільних бойових дій (операцій) з підрозділами 

збройних сил НАТО, а також визначено шляхи її впровадження, які повинні базуватися на 

засадах і принципах, якими керуються збройні сили країн-членів НАТО. Назрів час втілення 

концепції розвитку оборони та безпеки за принципом “ефективність на противагу кількостіˮ 

та здійснити функціональну переоцінку як процесів планування і управління, так і надання 

базових сервісів службовим особам органів управління. Кінцевою метою такої переоцінки є 

формування на підставі прогнозованих економічних умов комплексних спроможностей сил 

оборони в частині нарощування інформаційного потенціалу, достатнього для гарантованого 

виконання визначених завдань.  

Разом з цим в Україні переглядається законодавча база та прийнята низка законодавчих 

актів, які сприяють впровадженню інформаційних систем на основі новітніх технологій у 

сфері безпеки і оборони держави, розвитку інформаційної інфраструктури для забезпечення 

інформаційних потреб службових осіб сектору безпеки і оборони та органів державної влади. 

В одному з них [2] основними завданнями щодо інформаційного забезпечення та 

управління  визначено: 

   отримання службовими особами сектору безпеки і оборони та органів державної влади 

повної і достовірної упереджувальної інформації про ситуацію в Україні та світі, протидія 

зовнішнім загрозам національній безпеці України, сприяння реалізації національних 

інтересів України; 

   посилення спроможностей ЗС України, інших органів сектору безпеки і оборони; 

   здійснення дієвої координації та чіткої взаємодії органів сектору безпеки і оборони, 

інших державних органів, територіальних громад, бізнесу, громадянського суспільства і 

населення у запобіганні й реагуванні на загрози та подоланні наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

   створення системи ефективного управління та координації діяльності органів сектору 

безпеки і оборони, удосконалення її архітектури. 

Очевидно, що виконання поставлених завдань у сфері управління, взаємодії, якості 

інформаційного забезпечення, нарощування інформаційної переваги складових сил оборони 

необхідне дієве впровадження новітніх технологій в області інформатизації з метою 

формування якісно нової інформаційної інфраструктури.  

Доречно відзначити, що у Міністерства оборони України (далі    МО України) та 

Збройних Сил України (далі     ЗС України)  відсутня єдина інформаційна інфраструктура,  

а наявна характеризується розрізненими інформаційними та інформаційно-

телекомунікаційними системами, які хоч і дозволяють реалізувати виконання поставлених 

завдань, але як показують виклики сьогодення,  не з якістю, яка вимагається  або  не у 

повному обсязі. 

Таким чином, робота щодо перебудови інформаційних  інфраструктур  державного 

управління, як у загальному, так і в складових силах оборони  зокрема проводиться, а пошук 

ефективних шляхів впровадження нових підходів та  інформаційних технологій взятих із 

світових практик триває, що визначає актуальність досліджень у дійсній статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цифрові та інформаційні технології є рушійними силами  прогресу в нарощуванні 

інформаційного потенціалу і їх впровадження гарантує успішність, благополуччя і безпеку 

любої держави, і тому питання по застосуванню хмарних технологій в збройних силах 

(складових сил оборони)  висвітлюються у публікаціях в достатній мірі. 

Наприклад, в статті [3] автори наводять огляд новітніх технологій в області 

інформатизації, актуальність яких висока, затребувана і які завжди будуть підтримані 

військово-політичним керівництвом РФ. До перспективних напрямів розвитку і 

вдосконалення інформаційних технологій військової сфери вони відносять: створення та 

розвиток центрів обробки даних (далі     ЦОД), хмарні сервіси і технології, 

високопродуктивні обчислення, телекомунікаційна інфраструктура, мережеві технології, 

штучний інтелект, великі дані, інтернет речей, захист інформації в інформаційних мережах, 
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підготовка кадрів. Саме на таких технологіях, які використовують системи хмарних 

технологій, на їх погляд, повинна зосередити свої зусилля наука і промисловість Росії. 

Автори акцентують увагу, що саме завдяки хмарним технологіям отримає своє 

забезпечення на більш високому рівні така потреба ЗС РФ, як інформаційне забезпечення 

операцій (бойових дій). Очікується підвищення бойових можливостей військових формувань 

в сучасних війнах і збройних конфліктах за рахунок досягнення інформаційної переваги над 

силами протиборчої сторони у збройних конфліктах, шляхом використання спільних 

інформаційних ресурсів, розгортання і захисту нових поколінь інфраструктури зберігання, 

обробки і передачі даних, створення аналітики та управління знаннями в усіх додатках 

тактичного, оперативного та стратегічного рівнів управління, створення сценарного 

моделювання і навчання, формування і розвиток єдиного інформаційного простору (далі     

ЄІП) ЗС РФ. Під ЄІП розуміється сукупність інформаційних ресурсів ЗС РФ, упорядкованих 

за єдиними принципами і правилами, для забезпечення службової діяльності посадових осіб 

органів військового управління в будь-яких умовах розвитку обстановки. Автори 

зазначають, що в основі досягнення інформаційної переваги, лежать такі елементи, як: 

надійна інформаційна мережа, що забезпечує взаємодію, координацію та обмін інформацією; 

високий рівень обміну і накопичення інформації, що дозволяє підвищити якість і цінність 

інформації; адекватна ситуаційна поінформованість, яка у цілому покращує взаємодію, 

самосинхронізацію, оперативність і живучість підрозділів, які, у свою чергу, підвищують 

результативність бойових дій і операцій. 

Автори статті [4] вважають, що хмарні технології здатні забезпечити значні переваги за 

рахунок розширення можливостей по зберіганню, обробці і аналізу даних при скороченні 

необхідного апаратного обладнання. Реалізація нових концепцій повинна в кінцевому 

підсумку призвести до появи гнучких і ефективних рішень для цивільного і військового 

застосування. Наведено, що за заявою МО США, американські ЗС вже сьогодні 

використовують технологію хмарних серверів, проте відмінність якісних рівнів сховищ 

впливає на швидкість забезпечення доступу до даних. З метою створення єдиного хмарного 

сховища даних Microsoft запропонувала проєкт з розробки хмарного інформаційного 

середовища Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Система хмарного зберігання даних 

JEDI дозволить обробляти і використовувати засекречені розвіддані в світовому масштабі. 

Основне завдання сховища – забезпечити особовий склад на полі бою оперативними даними 

розвідки в ході військових кампаній, успіх в яких багато в чому визначається системами 

передачі інформації. Спеціально для військового застосування Microsoft розробила новий 

посилений сервер AzureStack з гібридними функціями, так як частина військової інформації 

має гриф надтаємності. На теперішній час використовуються різні типи хмарних сервісів – 

від великих комерційних до менш масштабних, що надають послуги на індивідуальні 

замовлення, які застосовуються в умовах бойових дій або для обробки і зберігання 

конфіденційної та закритої інформації. 

Цікавим є матеріал дослідження [5] щодо підходів, які використовувались при переводі 

державних секторів управління різних країн на “хмарніˮ технології та стан справ в цих 

питаннях в Україні. Автором висвітлюються підходи, тенденції і досвід впровадження 

хмарних середовищ для держсектору в США, ЄС, країнах Південно-Східної Азії, деяких 

країнах СНГ. З матеріалу випливає, що винаходити щось нове у впровадженні хмарних 

технологій в державний сектор управління немає потреби, достатньо адаптувати найбільш 

виважений варіант для українських реалій.   

Як видно, з огляду публікацій, переважна кількість фахівців, які вели дослідження у 

запропонованій тематиці, приходили до висновку, що для ефективного вирішення завдань з 

управління (взаємодії), створення (нарощування) інформаційного потенціалу необхідно 

використовувати не просто розрізнені нові програмні продукти чи нове апаратне обладнання, 

а сучасні інформаційні технології, які побудовані на хмарних обчисленнях і які б дозволили 

вести обмін різнорідною інформацією та передавати команди в режимі реального часу з 
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розширенням функціональних спроможностей органів (суб’єктів) управління для отримання 

переваги над супротивником при залученні меншої кількості ресурсів. 

Тому автори цієї статті вважають актуальним дослідження прикладних застосувань 

хмарних технологій у секторі безпеки та оборони України. 

Метою роботи є проведення аналізу функціонально-технологічних можливостей 

сучасних хмарних технологій для обґрунтування їх застосування в інформаційній 

інфраструктурі складових сил оборони. 

Виклад основного матеріалу. 

Принципи, за якими будується інформаційна інфраструктура складових сил оборони в 

частині взаємодії, управління та адміністративно-господарської діяльності, доцільно 

розглянути на прикладі МО України та ЗС України. Інформаційна інфраструктура [6] МО 

України та ЗС України це – сукупність інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-

телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів, а також організаційних структур, які 

забезпечують їх функціонування відповідно до функцій та завдань МО України та ЗС 

України, і її можливо представити у вигляді корпоративно-центричної моделі. Ця модель  

повинна надати доступ до сервісів службовим особам органів управління (користувачам) ЗС 

України та МО України та взаємодію із іншими учасниками сил оборони з будь якої точки 

єдиної системи командування, управління та зв’язку ЗС України. У загальному вигляді 

користувачі отримують доступ (з виконанням вимог щодо доступності, цілісності, 

конфіденційності) до сервісів з будь-якої точки єдиної системи командування, управління та 

зв’язку із забезпеченням розмежування доступу до неї залежно від наданих їм повноважень а 

також вона повинна забезпечувати сумісність з аналогічними середовищами інших 

складових сектору безпеки та оборони і взаємодіючих підрозділів країн-членів НАТО. 

На сьогоднішній день у більшості інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – 

ІТС) МО України та ЗС України реалізована клієнт-серверна архітектура. В кожній із 

військових частин створюються, вводяться в експлуатацію та утримуються ІТС, які однакові 

за принципами побудови технологічних платформ, але які є різними за призначенням (рис.1). 

А також у кожному підрозділі є свої ресурси (локальні ПЕОМ на робочих місцях), які можуть 

бути задіяними в локальних мережах своїх установ. 

Для прикладу, як наведено в [7], інформаційна інфраструктура  МО України складається 

з наступних інформаційних та інформаційно-аналітичних систем: 

   офіційний вебпортал МО України в мережі Інтернет; 

   захищена система електронного документообігу “Седо-М”; 

   інформаційно-аналітична система планування мобілізаційного розгортання ЗС України; 

   інформаційно-аналітична система автоматизованого обліку особового складу 

“Персонал”; 

   інформаційно-аналітична система підтримки оборонного планування “Ресурс”; 

   каталог предметів постачання ЗС України “КПП”; 

   інформаційно-аналітична система підтримки планування розвитку озброєння 

“Клеопатра”; 

   інформаційно-аналітична система “Майно-Житло”. 

Тривають роботи щодо створення: медичної інформаційної системи ЗС України  

“е-Здоров’я”; системи дистанційного телемедичного консультування “Телемедицина”; 

функціональної підсистеми “Логістика”, системи управління адміністративно-господарськими 

процесами; системи автоматизації процесів обліку та планування обігу медичного майна на 28 

медичних складах МО України. 
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Рис. 1. Модель розгортання  захищеної  ІТС  на теперішній час 

 

Недоліки: 

Для підтримки кожної окремої ІТС використовується різнотипне (не уніфіковане) 

технічне обладнання чи програмне забезпечення зі своїми особливостями оновлення, що 

вимагає відповідного штату чергового і обслуговуючого персоналу в кожній установі 

(військовій частині). Тобто експлуатація службовими особами більшості таких систем 

здійснюється на окремих автоматизованих робочих місцях (далі – АРМ), що вимагає від 

користувачів мати у розпорядженні не один термінал доступу а декілька, кожен з яких 

закріплений за своєю ІТС. Зазначене вимагає залучення значних матеріальних витрат на 

впровадження, використання та їх підтримку впродовж всього життєвого циклу таких систем. 

Впровадження наступної ІТС (при спробі масштабувати чи адаптувати) викликає 

необхідність розгортання нової технічної складової з виконанням вимог комплексної системи 

захисту інформації (далі – КСЗІ), що повинна створюватись відповідно до вимог діючої в 

Україні нормативної бази у сфері технічного захисту інформації, яка ідеологічно (морально) 

втратила актуальність та не відповідає сучасним технічним рішенням, а також світовим 

стандартам, включаючи стандарти НАТО, та яка тягне збільшення фінансових витрат при 

збільшені кількості АРМ. На противагу такому підходу, витрати могли би бути значно 

меншими при побудові КСЗІ з використанням єдиної технологічної платформи. 

Крім того, клієнт-серверна архітектура, за якою будується кожна окрема ІТС, згідно з 

нормативам КСЗІ, виключає можливість доступу до систем з будь-якого робочого місця в 

системі, окрім тих, які визначені КСЗІ, та виключає використання єдиного терміналу 

службової особи для здійснення роботи в тій чи іншій ІТС. 

Забезпечення сумісності таких систем з іншими ІТС є досить складним (інколи 

неможливим) завданням, а питання доцільності взагалі залишається риторичним. Часто при 

впровадженні нових сервісів чи систем виявляється, що існуюча ІТ-інфраструктура не 

спроможна реалізувати принципи  уніфікації і стандартизації. 

У [7] автори дійшли висновку щодо необхідності розроблення нового концептуального 

архітектурного бачення побудови єдиного ядра інформаційної інфраструктури із 

забезпеченням максимальної інформаційної безпеки для МО України та ЗС України. 
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Наступним із підходів побудови інформаційної інфраструктури складових сил оборони є 

впровадження розподілених обчислювальних систем. 

Розподілені обчислення [8] або розподілена обробка даних – спосіб розв’язання 

трудомістких обчислювальних завдань з використанням двох і більше комп’ютерів, 

об’єднаних в мережу, тобто одночасного розв’язання різних частин одного обчислювального 

завдання декількома процесорами одного або кількох комп’ютерів. Тому необхідно, щоб 

завдання, що розв’язується, було сегментоване – розділене на менші задачі, що слабо 

пов’язані між собою та можуть обчислюватися паралельно. При цьому для розподілених 

обчислень доводиться також враховувати можливу відмінність в обчислювальних ресурсах, 

які будуть доступні для розрахунку різних задач. Проте, не до кожного завдання можна 

застосувати “розпаралелюванняˮ процесу виконання і таким чином прискорити його 

розв’язання. Тоді послідовні обчислення виконуються з урахуванням одночасного виконання 

декількох задач. Особливістю розподілених обчислювальних систем (далі – РОС), на відміну 

від локальних суперкомп’ютерів, є можливість майже необмеженого приросту 

продуктивності за рахунок горизонтального масштабування. РОС класифікуються (рис. 2):  

– за організацією (централізовані, децентралізовані, кластеризовані);  

– за рівнем зв’язаності компонентів (слабо або сильно зв’язані);  

– за однорідністю компонентів (гомогенні, гетерогенні).  

 

Центр

ВузолВузол

ВузолВузол

 
 

а) 

Вузол Вузол

ВузолВузол

 
 

б) 

Кластер 1

Вузол

Вузол

Кластер 2

Вузол

Вузол

Кластер 3

Вузол

Вузол

Центр

 
в) 

Рис. 2. Варіанти побудови розподілених обчислювальних систем: а) централізованої,  

б) децентралізованої, в) кластеризованої 

 

Той чи інший тип РОС вибирається залежно від загального призначення системи та 

завдань, які вона буде вирішувати  у відомстві – учасника  сил оборони (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Особливості різних типів розподілених обчислювальних систем 
 

Тип РОС Опис 

Централізовані Центр виконує розподіл задач між вузлами системи, контролює статуси виконання 

задач та керує їх пріоритетністю. Виступає зовнішнім інтерфейсом, який приймає 

завдання та надає можливість зовнішнього впливу на систему. Такі системи 

забезпечують тісний контроль над процесом виконання задач. Також вони добре 

пристосовані до горизонтального масштабування в реальному часі без зупинки 

системи або втрат часу на переконфігурацію. Відмова звичайного вузла такої 

системи призведе до незначного зниження потужності, але система продовжить 

виконувати обчислення.  

Недоліки: слабке місце – Центр, втрата якого призведе до повної відмови усієї 

системи. Через те, що він відстежує виконання всіх завдань і задач системи, 

остаточна відповідь зовнішній системі, що ставила завдання, буде відправлена із 

затримкою.  

Принцип побудови найкраще підходить для систем, які будуть вирішувати 

завдання високої складності, для яких час, витрачений на відстеження завдання та 
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Тип РОС Опис 

повернення відповіді, не має значення. 

Децентралізовані Центр відсутній. Інтерфейсом системи може бути будь-який вузол, коли до вузла 

поступає завдання, він розбиває його на кілька задач та передає їх сусіднім вузлам. 

Звідси виникає невелика затримка при додаванні нового вузла, оскільки сусідні 

вузли повинні виявити його і сконфігурувати. Також в даному випадку є 

складності в проектуванні системи, де вузли мають різну конфігурацію, оскільки 

тоді складно відшукати вузол, що має певні ресурси. Оскільки вузол-інтерфейс 

відстежує виконання невеликої кількості задач (на відміну від центру в 

централізованій системі, яка відстежує всі задачі системи), швидкість відповіді в 

таких системах максимальна, але це ускладнює зовнішній контроль над процесом 

виконання.  

Принцип побудови найкраще підходить для Систем, які будуть вирішувати велику 

кількість однорідних задач на великому обсязі даних, коли швидкість відповіді 

критична (наприклад, пошук та індексація даних). 

Кластеризовані Кластером в даному випадку є частина РОС, яка призначена для виконання 

деякого обмеженого набору типів задач. Кластером може бути певна група 

спеціально сконфігурованих вузлів, або навіть окрема розподілена обчислювальна 

система. Це дозволяє більш раціонально використовувати доступні ресурси. 

Кластеризовані системи мають значно більшу гнучкість, відмовостійкість та 

швидкість кінцевої відповіді, ніж централізовані системи. Але навіть при добре 

збалансованій конфігурації потребують моніторингу для виявлення найбільш 

зайнятих кластерів та відбору ресурсів від менш зайнятих кластерів. 
  

Недоліком реалізації РОС є те, що кожен вузол РОС повинен містити в собі необхідні 

для належного функціонування налаштовані клієнт-серверні набори програмно-апаратного 

забезпечення, що, в свою чергу, спричинить складність (громіздкість) та надмірні витрати на 

всіх етапах життєвого циклу таких систем, що не вирішує проблем, які виникають при 

побудові КСЗІ та простоту виконання вимог щодо гнучкості, масштабованості, уніфікації та 

стандартизації, які притаманні клієнт-серверним архітектурам. 

На відміну від вищенаведеного підходу хмарні технології являють собою технологію 

надання простого мережевого доступу за запитом до загального пулу обчислювальних 

ресурсів, які конфігуруються. 

Можлива побудова інформаційної інфраструктури складових сил оборони із 

використанням хмарних технологій. 

Хмарні архітектури  [9; 10] – у найзагальнішому вигляді “хмариˮ для великих і 

середніх за розміром організацій (як комерційних компаній, так і держструктур) 

розгортаються за трьома основними  типами: 

– публічні (PublicCloud); 

– приватні (PrivateCloud); 

– гібридні (HybridCloud). 

Кожна з них має характерні переваги та недоліки. Публічна хмара надає обчислювальні 

ресурси власника дата-центру великій кількості незалежних користувачів для розміщення 

власних додатків. Приватна хмара – повністю знаходиться в управлінні і під контролем 

однієї організації – надавача послуг. Гібридний підхід об’єднує в собі дві перші архітектури, 

отримуючи від кожної з них основні переваги і деякі недоліки. Розглянемо їх детальніше. 

Публічна хмара. При такому типі розгортання хмарних послуг вся ІТ-інфраструктура 

розміщується у сервіс-провайдера (компанії, яка надає сервіс). Такий оператор самостійно 

закуповує або орендує сервери, системи зберігання даних, мережеве обладнання та інші 

апаратні компоненти, а також підтримує, модернізує і оновлює всі системи в міру 

необхідності. При цьому сервіс-провайдер надає хмарні послуги великій кількості 

незалежних замовників, які спільно використовують одну і ту ж ІТ-інфраструктуру, яка 

знаходиться під його керуванням і контролем. Організація-клієнт в свою чергу отримує 

доступ до необхідного обсягу ІТ-ресурсів за певну абонентську плату (рис. 3). 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 1 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

61 

Контейнеризація

Апаратне 
забезпечення

Система зберігання даних

Система віртуалізації

Публічна хмара

Глобальна мережа

Користувач

Внутрішня 
мережа

 
Рис. 3. Модель розгортання архітектури “Публічна хмараˮ 

 

Приватна хмара. У приватній хмарі, на відміну від публічної, вся обчислювальна 

інфраструктура знаходиться під повним контролем організації-власника. По суті, мова йде 

про гнучку, глибоко віртуалізовану платформу, ресурси якої знаходяться в розпорядженні 

однієї організації. Фізично ІТ-інфраструктура може розміщуватися у власному дата-центрі. 

Нерідко трапляється ситуація, коли приватна хмара складається з декількох корпоративних 

дата-центрів (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель розгортання архітектури “Приватна хмараˮ 

 

Гібридна хмара. Поєднання власного дата-центру з дата-центром сервіс-провайдера.  

Як приклад можна навести системи, в яких розміщення додатків проводиться на ресурсах 

сервіс-провайдера, а збереження даних відбувається у власному дата-центрі. Інакше кажучи, 

це комбінація з двох або кількох приватних і публічних хмар, які пов’язані між собою і 

дозволяють спільно використовувати їх потужність і дані. 

Основне завдання гібридної хмари – при нестачі власних потужностей забезпечити 

користувача ресурсами (потужностями) зовнішніх хмар уразі пікових навантажень (рис. 5). 
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Рис. 5. Модель розгортання архітектури “Гібридна хмараˮ 

 

Переваги та недоліки різних моделей розгортання хмарних архітектур наведені в 

Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Переваги та недоліки різних моделей розгортання хмарних архітектур 
 

Тип 

розгортання 
Переваги Недоліки 

Публічна 

хмара 
 Просте та ефективне використання; 

 Технологічна та фінансова гнучкість; 

 Економія витрат на інфраструктуру; 

 Використання ІТ-послуг тільки в необхідному 

обсязі (відсутність переплат); 

 Легке масштабування; 

 Швидка реакція на пікові навантаження; 

 Висока надійність та відмовостійкість; 

 Новітнє апаратне обладнання і програмне 

забезпечення (далі – ПЗ). 

 Контроль ІТ-інфраструктури 

сторонньою компанією (сервіс-

провайдером); 

 Залежність від швидкості і стабільності 

доступу до мережі Інтернет; 

 Потреба в особливих підходах захисту 

даних за межами внутрішнього периметру 

кібербезпеки. 

Приватна 

хмара 
 Висока швидкість роботи; 

 Високий рівень безпеки; 

 Ексклюзивне використання ресурсів одного комп.; 

 Повний контроль обладнання та ПЗ на 

контрольованій території. 

 Значний фінансовий поріг на етапі 

впровадження; 

 Потреба у фахівцях; 

 Витрати на модернізацію та оплату ПЗ; 

 Необхідність точного планування 

навантаження на майбутні роки. 

Гібридна 

хмара 
 Вирішує проблеми нестачі або резервування 

внутрішніх ресурсів за допомогою використання 

обчислювальних потужностей сервіс-провайдера; 

 Можливість для суб’єкту управління 

використовувати хмару на повну потужність, з 

економією витрат публічної хмари і з максимальним 

рівнем безпеки, що забезпечує доступність 

критичних даних, обмежуючи доступ третіх осіб. 

Недоліки залежно від пропорційного 

співвідношення часток Публічної та 

Приватної хмар 
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На практиці всі вище  наведені типи хмарних архітектур можуть бути реалізовані з 

наданням різних моделей обслуговування [11], “шари хмариˮ, базовими серед яких є: IaaS 

(послуги інфраструктури), PaaS (послуги платформи) та SaaS (послуги прикладних програм 

(застосунків) (рис. 6, 7). Розглянемо їх детальніше. 
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Рис. 6. Розподіл відповідальностей між постачальником-провайдером 

 та користувачем в базових моделях обслуговування  

 

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) (рис. 6, 7) – модель обслуговування “інфраструктура-

як-сервісˮ передбачає надання користувачеві інформаційно-технологічних ресурсів 

(віртуальних серверів) з певною обчислювальною потужністю та обсягами пам᾽яті. За 

налаштування, підтримання в працездатному стані та захист апаратного забезпечення 

відповідає організація-провайдер, яка  створює віртуальні машини і не займається 

установкою та підтримкою ПЗ користувача. Провайдер контролює тільки фізичну та 

віртуальну інфраструктуру. Користувач отримує обладнання, на основі якого розгортає свою 

власну інфраструктуру з використанням доцільного ПЗ. 

Переваги: оскільки в цій моделі зазвичай використовуються методи віртуалізації, 

домагаються зниження капіталовкладень в результаті більш ефективного використання 

апаратних ресурсів. Зменшення ризику втрати інвестицій і фінансового порогу 

впровадження, можливість плавного автоматичного масштабування. Недоліки: ефективність 

і продуктивність дуже залежать від можливостей організації-провайдера. Централізація 

вимагає нових підходів до заходів безпеки. Приклади IaaS: IBM Softlayer, Hetzner Cloud, 

Microsoft Azure, Amazon EC2, GigaCloud.  

Користувачі IaaS: системні адміністратори організацій-користувачів. 

PaaS (Platform-as-a-Service) (рис. 6, 7) – модель обслуговування  “платформа-як-

сервісˮ передбачає надання доступу користувачам до операційних систем, засобів розробки і 

тестування, систем управління базами даних. Надається набір застосунків, в який входять, 

зокрема: проміжне ПЗ як послуга, обмін повідомленнями як послуга, інтеграція як послуга, 

інформація як послуга, забезпечення зв’язком як послуга, робоче місце як послуга, дані як 

послуга, безпека як послуга і т.д. Іншими словами, модель PaaS – це IaaS разом з 

операційною системою і її інтерфейсом прикладного програмування (API – Application 

Programming Interface). Організація-провайдер, на відміну від моделі IaaS, контролює не 

тільки віртуальні сервери, системи зберігання даних і обчислювальні потужності, але також 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 1 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

64 

пропонує користувачеві на вибір певні платформи і засоби управління ними. Користувач 

повинен подбати про забезпечення захисту додатків, які будуть розгорнуті на наданих 

платформах. 

Переваги: плавне розгортання версій ПЗ, за яким користувач не відчуває їх змін у 

хмарі. 

Недоліки: як і у попередньої моделі обслуговування, централізація вимагає надійних 

заходів безпеки. 

Приклади PaaS: GoogleAppEngine, IBM Bluemix, Microsoft Azure, 

VMWareCloudFoundry.  

Основні користувачі PaaS-сервісів: розробники ПЗ. 

SaaS (Software-as-a-Service) (рис. 6. 7) – модель обслуговування “програмне 

забезпечення як послугаˮ, за якої програми та сервіси розробляє і обслуговує провайдер, 

розміщує їх в хмарі і пропонує до використання кінцевому користувачеві через браузер або 

вебдодаток на його ПЕОМ (термінал). Користувач лише вносить абонплату або користується 

сервісом безкоштовно. Оновленням і технічною підтримкою програм займається провайдер. 

Користувач не керує базовою інфраструктурою хмари, в тому числі мережами, серверами, 

операційними системами і несе відповідальність тільки за збереження параметрів доступу 

(логінів, паролів) та виконання рекомендацій провайдера щодо безпечного налаштування 

додатків. SaaS-сервіси можуть надавати місце для зберігання файлів (Dropbox), офісний 

пакет документів для роботи (GoogleDoc, Microsoft Office 365), допомагати організовувати 

фотографії (Flickr) або спілкуватися з іншими людьми (Facebook).  

Переваги: зниження капіталовкладень в апаратне забезпечення і трудові ресурси; 

зменшення ризику втрати інвестицій; плавне ітеративне оновлення. 

Недоліки: як і у попередніх двох моделях, централізація вимагає надійних заходів 

безпеки. Приклади SaaS: Gmail, GoogleDocs, Netflix, Photoshop.com, Acrobat.com, 

IntuitQuickBooksOnline, IBM LotusLive, Unyte, Salesforce.com, Sugar CRM и WebEx 

Основними клієнтами SaaS-сервісів є звичайні користувачі. 

В свою чергу, вищезазначені хмарні архітектури не можуть функціонувати без 

належного рівня підтримки та адміністрування. Відповідно до цього на рис. 7 наведено 

моделі хмарних архітектур та відповідні фахівці, які здійснюють управління ними (є 

споживачами відповідних продуктів-послуг). 

 

 
 

Рис. 7. Приклади моделей обслуговування в хмарних архітектурах 

 залежно від рівня управління ними 
 

Вибір тієї чи іншої моделі обслуговування хмарної архітектури залежить від 

конкретних завдань, які ставляться до виконання перед організацією, її організаційної 

структури та ресурсів (матеріальних та людських). Також необхідно врахувати те, що кожна 

з моделей забезпечує різні рівні продуктивності системи, безпеки даних, які циркулюють в 
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ній, а також контролю над ІТ-інфраструктурою з боку власника даних, що особливо важливо 

при проєктуванні систем обробки даних спеціального призначення. 

Приклади впроваджень хмарних технологій. 

Перспективну модель хмарних обчислень для ЗС представлено в проєкті Joint Enterprise 

Defense Infrastructure (JEDI) для збройних сил США [12]. Єдина хмара оборонної 

інфраструктури JEDI покликана усунути недоліки в роботі багатьох хмарних серверів, що 

знаходяться в розпорядженні МО США, які обумовлені різницею в якості сховищ і низькою 

швидкістю надання інформації, а також недостатньою захищеністю в кібернетичному 

відношенні. Проєктом буде проведена модернізація інформаційної технологічної 

інфраструктури Пентагону за рахунок переміщення його IT-систем з фізичних серверів в 

хмарні. JEDI забезпечить впровадження інновацій для цифрового поля бою, включаючи 

безпечне зберігання даних, швидку обробку і дозволений доступ на високій швидкості до 

інформації різного рівня секретності. Тестуванням системи захисту займуться наймані 

загони хакерів, які проводитимуть “тестові атакиˮ і які перевірятимуть сховище на наявність 

вразливостей. Проєкт системи JEDI впроваджує компанія Microsoft протягом 10 років, 

починаючи з 26 жовтня 2019 року, вартість проєкту – 10 млрд. дол.  

Створення JEDI планується здійснити в два етапи. На першому – буде здійснюватися 

нагляд за цілеспрямованим процесом придбання програми, а на другому передбачається 

перехід МО до єдиної хмари, яка буде містити несекретну, секретну і надсекретну 

інформацію, а завданням віртуального сховища стане забезпечення структур військового 

відомства оперативною інформацією. 

У JEDI новітні технології дозволяють через хмару отримувати програмне забезпечення 

SaaS, інфраструктуру IaaS і платформу PaaS, тобто вони об’єднують 3 категорії 

обслуговування. SaaS – Softwareas a Service – додатки, що працюють в хмарі, доступ до яких 

кінцеві користувачі отримують через інтернет, в тому числі через електронну пошту, і офісні 

додатки, які використовуються клієнтом, а базовими настройками додатку керує провайдер.  

Ще один приклад застосування хмарних технологій у США – 2013 року Amazon Web 

Services  (далі – AWS) за десятиріччя повинна реалізувати надання хмарних послуг для ЦРУ. 

В хмарі AWS GovCloud  мають розміщуватись також дані Командування спеціальних 

операцій ВПС США (AFSOC), Федерального бюро розслідувань та Агентства національної 

безпеки. 
Згідно з публікацією на сайті siliconangle.com. інтернет-видання [13]  ЦРУ присудило 

довгоочікуваний багатомільярдний контракт під назвою Commercial Cloud Enterprise (далі – 

C2E) п’яти основним хмарним провайдерам США: Amazon Web Services Inc., Microsoft 

Corp., Google LLC, Oracle Corp. та IBM Corp . 

Контракт вимагає від компаній конкурувати за конкретні “замовлені завдання”, видані 

ЦРУ для себе, а також 16 інших відомств, що складають розвідувальну спільноту. Згідно з 

новим контрактом, деталі якого ще не оприлюднюються, ЦРУ дозволить п’яти хмарним 

провайдерам конкурувати за замовлення завдань на різних рівнях класифікації безпеки аж до 

суворого секрету, повідомило інтернет-видання Nextgov. AWS залишається єдиним хмарним 

постачальником на сьогоднішній день, який пропонує виконувати завдання шляхом 

застосування хмарних технологій за всіма класифікаціями безпеки, включаючи надсекретну. 

Контракт передбачає повний спектр основних хмарних послуг, таких як 

інфраструктура, платформа та програмне забезпечення як послуга, на додаток до 

професійних послуг.  

Аналіз застосування хмарних технологій в державному управлінні країн [5] показує, що 

причиною їх застосування є фактор ефективного співвідношення фінансових вкладень на 

забезпечення своєї діяльності до загального показника економічного зростання країни при 

застосуванні тієї чи іншої технології (менше затрат на управління за допомогою хмарної 

технології – більший економічний ефект в розвитку країни хоч і не завжди виражений  

фінансово). 
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В тому чи іншому вигляді державні хмари існують в Канаді, Японії (приватна хмара 

Kasumigaseki), ОАЕ, Австралії, Новій Зеландії, Південній Кореї, Китаї, В’єтнамі, Таїланді і 

багатьох інших країнах. В Україні, до цього часу, немає виразного забезпечення концепції 

розвитку подібних сервісів і країна у цьому відношенні залишається білою плямою на карті 

Європи. 

Таким чином, за допомогою хмарних технологій в питаннях розвитку інформаційної 

інфраструктури  складових сил оборони могли б виконуватись наступні завдання, які 

випливають із концепції запровадження  корпоративно-центричної моделі управління в ЗС 

України та МО України [14]: 

– впровадження системи управління ІТ-послугами (сервісами) з використанням 

практик ITIL (Information Technology Infrastructure Library – бібліотеки інфраструктури 

інформаційних технологій); 

– створення та впровадження об’єднаного інформаційного середовища (JIE – Joint 

Information Environment) складових сектору безпеки та оборони із наданням базових ІТ-

сервісів (захищений цифровий голосовий зв’язок, обмін текстовими повідомленнями, обмін 

графічними документами, геопросторова інформація, взаємна ідентифікація, інтеграція 

сенсорів (датчиків), інтеграція БПЛА); 

– забезпечення сумісності та інтеграцію системи C4ISR з єдиною інформаційною 

системою управління оборонними ресурсами та іншими системами з рівнем завадостійкості 

та захищеності, які відповідають стандартам НАТО; 

– забезпечення розгортання автоматизованих (інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних) систем видів, родів військ та спеціальних військ ЗС України та інших 

складових сил оборони на визначених пунктах управління; 

– забезпечення інтегрування різноманітних джерел інформації у єдиний інформаційний 

простір ЗС України та забезпечення автоматизації повсякденної діяльності; 

– надання користувачам доступу до сервісів з будь-якої точки єдиної системи 

командування, управління та зв’язку із забезпеченням багатофакторної ідентифікації та 

авторизації;  

– забезпечення здатності складових сил оборони України обмінюватися інформацією із 

відповідними підрозділами держав-членів  НАТО та їх партнерів. 

Висновки. Таким чином, в статті розглянуті підходи перебудови інформаційної 

інфраструктури складових сил оборони на прикладі МО України та ЗС України. 

Досвід впровадження в державні сектори різних країн  “хмарних технологій” дає змогу 

зробити висновок про актуальність і очікувану ефективність їх застосування як в державі  у 

цілому, так і в системі інформаційної взаємодії складових сил оборони зокрема. 

Створення “державної хмари“ вимагає уніфікації державних процесів управління, що є 

важливим кроком на шляху досягнення ефективної взаємодії складових сил оборони. При 

цьому успішна державна політика в контексті цифровізації,  як економіки у цілому, так і 

складових сил оборони, зокрема,  має забезпечувати: 

– умови її динамічного розвитку одночасної  розбудови інфраструктури всіх складових 

сил оборони;  

– комплексний підхід щодо інтеграції розрізнених ідей, ініціатив, програм та 

нормативної бази у національні та регіональні програми розвитку; 

– цифровізацію окремих сфер і процесів для досягнення синергічного ефекту від 

всеохоплюючої цифровізації;  

– стандартизацію, нормативно-правове регулювання хмарної взаємодії на різних рівнях 

та визначення вимог до функціонування відомчих хмарних систем;  

– кібербезпеку, захист конфіденційності персональної інформації, дотримання прав 

користувачів при користуванні послугами провайдерів. 

З метою подолання недоліків, які притаманні підходам побудови інформаційної 

інфраструктури (клієнт-серверної архітектури або з використанням розподілених 

обчислювальних систем) пропонується застосувати хмарні технології. З огляду на те, що 
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управління та взаємодія складових сил оборони має ознаки корпоративно-центричної моделі 

та з урахуванням обміну інформацією з різним ступенем обмеження доступу, а також 

специфікою розмежування доступу службовим особам до отримання сервісів, то найбільш 

доцільним шляхом побудови інформаційної інфраструктури доцільно вибрати гібридний тип 

розгортання хмарних архітектур з використанням всіх трьох моделей обслуговування (надання 

програмного забезпечення SaaS, інфраструктури IaaS і платформи PaaS). Гібридний тип 

розгортання хмарних архітектур дозволяє здійснювати контроль найбільш критичної частини 

інфраструктури шляхом організації власних хмарних середовищ складових сил оборони на 

базі існуючих власних ЦОД та добирати менш критичні ресурси, які надаються зі сторони 

провайдерів, діяльність яких дозволена в Україні. Співвідношення часток моделей 

обслуговування (SaaS, IaaS, PaaS) буде вибиратись індивідуально із реально розрахованих 

потреб кожного учасника сил оборони. Із зрозумілих причин, в якості оператора державних 

хмарних сервісів може виступати далеко не кожна компанія, а та яка доведе відповідним 

пакетом дозволів на чіткі критерії надійності і безпеки інфраструктур, які вона надаватиме 

складовим силам оборони (в ідеалі це, звичайно, повинен бути український оператор, який 

буде зберігати і обробляти державні дані на території України). Гармонізацію наявної або 

створення нової нормотворчої бази щодо використання хмарних технологій в інформаційній 

інфраструктурі складових сил оборони може здійснювати Держспецзв’язок, з огляду на надані 

йому повноваження в Україні. 

У підсумку можна визначити, що важливість всіх робіт з розвитку та впровадження 

“хмарних технологій” в єдиний інформаційний простір складових сил оборони в сучасних 

умовах для підвищення обороноздатності держави настільки велика, що навіть в складних 

економічних обставинах реалізувати їх необхідно в максимально можливо стислі терміни. 

Напрямами подальших досліджень буде розробка та обґрунтування переліку базових 

сервісів для службових осіб різних ланок управління та визначення способів їх розгортання у 

хмарному середовищі. 
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ВАРІАНТ РОЗРАХУНКУ МАРШРУТУ РУХУ АВТОНОМНОГО  

РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 
Ведення бойових дій в міських умовах дуже складне і багатопланове завдання. Як свідчать сучасні 

світові тенденції проведення військових операцій, виконання таких завдань є надзвичайно актуальними. Заміна 

людини в бою роботом не тільки гуманна, вона цілком доцільна і забезпечує необхідну ефективність при 

виконанні різноманітних завдань за призначенням.  На даному етапі розвитку робототехнічних систем 

загальною тенденцією є відмова від дистанційного керування роботизованими комплексами з переходом до 

автоматичних режимів їх функціонування на основі впровадження елементів штучного інтелекту та 

реалізації здатності сприймання голосових команд управління, самостійно вибирати маршрут руху і 

адаптувати його з урахуванням поточної обстановки. Крім того, пріоритетним завданням є поліпшення 

завадозахищеності каналів передачі даних і команд управління в умовах групового застосування 

робототехнічних комплексів, як в рамках безекіпажних підрозділів, так і спільно з екіпажними комплексами 

озброєнь і військової техніки. У процесі вирішення зазначених проблем спектр їх застосування буде значно 

розширюватися на основі створення як багатоцільових, так і спеціалізованих машин. Важлива відмінність 

сучасного етапу розвитку безекіпажних платформ від попередніх періодів – орієнтація при їх розробці на 

необхідність функціонування в мережецентричному інформаційному просторі. Окремим питанням є 

створення та використання безекіпажних робототехнічних комплексів для ведення спеціальних і бойових дій 

проти супротивника на полі бою з наявністю лінії зіткнення сторін і також в урбанізованому військово-

цивільному середовищі з хаотично змінюваною обстановкою, де відсутні звичні бойові порядки військ, наразі 

приймає пріоритетне значення. У статті запропоновано алгоритм вирішення завдання безекіпажних 

робототехнічних комплексів з побудови оптимального маршруту в багатовимірному лабіринті в умовах 

невизначеності з використанням штучного інтелекту. Перетворення, що використані при синтезі нейронної 

мережі, носить неформальний характер, а в результаті перетворення формується структура нейронної 

мережі, яка в подальшому може бути навчена традиційним способом або за допомогою розрахунку значень 

коефіцієнтів. 

Ключові слова: безекіпажний робототехнічний комплекс, нейронна мережа, безекіпажний наземний 

бойовий засіб, багатовимірний лабіринт. 

Bernatskyi A., Panchenko I., Voskolovych O. A method of constructing a UGV reconnaissance robot with a 

system for finding the trajectory of movement in combat conditions in urban space with the help of artificial 

intelligence. 

Conducting hostilities in urban conditions is a very complex and multifaceted task. According to modern world 

trends in military operations, the implementation of such tasks is extremely important. Replacing a person in combat 

with a robot is not only humane, it is quite appropriate and provides the necessary efficiency in performing various 

tasks for their intended purpose. At this stage of development of robotic systems, the general trend is to abandon remote 

control of robotic systems with the transition to automatic modes of their operation based on the introduction of 

artificial intelligence and the ability to perceive voice commands, independently choose the route and adapt it to the 

current situation. In addition, the priority is to improve the noise immunity of data transmission channels and control 

commands in the context of group use of robotic systems, both within unmanned units and in conjunction with crew 

systems of weapons and military equipment. As these problems are solved, the range of their application will be 

significantly expanded on the basis of the creation of both multi-purpose and specialized machines. An important 

difference between the current stage of development of unmanned platforms from previous periods is the focus in their 

development on the need to operate in a network-centric information space. A separate issue is the creation and use of 

unmanned robotic systems for special and combat operations against the enemy on the battlefield with a line of contact 

and also in an urban military-civilian environment with a chaotically changing environment, where there is no usual 

combat order of troops. The article proposes an algorithm for solving the problem of unmanned robotic systems to 

build the optimal route in a multidimensional maze in conditions of uncertainty using artificial intelligence. The 

transformations used in the synthesis of the neural network are informal, and as a result of the transformation the 

structure of the neural network is formed, which can then be taught in the traditional way or by calculating the values 

of the coefficients. 

Key words: unmanned robotic complex, neural network, unmanned ground combat vehicle, multidimensional 

labyrinth. 

Актуальність. Для військового керівництва більшості розвинених країн використання 

безекіпажних наземних бойових засобів (БНБЗ) (Unmanned Ground Vehicles, UGV) [1] – одне 

з найважливіших напрямів розвитку озброєння і військової техніки. Вважається, що високий 
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рівень оснащення сухопутного компонента 

збройних сил роботизованими системами і 

комплексами в перспективі дозволить 

забезпечити ведення повномасштабних 

мережецентричних бойових дій на основі 

групового застосування безекіпажних 

платформ в повітрі, на воді і на суші [1–7]. 

Ключова роль в реалізації систем БНБЗ 

відводиться засобам розвідки та спеціальних 

місій, наприклад як на рис 1.   

Однією з ключових проблем, що виникають 

при розробці систем управління безекіпажних, 

автоматично керованих наземних засобів 

(БАНЗ), є вирішення завдання з пошуку траєкторії руху робота в умовах обмеженого часу і 

наявності невизначеної кількості перешкод.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз робіт в області пошуку 

методів та алгоритмів розв’язання завдання проходження лабіринту та планування шляху 

БАНЗ з використанням різноманітних алгоритмів пошуку шляху у лабіринті [8–14]. показав,  

що в даний час вирішити задачу пошуку траєкторії руху робота в умовах обмеженого часу і 

наявності невизначеної кількості перешкод традиційними методами управління не вдавалося.  

Наприклад, при розгляді алгоритмів «випадкової миші», «правила правої руки», або 

Трема, які призначені для використання агенту всередині лабіринту, та таких алгоритмів, що 

не мають попередніх знань про лабіринт, такі як алгоритми тупикового заповнення, 

найкоротшого шляху та метод граф [10–14], з’ясували, що на вирішення завдання з 

використанням цих методів необхідно затратити умовно необмежену кількість часу. Також 

важливо зазначити, що для вирішення  завдання дослідниками за основу розглядаються 

двовимірні «плоскі лабіринти», що в реальних умовах бойових дій в урбанізованому 

просторі, для БАНЗ військового призначення є грубою апроксимацією і нівелює кінцеве 

рішення завдання до нуля. 

Необхідно зазначити про велику кількість публікацій методу одночасної локалізації і 

побудови карти, SLAM (simultaneous localization and mapping) [9; 10] для побудови або 

поновлення карти невідомої місцевості, з одночасним відстеженням розташування БАНЗ на 

ній.  

Суть методу полягає в тому, що за допомогою системи технічного зору (СТЗ), 

проводиться обчислення відстані від агенту до перешкоди, що знаходиться в полі зору 

датчиків, з подальшою побудовою карти місцевості. Відома проблема методу SLAM є 

наявність взаємозалежних похідних а саме: перш ніж БАНЗ зможе відповісти на питання про 

те, як виглядає навколишнє середовище (на основі серії спостережень), він має знати, де ці 

спостереження були зроблені, але без знання карти, агенту важко оцінити своє поточне 

становище.  

Проведений аналіз ряду практичних праць застосування штучного інтелекту [22–24], та 

модифікацій методу Хебба, які ґрунтуються на навчанні баз знань з комплексним 

використанням нечіткої логіки та апарата нейронних мереж [12; 13], підтвердив 

перспективність використання нейромережевих технологій для підвищення ефективності 

методів пошуку та обробки інформації. Постулат Хебба досить точно описує процеси 

всередині маленької ділянки нейромережі, якщо розглядати його у відриві від всього 

обчислювача. Але будувати модель навчання, яка буде вирішувати важки завдання, тільки на 

цьому постулаті не можна. В зв’язку з тим, що це буде складна модульна система, де кожен з 

модулів вирішує своє окреме завдання.  

Окремо необхідно зазначити, що незважаючи на досягнуті успіхи в напряму 

досліджень для зменшення часу пошуку траєкторії БАНЗ, більшості існуючих робіт 

 

Рис 1. Варіант сценарія ведення бойової 

операції (2025) в міських умовах 

описаний в «The U.S. Army RAS* 

Strategy» 
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використовують для навчання багатоагентні схеми алгоритмів, а для цього необхідне 

використання для рішення завдання, кількості БАНЗ більше ніж один, що унеможливлює 

таке використання в цілях проведення розвідки території в умовах бойових дій. 

Мета статті та постановка завдання.  

На підставі вище означеного Метою статті є проведення опису варіанта модифікації 

алгоритму моделі Ізінга [14] для реалізації завдання пошуку траєкторії руху БАНЗ в умовах 

обмеженого часу і наявності невизначеної кількості перешкод за допомогою штучного 

інтелекту, що дозволить вирішення поставленого завдання поодиноким агентом.  

Завдання дослідження полягає в отримані даних, необхідних для вирішення майбутніх 

досліджень для практичної побудови одноагентного БАНЗ: 

Розробити програмну реалізацію багатошарового персептрона на підставі 

неформального опису модифікації алгоритму моделі Ізінга для вирішення задачі пошуку 

траєкторії руху БАНЗ в умовах обмеженого часу і наявності невизначеної кількості 

перешкод за допомогою нейронної мережі.  

Провести уточнення математичної моделі керування БАНЗ в двомірному просторі, що 

забезпечує його рух за заданою траєкторією із заданою швидкістю, при виконанні завдання в 

середовищі багатовимірного лабіринту [10; 11] побудувати 3D-модель базової платформи 

БАНЗ з фрикційним рушієм.   

Провести підготовчий етап практичного створення випробувального БАНЗ. 

Основні положення.  

У теоретичних дослідженнях рішення завдання пошуку траєкторії руху поодиноким 

агентом в умовах обмеженого часу при наявності невизначеної кількості перешкод, БАНЗ 

використовує лабіринт, який для апроксимації математичних обґрунтувань розглядається 

багатовимірною матрицею [{M(t)}]
l
, сформованою як геометричний багатовимірний  

граф [14]. Рішення поставленого завдання пропонується здійснити за допомогою модифікації 

алгоритму моделі Ізінга з синтезом нейронної мережі [15; 16] на базі багатошарового 

персептрона [19], в якості системи керування інтегрованим алгоритмом руху БАНЗ на 

підставі уточненої математичної моделі двомірного керування БАНЗ. Нейронна мережа 

виступає в ролі аппроксіматора функції пошуку і навчається так, щоб моделювати його 

вплив на керуючу систему. Формування нейронної мережі, відбувається  так, щоб знайдений 

або досліджуваний шлях відзначається вагами одиниць, тупиковий - негативною вагою, а 

недосліджений – нульовими, як показано на рис. 2.  

Кожна структура лабіринту 

розподіляється на зони. Важливою є точка 

збереження невизначеності. Саме при 

попаданні БАНЗ в зону тупикового блоку 

відбувається повернення агенту до точки 

невизначеності, де виконується перезапуск 

процесу пошуку шляху, а тупиковий стан 

відзначається в лабіринті як недосяжний.  

Основна ідея запропонованої 

нейронної мережі полягає в тому, що шлях 

від початкового стану до кінцевого формується в нейронній мережі за аналогією звичайного 

тесеракту в Евклідовому чотиривимірному просторі й визначається як опукла оболонка 

точок (±1, ±1, ±1, ±1). Але враховуючи двомірний спосіб пересування БАНЗ в 

багатовимірному лабіринті, переходи між площинами використовуємо як точки повернення 

додаткового розгалуження. 

Тому базова матриця може бути представлена у наступному вигляді: 

[{М(t)}]
l
 ≡ {(xi(T)) : -1≤xi≤1}. 

або 

[-1, 1]
4
≡ {(x1,x2,x3,x4) : -1≤xi≤1}      (1) 

 

Рис. 2. Формування структури нейронної 
мережі при самонавчанні. 
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Рис. 3. Процес пошуку шляху в лабіринті 

синтезованої нейронної мережі 

Глибина структури обмежена вісьмома нейроноструктурними площинами xi=±1, i=1, 2, 

3,4. Етапи процесу пошуку шляху в лабіринті, що ілюструють роботу синтезованої 

нейронної мережі, зображено на рис. 3. У нейронній мережі початкове значення ваг шляхів 

мають значення «0», але в процесі виконання алгоритму відображається як зміна ваг, а саме: 

якщо  шляхи ведуть до тупикових станів, ваги задаються значенням «-1», а для шляхів, які 

досліджуються або ведуть до правильних станів, ваги визначаються зі значенням «+1». Так 

як області зв’язків з однаковими вагами  кодують невелику кількість інформації, то вони 

мають невелике функціональне значення [17]. У той час області з величезними градієнтами 

значень ваги є надзвичайно інформаційними. 

Такі області можуть отримати вигоду від розміщення додаткових вузлів мережі для 

більш точного кодування природного процесу. 

Довжина досліджуваного шляху визначається поточним активним нейроном (значення 

стану) в нижній частині нейронної мережі. При цьому перехід до наступного активного 

стану виконується якщо є ознака наявності нового стану і зникнення сигналу N, який 

свідчить про стан глухого кута. 

Узагальнення графа з тесерактовою 

декомпозицією багатовимірного [{М(t)}]
l
 

об’єму виглядає дуже схожим з графом 

двомірної площини пошуку. Але при 

використанні внутрішнього інтервального 

часу t ми стикаємося з послідуючим 

виконанням пошукового запиту: цикл 

незалежного опитування переглядає 

фрагмент наявності деякого значення в невизначеної підмножині. При тому, що ми не 

знаємо, яка це безліч, ми перебираємо всі можливі для цієї підмножини залежні функції того 

часу, які з М(t) співпадають. Після того, як М(t) отримає розмір поширення ±l+1, 

починається розгляд можливості до ±2l+1. И ми можемо використовувати декілька нових 

ключових моментів:  

по-перше, величина ±2l+1 набагато розумніше ±2l, коли l набагато менше N; по-друге, після 

фіксування даних, використання ±2l+1 можливе (система, використовуючи узагальнення 

вектору напрямку, самостійно приймаємо рішення, які вузли у фрагменті М(t) будуть 

включені). Таким чином, при необхідності, ми можемо використовувати пошук з 

використанням методу звичайної, або нечіткої логіки на рівні одного фрагмента, при малій 

кількості окремих фрагментів. Використовуючи запропонований варіант задіяння нейронної 

мережі при рішенні завдання пошуку траєкторії руху поодиноким агентом в умовах 

обмеженого часу при наявності невизначеної кількості перешкод, задача варується, від 

рішення задачі в формі нечіткої логіки в простому випадку, так і може вирішуватися 

методом пошуку вирішального та вихідного пропозиційного графа [17; 18], оскільки, 

перегляд вирішального графа від кінцевих вершин до початкових точно задає множину 

 

Код 1. Блок навчання нейронної мережі (фрагменти 

коду програми на мові програмування Python) 

…………………

31 #block training suite

32 for epoch in range(epoch_count):

33     for sample in range(training_count):

34         for node in range(H_dim):

35             preActivation_H[node] = np.dot(training_data[sample,:], weights_ItoH[:, node])

36             postActivation_H[node] = logistic(preActivation_H[node])

37         preActivation_O = np.dot(postActivation_H, weights_HtoO)

38         postActivation_O = logistic(preActivation_O)

39         FE = postActivation_O - target_output[sample]

40         for H_node in range(H_dim):

41             S_error = FE * logistic_deriv(preActivation_O)

42             gradient_HtoO = S_error * postActivation_H[H_node]

43             for I_node in range(I_dim):

44                 input_value = training_data[sample, I_node]

45                 gradient_ItoH = S_error * weights_HtoO[H_node] * logistic_deriv(preActivation_H[H_node]) * input_value

46                 weights_ItoH[I_node, H_node] -= LR * gradient_ItoH

47             weights_HtoO[H_node] -= LR * gradient_HtoO

………………….



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 1 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

73 

підзавдань та порядку їх вирішення для розв’язання вихідної задачі. Причому необхідність 

пошуку вирішального графа визначається наявністю більше ніж однієї дочірньої вершини у 

диз’юнктивних вершин, або, іншими словами, наявністю альтернативних сукупностей 

підзавдань, рішення яких 

необхідне для вирішення 

вихідної задачі. 

 

Програмна реалізація 

багатошарового персептрона 

модифікації алгоритму моделі 

Ізінга для вирішення завдання 

пошуку траєкторії руху БАНЗ в 

умовах обмеження часу и 

наявності невизначеної кількості 

перешкод, оптимізована для 

швидкої роботи та частково 

представлена на програмному 

лістінге (Код 1. та Код 2). 

Автори по неформальних 

ознаках  передбачають, що для 

проведення експериментів, з 

використанням тестової платформи в умовах тестового штучного лабіринту, навчання не 

займе багато часу, але з огляду на те, що реальне завдання зажадає величезної кількості 

навчань, а  ретельна оптимізація коду може призвести до значного скорочення часу обробки 

інформації, в подальшому планується розглянути і відкоригувати програмний модуль 

багатошарового персептрона з урахуванням застосування методики програмування [18], яка 

сприяє максимальної швидкості виконання програмного коду.  

Математична модель алгоритму руху БАНЗ. Для проведення опису математичної 

моделі алгоритму та побудови в подальшому програмно-апаратної тестової платформи, 

проведемо попередній опис уточненої математичної моделі наземної робототехничної 

платформи [15; 17] з урахуванням прийнятої системи координат (рис. 4), що описується 

наступними рівняннями: 

cos sin ,

cos sin ,

,

g x z

g z x

y

x V V

z V V V

 

 

 

 

  



      (2) 

sin ,y y y y TJ c kF          (3) 

cos ,    sin ,x x x x x T z z z z z Tm V c V V F m V c V V F          (4) 

1 2,   ,xy V y         (5) 

де, , g gx z  – швидкості зміни координат центра ваги корпусу платформи в нерухомій системі 

координат; 

Vx, Vz – проєкції вектору швидкості на осі, пов’язаних з БАНЗ в системі координат X Z Y; 

  – поточний курс, а y  – кутова швидкість платформи щодо своєї вертикальної осі OY;  

Jy – момент інерції платформи щодо осі OY; 

 

Код 2. Перевірка валідності рішення нейронної мережі 

(фрагменти коду програми на мові програмування Python) 

………………..

96 #Block validation

97 correct_classification_count = 0

98 for sample in range(validation_count):

99     for node in range(H_dim):

100         preActivation_H[node] = np.dot(validation_data[sample,:], weights_ItoH[:, node])

101         postActivation_H[node] = logistic(preActivation_H[node])

102     preActivation_O = np.dot(postActivation_H, weights_HtoO)

103     postActivation_O = logistic(preActivation_O)

104     if postActivation_O > 0.5:

105         output = 1

106     else:

107         output = 0     

108     if output == validation_output[sample]:

109         correct_classification_count += 1

………………………
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Рис. 4. Система координат БАНЗ 

 

cx, cy, cz – коефіцієнти сил тертя і моментів опору, 

прикладених до обох гусениць платформи;  

mx, mz – сумарна маса платформи з урахуванням 

положення та приєднаних мас корисного навантаження 

відносно осей OX та OZ;  

FT – рівнодіюча сил тяги, створюваних двигунами 

лівого та правого фрикціону БАНЗ (рис. 5);  

  – кут повороту рухомої рами, на якій встановлені 

двигуни;  

k – відстань від точки прикладання сили тяги 

фрикційної тяги до осі обертання БАНЗ;  

y1, y2 – керовані змінні БАНЗ: швидкість 

прямолінійного руху і курс. 

У рівняннях (2) – (4) не враховуються аеродинамічні сили і моменти, що діють на 

БАНЗ, так як співвідношення швидкість/масогабарити дуже малі для вирішального впливу 

на рух БАНЗ. Не враховуються також кривизна земної поверхні, незначні нерівності 

поверхні та перешкоди, що не впливають на процес пересування, тобто передбачається, що 

рух відбувається на умовно «ідеальній поверхні лабіринту».  

Підкреслимо, що рівняння (2) є кінематичними, так як вони пов’язують швидкості 

робота з його координатами і курсом. Для визначення поточних координат xg(t) і zg(t) робота 

і його курсу ( )t , досить проінтегрувати за часом   в межах від  =0 до  =t рівняння (1) при 

заданих початкових умовах xg(0), zg(0), (0)  і функціях Vx( ), Vz( ),  y(t), що визначається 

рівняннями (3) і (4) з урахуванням керуючих впливів. Цими діями в рівняннях (3), (4) є упор 

FT і кут  . 

У розглянутому випадку передбачається, що бажана траєкторія руху по поверхні 

задається законами зміни повздовжньої швидкості ( )xV t і  змінами курсу пересування - кута 

( )t  .  Тут ( )xV t , ( )t , а також 
y

d

dt


 

 
– задані неперервні функції часу.  

Таким чином, фактично рух БАНЗ із заданою повздовжньою швидкістю ( )xV t  

характеризується відповідними змінами курсу ( )t , кутової швидкості ( )y t  і бічним 

зміщенням ( )zV t . Однак, описана конструкція гусеничного 

робота має тільки два незалежних управління: 1 cosTu F   і 

2 sinTu F  . При цьому керування cosTF   дозволяє 

змінювати поздовжню швидкість Vx, а для управління 

іншими трьома величинами: курсом, кутовою швидкістю та 

бічним зсувом – є тільки одне керування sinTF  . Практично 

це призводить до можливості управління тільки двома 

величинами: кутовою швидкістю та обертальним моментом 

курсу при неконтрольованому русі, або курсом і кутовою швидкістю при неконтрольованому 

фронтальному пересуванні. 

Маючи на увазі синтез системи управління на основі керованої нормальної жорданової 

форми (КНЖФ) [19], знайдемо рівняння автономної платформи у відхиленнях. З цією метою 

введемо змінні стану - відхилення: 1 x xx V V  , 2x    , 3 y yx    , 4 z zx V V  . Тут 

cosxV V  , sinzV V  , ( )y t  . Незалежно від того, як задані значення ( )V V t  і 

( )t  , функції xV , zV  і y  визначаються, зрозуміло і однозначно. 

Для визначення рівнянь руху у відхиленнях, продиференціюємо за часом введені 

відхилення і врахуємо вирази (3) і (4). В результаті отримаємо: 

     

Рис. 5. Система проєкцій БАНЗ 
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У стійкій системі, в сталому режимі мають місце рівності 0ix  , 0ix  , 1i n  , які в 

даному випадку відповідають рівнянням: x xV V , z zV V , y y  ,   . Так як в даному 

випадку фронтальний зсув неконтрольований, то в сталому режимі з виразів (5)–(8) 

напишемо рівняння: 

1

2

x x x x

y y y

u c V V V

c
u

k

 

 




 ,      (9) 

Звідси визначається, що в сталому режимі значення керуючих впливів залежать від 

швидкостей та прискорень БАНЗ в бажаному русі. Цей висновок відповідає класичній фізиці 

процесу руху тіл.  

Отже, рівняння кінематики (2) і динаміки (5)–(8) описують рух наземної автономної 

платформи з урахуванням бажаного руху [20], де рівняння динаміки (5)–(7) 

використовуються в даному випадку для синтезу пошукового керування БАНЗ. При цьому 

припускаємо, що змінні ( )t  , ( )y y t  , ( )x xV V t  і ( )z zV V t  вимірюються за 

допомогою СТЗ або системою LIDAR. Оскільки ( )t , ( )V t  це задані функції часу, то змінні 

стану 0ix  , 1 4i    в рівняннях (5)–(8) будемо вважати вимірювальними і використаємо 

їх при синтезі системи та алгоритму автоматичного керування. 

Синтез системи керування. Управління прямолінійною швидкістю БАНЗ . 

Переходячи до визначення керування 1 cosTu F  , яке визначає характер зміни 

поздовжньої складової швидкості Vx платформи, відзначимо, що воно міститься лише в 

одному рівнянні (5). Тому можна вважати, що це рівняння має КНЖФ і визначає керування 

u1 з урахуванням рівностей 1 x xx V V   і 1 1 1x x  наступним виразом: 

1 1 1( )x x x x x xu c V V m V m V V    .     (10) 

Керування за формулою (9) не забезпечує астатизму системи управління за швидкістю 

Vx, тобто при цьому управлінні навіть постійна швидкість автоматичної платформи в сталому 

режимі буде відрізнятися від заданої xV  на деяку похибку. Для мінімізації цієї похибки та 

забезпечення її нульового значення, введемо в пристрій керування інтегратор, тимчасово 

задіявши його рівняння в моделі розглянутого каналу керування. З цією метою припустимо 

1 5u x , а 5 1,dodx u , де 1,dodu  – допоміжне керування. В результаті, рівняння каналу керування 

швидкістю Vx приймають вигляд: 
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1 1 5

1 1 1 5 5 1,

( )
( , ),   

x x x x x

dod

x

c x V x V x m V
x x x x u

m


     
    .  (11) 

Так як 
11 1 5

5

( , )
x

x x
m

x

 



, то рівняння (13) мають КНЖФ при 1 1 5( , ) 1x x  . Це дозволяє 

знайти та визначити формулу керування на основі методу аналітичного синтезу нелінійних 

систем керування (АСНСК) із застосуванням КНЖФ, викладеного в [18]. Відповідно до 

цього методу введемо нові змінні 1 x  , 2 1 1 1    . Вираз в даному випадку матиме 

вигляд: 

1

2 1 1 1 1 1 5 1 1( )x x x x x xm c x V x V x m V             
 

, 

або 

2 1 1 5 1 1( , )x x    ,       (12) 

де 

1

1 1 5 1 1 5( , ) ( )x x x x x xx x m c x V x V x m V        
 

.    (13) 

Відповідно до [18] для визначення керування необхідно знайти похідну за часом від 

змінної 2  (12). Так як ця функція 

безпосередньо залежить від ряду змінних, 

що є функціями часу, то попередньо 

необхідно знаходити часткові похідні до 

цих змінних, як на рис. 6. Зокрема, 2  

залежить від функції 1 1 5( , )x x  (13), а 

остання від змінної x1= x1(t) і ( )x xV V t . 

Функція 1 1 5( , )x x  (11) містить 

добуток    , що включає модуль функції. 

У зв’язку з цим наведемо в явній формі 

виведення формули похідної за   від цього добутку: 

                                                      
 

2

2

,       > 0
2 ,       > 0

2
2 ,     < 0

,    < 0

d

d d

d d

d

 
     

    
     

 

.  (14) 

 

Крім того, права частина першого рівняння (11) залежить не тільки від змінних стану 

x1, x2, але і від xV  і V . Якщо xV const , то в загальному випадку ( )x xV V t  і ( )x xV V t , тому, 

слідуючи [16], керування 1,dodu  з (11) знайдемо з умови 2 2 2    . Диференціюючи за часом t 

вираз (12) з урахуванням виразів (13), (14) і рівнянь (11) і підставляючи в рівняння 2 2 2    ,  отримаємо: 

1

2 1 1 1 5 1, 1 1 1 5 2 22 ( ( , ) ) ( , )x x x x dod x xm c x V x x V u m V x x               
 

. 

Звідси з урахуванням рівності (11) виводимо: 
 

   
а)                                     б) 

Рис. 6. Схема сил і реакцій, що діють в 

поздовжній площині на БАНЗ 

а) в горизонтальній площині 

б) в загальному випадку руху на підйом 
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 1, 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 2 12 ( ( , ) ) ( ) ( , )dod x x x x x xu c x V x x V m V m x x x            .                 (15) 

Так як u1=x5, а 1 x xx V V  , то з рівнянь (10) і рівності (14) випливають такі рівняння 

астатичного пристрою керування швидкістю Vx БАНЗ: 

5 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 2 12 ( ( , ) ) ( ) ( , ) ,x x x x xx c x V x x V m x x x V            
 

  (16) 

Таким чином, пристрій керування швидкістю платформи описується рівняннями (16).  

З його вихідних величин визначаються значення FT і   з виразу 1 cosTu F  . Позитивні 

постійні 1  і 2  у виразі (16) визначають тривалість і характер перехідного процесу до 

швидкості робота. Однак при виборі цих значень необхідно враховувати обмеження по 

модулю керування u1. Останнє пов’язане з тим, що при збільшенні значень 1  і 2  з метою 

зменшення тривалості перехідного процесу по швидкості Vx, як правило, збільшується 

необхідне значення u1. 

Керування напрямом. Загальний принцип [16; 17] зміни курсу БАНЗ описується 

рівняннями (6) і (7) 

2 3 1 3( )x x x  ,     (17) 
1

3 2 3 2( ) yx x kJ u   ,     (18) 

де 2x    , 3 y yx    , 

1

2 3 3( ) ( )y y y yx J c x      .   (19) 

В даному випадку 1

3

0 1
d

dx


  , тому рівняння (17), (18) мають КНЖФ [19], що дозволяє 

аналітично знайти керування u2. З метою забезпечення астатизму за напрямком, введемо в 

пристрій керування інтегратор, вважаючи u2=x6, і об’єднаємо рівняння інтегратора 6 2,dodx u  

з рівняннями (17), (18). В результаті рівняння каналу керування курсом БАНЗ з урахуванням 

позначення (18) приймуть вигляд: 

2 3 1 3( )x x x  ,      (20) 
1

3 2 3 6 2 3 6( ) ( , )yx x kJ x x x    ,    (21) 

6 2,dodx u .        (22) 

Рівняння (20)–(22) також мають КНЖФ, тому, як і вище, для синтезу управління 

введемо допоміжні змінні: 

1 2x  , 

2 1 5 1 3 5 2x x        , 

                                                 3 2 6 2 2 3 6 3 5 6 5 6 2( , ) ( )x x x x              .       (23) 

Диференціюючи змінну 3  (23) за часом і підставляючи отриманий вираз в рівняння 

3 7 3     з урахуванням формул (18)–(22), отримаємо: 

1

3 2 3 6 2, 2 3 6 5 6 5 6 3 7 3( ( , ) ) ( , )( )y y y y dod yJ c x x c ku x x x                    . 

Звідси отримаємо: 
1 1 1

2, 5 6 7 2 3 6 5 6 5 7 6 7 3 5 6 7 2( ) ( , ) ( )dod y y y y y y yu k J J c x x J c x x                            .     (24) 
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Враховуючи те що 6 2,dodx u , пристрій керування при управлінні напрямку і кутовою 

швидкістю фрикційного механізму робота з урахуванням рівності (22) і (24) можемо описати 

рівнянням:  
1 1 1

6 5 6 7 2 3 6 5 6 5 7 6 7 3 5 6 7 2( ) ( , ) ( )y y y y y y yx k J J c x x J c x x                            .    (25) 

Характер перехідних процесів по змінним y  і   визначається значеннями постійних 

5 , 6  і 7 . Наведені співвідношення (16) і (25) дозволяють знайти значення u1 і u2. 

Необхідні значення реальних дій, що управляють вектором сили тяги FT і кута повороту 

рами  , можна знайти [18] за наступними формулами: 

2 2

1 2

2

1

,

.

TF u u

u
arctg

u


 


     (26) 

Слід підкреслити, що зазначені 

конструктивні обмеження на значення керуючих 

впливів FT і   призводять до обмеження області 

стійкості руху платформи, а саме введення 

вагового коефіцієнту керування інтегратора, 

може призвести до перекидання платформи під 

час руху на великих швидкостях.  

     Використовуючи  уточнену математичну 

модель  керування БАНЗ, на підставі отриманих 

даних, із застосуванням професійного 

програмного пакету САПР Autodesk
®
 Inventor 

Professional 2018, побудована 3D-модель базової 

платформи БАНЗ з фрикційним двіжителем і 

компенсаторами непередбачених завад (рис. 7). 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  

Запропонований варіант задіяння нейромережі для керування БАНЗ при рішенні 

завдання пошуку траєкторії руху поодиноким агентом в умовах обмеженого часу при 

наявності невизначеної кількості перешкод, варується, від рішення задачі в формі нечіткої 

логіки в простому випадку, і може вирішуватися методом пошуку вирішального та вихідного 

пропозиційного графа. Необхідність пошуку вирішального графа визначається наявністю 

сукупностей простих підзавдань, при умові необхідності їх визначення для вирішення 

вихідної задачі. Такий алгоритм створює систему планування поведінки штучного інтелекту 

з доповненням механізму контролю ситуації. За рахунок використання більш простих 

ситуаційних моделей рішення, знижується навантаження обчислювальної потужності 

бортового комп’ютера БАНЗ, тим самим дозволяє в майбутньому при практичній побудові 

БАНЗ зекономити або на системі живлення, або підвищити час виконання місії БАНЗ. 

Додатковою перевагою запропонованого підходу є те, що програмна реалізація 

багатошарового персептрона для модифікації алгоритму моделі Ізінга та вирішення завдання 

пошуку траєкторії руху БАНЗ в умовах 

обмеження часу та наявності невизначеної 

кількості перешкод, оптимізована для 

швидкої роботи [26], а також дозволяє 

навчати за менше число ітерацій навчання 

[27], що може бути важливим для вирішення 

більш складних завдань, й використання 

нейронних мереж більшого розміру. 

 

За рахунок отриманих даних уточненої 

 

Рис. 7. 3D-модель БАНЗ з компенсаторами 

завад, що побудована за допомогою САПР 

Autodesk
® 

 Inventor Professional 2018 

 

Рис. 8. Роздрукована 3D-модель базової платформи 

БАНЗ з фрикційним рушієм і компенсаторами 

непередбачених завад 
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математичної моделі  керування БАНЗ, з застосуванням професійного програмного пакету 

САПР Autodesk
®
  Inventor Professional 2018, побудована 3D-модель базової платформи БАНЗ 

з фрикційним рушієм і системою компенсаторів непередбачених завад, як на рис. 8. 

Математичний опис кінематичних важелів моделі двомірного керування БАНЗ в 

подальшому планується реалізувати за допомогою бортового комп’ютера з використанням 

синтезованої нейронної мережі на базі багатошарового персептрона.   

Отримані результати відкривають шлях до практичного створення експериментального 

БАНЗ з використанням нейромережі для виконання рішенні завдання пошуку траєкторії руху 

поодиноким агентом в умовах обмеженого часу при наявності невизначеної кількості 

перешкод. В зв’язку з тим, що запропонована структура нейронної мережі має вагому 

залежність від даних, що надані СТЗ, важливим фактором в прийнятті рішення є правильний 

вибір самої СТЗ для використання, тому ми передбачаємо проведення в цьому напряму 

подальшого глибокого аналізу. 

Окремо зазначимо, що для первинних налаштувань, керування та моніторингу систем з 

вбудованими елементами штучного інтелекту необхідно зробити правильний вибір задля 

використання людино-машинного інтерфейсу. Системи керування автономними агентами з 

використанням штучного інтелекту додатково постають, як нова актуальна науково-

практична проблема. 
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ МОБІЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ПРИ 

ВИПАДКОВОМУ РОЗГОРТАННІ ВУЗЛІВ І ЧАСТКОВИМ ПОКРИТТЯМ 
 

Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) – розподілені мережі, що складаються з маленьких сенсорних 

вузлів, з інтегрованими функціями моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних.  

Особливостями БСМ військового призначення є: особливості розміщення (детерміновано або 

випадково), покриття (бар’єрне, площі, цілі) поля бою, змінна топологія (щільність мережі, відмови вузлів, 

рівень “життя”), велика розмірність та ієрархічність, обмежені ресурси вузлів (ємність батарей, 

продуктивність процесора тощо), різнорідний трафік (дані, відео). 

В статті розроблена енергозберігаюча методика виявлення мобільних цілей при випадковому розміщенні 

сенсорних вузлів над областю моніторингу і частковим покриттям та дана оцінка показників ефективності 

функціонування БСМ. 

Аналіз моделей за допомогою імітаційного моделювання показав, що на теперішній час не існує 

енергоефективного мобільного рішення щодо виявлення цілі в безпроводових сенсорних мережах з випадковим 

розгортанням вузлів та частковим покриттям. Досліджено оцінку показників ефективності функціонування 

БСМ розробленої енергозберігаючої методики виявлення мобільних цілей при випадковому розміщенні 

сенсорних вузлів над областю моніторингу і частковим покриттям. 

Напрямом подальших досліджень буде розробка методики управління частковим α-покриттям. 

Ключеві слова: безпроводові сенсорні мережі, енергозберігаючий метод, імітаційна модель. 

 

Пивоварчук С. А., Ольшанский В. В., Артюх С. Г. Энергозберигающий метод выявления целей с 

случайным развертыванием узлов и частичным покрытием. 

Беспроводные сенсорные сети (БСМ) – распределенные сети, состоящие из маленьких сенсорных узлов, 

с интегрированными функциями мониторинга окружающей среды, обработки и передачи данных. 

Особенностями БСМ военного назначения являются: особенности размещения (детерминировано или 

случайно), покрытие (барьерный, площади, цели) поля боя, переменная топология (плотность сети, отказа 

узлов, уровень “жизнь”), большая размерность и иерархичность, ограниченные ресурсы узлов (емкость 

батарей, производительность процессора и т.д.), разнородный трафик (данные, видео). 

В статье разработана энергосберегающая методика обнаружения мобильных целей при случайном 

размещении сенсорных узлов над областью мониторинга и частичным покрытием и дана оценка показателей 

эффективности функционирования БСМ. 

Анализ моделей с помощью имитационного моделирования показал, что в настоящее время не 

существует энергоэффективного мобильного решения по выявлению цели в беспроводных сенсорных сетях со 

случайным развертыванием узлов и частичным покрытием. Исследована оценка показателей эффективности 

функционирования БСМ разработанной энергосберегающей методики обнаружения мобильных целей при 

случайном размещении сенсорных узлов над областью мониторинга и частичным покрытием. 

Направлением дальнейших исследований будет разработка методики управления частичным  

α-покрытием. 

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, энергосберегающий метод, имитационная модель. 

 
S. Pivovarchuk, V. Olshanskiy, S. Artyukh Energy-saving method of methods with random deploy men to 

fnodesand partial coverage. 
Wireless sensor framing (BSM) – enlarged framing, which can be used with small sensory universities, with 

integrated functions for monitoring the middle ground, processing and transferring data. 
The peculiarities of the BSM of the high value: the peculiarity of the distribution (determined or vypadkovo), the 

coverage (the greatest, area, number) of the battle field, the change in topology (the capacity of the battery, the 
efficiency) of the process 

In this article, a volatile technique for mobile communication has been developed for the search for sensor 
universities over the monitoring area and private plots, and an assessment of the exponential efficiency of the 
evaluation function is given. 

An analysis of models for an additional imitation model showing how, at the present hour, there is no energy-
efficient mobile solution for detecting cells in non-conductive sensory measurements with low-voltage particles. An 
assessment of the indicators of the efficiency of the BSM function of the developed energy-saving method for detecting 
mobile targets in the case of a variety of sensory universities over the monitoring of monitoring applications has been 
completed. 

Directly onward, there will be a development of methods for managing private α-pokrityam. 
Keywords: wireless sensor lines, energy-saving method, simulation model. 
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Постановка завдання в загальному вигляді 

Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) – розподілені мережі, що складаються з 

маленьких сенсорних вузлів з інтегрованими функціями моніторингу навколишнього 

середовища, обробки і передачі даних.  

Особливостями БСМ військового призначення є: особливості розміщення 

(детерміновано або випадково), покриття (бар’єрне, площі, цілі) поля бою, змінна топологія 

(щільність мережі, відмови вузлів, рівень ,,життя”), велика розмірність та ієрархічність, 

обмежені ресурси вузлів (ємність батарей, продуктивність процесора тощо), різнорідний 

трафік (дані, відео). Ці та інші особливості визначають ключові вимоги до методів 

управління БСМ, які забезпечують різні цілі функціонування мережі (вузла) – покриття, 

моніторинг та передача всіх видів інформації із заданою якістю обслуговування з 

виконанням вимог щодо прийняття рішень в реальному часі, мінімальне завантаження 

мережі службовою інформацією, мінімізація використання вузлових та мережевих ресурсів 

(обчислювальних, енергетичних та ін.), оптимізація параметрів функціонування сенсорних 

вузлів та БСМ в цілому [1]. На даний час велика кількість робіть присвячена підвищенню 

тривалості функціонування мереж при випадковому розміщенні сенсорних вузлів над 

областю моніторингу з врахуванням часткового покриття площі сенсорними вузлами. 

Питання тривалості функціонування, при виконанні  вимог щодо енергозбереження та 

виявлення цілей для мереж військового призначення, потребують додаткового дослідження. 

Особливістю роботи БСМ з випадковим розміщенням сенсорних вузлів над областю 

моніторингу є забезпечення максимальної тривалості функціонування шляхом перерозподілу 

включення та виключення сенсорних та телекомунікаційних модулів при виконанні вимог по 

якості виявлення цілей та відправки повідомлення  на базову станцію (БС) протягом заданого 

інтервалу часу. Метою роботи є удосконалення енергоефективної методики виявлення 

мобільних цілей при випадковому розміщенні сенсорних вузлів над областю моніторингу і 

частковим покриттям яка була представлена у роботах [57]. 

Аналіз останніх публікацій  

В останні роки здатність БСМ щодо виявлення цілей була предметом широких 

досліджень.  

У роботі [1] автори проводять оцінку переваг мобільних сенсорних вузлів при 

виявленні цілі. Автори робіт [910] розглядають сучасні методи проєктування БСМ та 

пропонують таксономію, яка описує підходи, орієнтовані на енергоефективність. 

У роботі [13] автори пропонують розподілений алгоритм планування пробудження 

сенсорних вузлів, який скорочує затримку та ймовірність невиявлення цілі з припущеннями, 

що серед сенсорних вузлів використовується централізована синхронізація.  Останнім часом 

значну увагу привертали додатки для виявлення цілей, з повідомленнями про прийняті 

рішення. У роботі [14] автори розглянули автономну акустичну сенсорну мережу та 

запропонували енергозберігаючий алгоритм самоорганізації мережі для виявлення та 

визначення місцерозташування цілей.  У роботі [15] авторами запропоновано методику 

використання магнітних сенсорних модулів для виявлення цілей.  

У роботі [16] автори представили методику розгортання сенсорів вузлів, маршрутизації 

інформації, розподілених обчислень та об’єднання інформації, з врахуванням інтегрованих 

БСМ та проводових комп’ютерних мереж. Запропонована практична робота [17], де 

представлені архітектура та елементи впровадження системи моніторингу Vigil Net, на 

основі БСМ з платформою Crossbow MicaZ [18]. Метою дослідження є досягнення 

компромісу між щільністю розміщення сенсорних вузлів та тривалістю робочого циклу. 

Математична модель, яка буде отримана нижче, є  аналогом системи моніторингу Vigil Net. 

У роботі [3] автори описують алгоритм віртуального сканування (VISA), який гарантує, що 

вхідна ціль буде виявлена раніше ніж  досягнення заданої точки захисту. 

У роботі [20] оцінюються переваги алгоритмів динамічного покриття, заснованих на 

сенсорах зі змінним радіусом передачі та моніторингу. Однак в запропонованих алгоритмах 

не проводиться оцінка ефективності, з точки зору ймовірності невиявлення цілі під час 
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робочого циклу. У роботі [21] розглядається оптимізоване розміщення детермінованих 

сенсорних вузлів з врахуванням зони покриття. В статті представлені оцінки показників 

ефективності як для виявлення цілі, так і для роботи мережі. Показники отримані при 

випадковому розміщенні вузлів в області моніторингу і здійснюють процес прийняття 

рішення щодо розгортання вузлів. 

Спільне виявлення цілей  ще одна тема, яку нещодавно досліджували. У роботі [23] 

автори пропонують схему спільного виявлення на основі синтезу даних для досягнення 

гарантованої точності розгортання сенсорних вузлів. У роботі [24] мобільні сенсорні вузли 

співпрацюють зі статичними сенсорами для забезпечення бажаних вимог щодо виявлення 

цілі. 

Аналіз публікацій показав, що на теперішній час не існує енергоефективного рішення 

виявлення цілей у безпроводових сенсорних мережах з випадковим розгортанням вузлів та 

частковим покриттям. 

Метою статті є розробка методики енергетичного функціонування виявлення 

мобільних цілей при випадковому розміщенні сенсорних вузлів над областю моніторингу і 

частковим покриттям.  

Виклад основного матеріалу  

Моніторинг поля бою є одним із основних завдань при проведенні багатьох військових 

операцій. Безпроводові сенсорні мережі допомагають виявити вхідну ціль та надіслати 

повідомлення тривоги на БС, яка може бути з’єднана з центрами управління.  

Показники ефективності вузлів та базової станції БСМ: 

  ймовірність невиявлення однієї з множини вхідних цілей  )( вх.ціліP ; 

  ймовірність невиявлення всіх вхідних цілей, які одночасно рухаються в області 

моніторингу  )( цілі всіP ; 

  ймовірність невиявлення однієї з вхідних цілей  )( вх.цілі одн.P ; 

  затримка виявлення цілі (сенсорний модуль може бути вимкнений під час руху цілі в 

області моніторингу)  )( виявл. затр.D ; 

  затримка передачі оповіщень  )( ..оповзатрD ; 

  тривалість функціонування БСМ  )( БСМ ф.T . 

Задача виявлення цілі у БСМ полягає в знаходженні компромісу між збереженням 

енергії та ефективністю виявлення цілей, тривалості роботи мережі. Акумуляторні сенсорні 

вузли для заощадження енергії циклічно «вимикаються» відповідно до графіку роботи на 

рівні моніторингу і передачі інформації. Підвищуючи термін функціонування мережі, ці 

операції також впливають на: (i) )( вх.ціліP , )( цілі всіP , )( вх.цілі одн.P та )( виявл. затр.D , оскільки 

сенсорний вузол може бути вимкнений, коли ціль перетинає область моніторингу;  (ii) 

)( ..оповзатрD , вузли які знаходяться в режимі “Сонˮ, затримують передачу тривожного 

повідомлення на БС. 

Математична модель ймовірності невиявлення цілі 

Розроблена математична модель для оцінки ймовірності невиявлення цілі розширює 

результати, які були представлені в роботі [6]. 

Дано: 

 область моніторингу, яка поділена на квадрати з периметром l0; 

 N сенсорів (       
 ), які випадково розміщуються над областю моніторингу; 

 периметр площі локації li (  им сенсором   ). 

Допущення: 

 інформація про напрямок та точку входу цілі відсутня; 
 області моніторингу різних сенсорних вузлів не перетинаються. 
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Ймовірність         що принаймні     сенсорів виявляють ціль, яка перетинає 
область моніторингу буде виражена наступним чином: 
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        Сенсор   знаходиться на траєкторії . На рис. 1. наведено приклад розміщення вузлів 
БСМ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Варіант розміщення вузлів БСМ 

Оскільки         ,(1) отримуємо: 
 

 

           

 
  
   

   

  

 

   

    

 
   
   

   

  
 

   

                      
   

 
 
 
 

   

   

   

            

 

Іншими словами, вираз     у формулі (2) представляє ймовірність того, що   сенсорів 

(що ідентифіковані за   ю можливою конфігурацією) виявляють ціль, а інші   –    сенсорів 
не виявляють цілі. 

 Для аналітичного спрощення, якщо припустити, що всі периметри області 

моніторингу рівні, тобто,                 , ймовірність невиявлення в (2) зменшується 
до  

 

           
 
 
 

   

   

           

  
    

 

Оскільки  вх.цілі       (1), то з (2) випливає: 
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Спираючись, на остаточний вираз у формулі (3), вважаємо, що радіус моніторингу 

кожного сенсора є однаковим, тому можемо спростити формулу, оскільки   вх.цілі  залежить 

лише від довжини периметрів          
  областей моніторингу та периметра    області 

моніторингу незалежно від довжини  цільової траєкторії всередині області моніторингу та 

розташування сенсорів. Оскільки    (1) є ймовірністю виявлення цілі принаймні одним 

сенсором, обчислення  вх.цілі  не залежить від того, що ціль, можливо, вже була виявлена  

іншими сенсорами. Натомість ми просто оцінюємо ймовірність того, що точка доступу 

виявить вхідну ціль, нехтуючи тим, що зробили інші сенсори. 

Оскільки, за припущенням, всі сенсори мають однаковий радіус області моніторингу, 

рівняння (3) можна переписати так: 

 

 вх.цілі     
    

   
 
 

, 

 

де                ймовірність того, що ціль знаходиться на траєкторії [6]. Зауважимо, що 

обмеження не перекритих кругових областей моніторингу автоматично передбачає часткове 

покриття виявлених прогалин. 

Зауважимо, що рівняння  (4) має місце за умови, коли області моніторингу сенсорних 

вузлів не перекриваються. Якщо області моніторингу сенсорних вузлів перекриваються, 

тобто мають спільні точки перетину областей моніторингу, рівняння  (4) слід уточнити, щоб 

врахувати, що загальний периметр перекритих областей моніторингу менший, ніж сума всіх 

периметрів одиничних областей моніторингу. За наявності перекриття, область моніторингу 

сенсора та ймовірність виявляти цілі зменшуються. Іншими словами, підхід запропонований 

в [6] дозволяє отримати нижню межу ймовірності невиявлення цілі за умови випадкового 

розгортання сенсорних вузлів. Оцінка точної ймовірності невиявлення цілі в останньому 

сценарії є аналітично складною і залежною від місця розташування сенсорів. В цьому 

випадку застосовуємо моделювання. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. a – логічна схема робочого циклу моніторингу; б – модель області моніторингу сенсора 

 

Інтеграція робочих циклів моніторингу 

Керуючи режимом “Сонˮ на сенсорному рівні ми розширюємо аналітичну модель. Для 

того, щоб отримати нижню межу ймовірності не виявлення цілі, як функції  циклу 

моніторингу  мон і топології БСМ. 

(3) 

(4) 
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Імовірність того, що один сенсор виявить ціль, відповідає ймовірності того, що 

одночасно відбудуться наступні дві події:траєкторія цілі перетне область моніторингу 

сенсора (    ), і сенсор виявить ціль, яка перетинає його область моніторингу (     ). Якщо 
ціль перетинає область моніторингу сенсора і він працює в режимі “Моніторингˮ, вона 

виявляється з ймовірністю, що дорівнює 1. Тому ймовірність того, що конкретний сенсор 

виявить ціль, позначається як          і може бути виражена  
 

                                       . 
 

Виходячи з формули (4),         можна виразити як               Для того, щоб оцінити 
            , ми розглянемо інтервал режиму “Сонˮ, яка представлена на рис. 2, а. Оскільки 

ціль потрапляє в область моніторингу зі швидкістю v, час перетину області моніторингу 

становить               , де   випадкова величина, яка являє собою довжину перетину між 

цільовою траєкторією та площею області моніторингу сенсора, як  показано на рис. 2 б. 

Оскільки інформація про час прибуття цілі відсутня, це передбачає рівномірне розподілення 

за тривалістю періоду  сенс. Коли сенсор увімкнений (інтервал  мон мон), будь-яка вхідна ціль 

буде виявлена. У випадку, якщо сенсор вимкнено  інтервал    мон  мон, ймовірність 
виявленням цілі необхідно обраховувати. Нехай         буде подією {Сенсор вмикається в 

той момент, коли ціль потрапляє в область моніторингу}. Застосовуючи загальну теорему 

ймовірностей [29],              можна виразити як  

                                                                                        

 

де                       , як              .  Оскільки         та      є незалежними (цикл 

активності сенсора не залежить від цілі): 

 

                             
 

     

          

 

          

 

і, отже,                         . Зараз ми будемо оцінювати останню ймовірність в правій 

частині (5), тобто                      . Згідно з умовою на          та     , час прибуття 

цілі      є випадковою змінною, рівномірно розподіленою на інтервалі     мон  мон. Для 

успішного виявлення ціль повинна залишатися в області моніторингу доти, поки 

безпроводовий сенсорний вузол не активізує свій сенсорний модуль у наступний активний 

період. І в цьому випадку слід розрізняти два випадки:            мон  мон i        
    мон  мон. У першому випадку ціль буде виявлена, оскільки вона залишається в області 

моніторингу на часовий інтервал, довший, ніж інтервал режиму “Сонˮ, тобто 

                       . Тому в цьому випадку                і, таким чином,       
       . В останньому випадку натомість ціль буде виявлена, якщо вона потрапить у 
область моніторингу в останній частині інтервалу режиму “Сонˮ сенсору, так що вона буде 

виявлена в наступному активному періоді. У цьому випадку оцінку              у (5) можна 
здійснити наступним чином. 

Попередньо зауважимо, що оскільки    і        є незалежними, їх спільна функція 

щільності ймовірностей може бути виражена як добуток граничних функцій щільності 

ймовірностей, тобто                                 . Ми це вже відзначали 

     належить    с , де       сенс  сенс. Для вираження             необхідно виконати 

наступні кроки.  Перш за все,                    . Довжину   хорди можна виразити так: 

 

         
 

 
   

(5) 
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де    кут, показаний на рис. 2, б. Так як     належить         , застосовуючи 
фундаментальну теорему [29], можна показати, що 

       

 

       
 
  

 

 

    якщо             

 

Тому,             можна знайти і нарешті написати: 

                 

 

        
  
  

 

 

   якщо     
   
 

 і         

 

Припустимо, що                       мон   мон , враховуючи, що сенсор 

перебуває у режимі “Сонˮ, коли ціль потрапляє у область моніторингу, ймовірність 

виявлення цілі може бути виражена як: 

 

                                       
 

              

інтеграційний домен   показаний на рис. 3. Розрізняють два можливі випадки:            і  

            

Рис. 3.  Інтеграційна область для оцінки        а –         і (б)        

 

У попередньому випадку, домен інтеграції має трапецієподібну форму рис. 3.        
можна оцінити як:  

                  
 

   

 

 
                       

 

 

   
 

 
           

 
               

   
   

      
  
   

 

 
  

 

Коли           , область інтеграції   зменшується до рівнобедреного трикутника, зі 

стороною          рис. 3, б.       , може бути виражена як 

 

                             
   

   

 

   

   
 

 
                              

 

Поєднавши рівняння  (7) та (6) в рівняння (5), отримуємо наступний вираз для 

                (у випадку з             мон   мон): 

 

(6) 

(7) 
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де       залежить від співвідношення між         та  . 

Розширюючи модель з метою врахування того, що   незалежних сенсорів можуть 
виявити ціль, ймовірність невиявлення при випадковому розгортанні вузла може бути 

обмежена по нижній границі наступним чином: 

    вх цілі           
                          

      мон      мон       
    

   
 
 

    

де вираження        залежить від сценарію. Вираз у правій частині (8)  це точна ймовірність 

невиявлення цілі з не перекритими областями моніторингу сенсорів. За допомогою 

моделювання, при випадковому розгортанні сенсорів (без будь-яких обмежень на покриття 

областей моніторингу) невідповідність між нижньою межею та точною ймовірністю  

невиявлення цілі стає більш значущою для просторової щільності сенсорних вузлів. 

У випадку гетерогенної моделі моніторингу (тобто з різними радіусами моніторингу в 

сенсорних вузлах) деривація була б аналогічною, різниця лише в тому, що деривація повинна 

починатися з рівняння (3), а не з рівняння (4). 

Опис моделі 

Основні параметри моделі перераховані в Таблиці 1, були взяті з існуючих вузлових 

сенсорів CC2420 [25, 26]. 

Таблиця 1 

Постійні та змінні параметри системи, що враховуються в моделюванні 
Постійні параметри 

Розмір площі спостереження dс 1000 м 

Швидкість цілі v 15 м/с 

Енергоспоживання моніторингу Ωсенс 0,0036 Вт 

Кількість ретрансляцій Nхоп 3 

Радіус передачі rпрд 250 м 

Тривалість синхронізації Sсин 0,26 мс 

Тривалість вікна Ask X-MAC Sвікна 0,26 мс 

Тривалість передачі пакета X-MAC Sпрд 0,93 мс 

Енергоспоживання при передачі 

(протокол X-MAC) 
Ωпрд 0,0511 Вт 

Енергоспоживання при прийомі Ωпрм 0,0588 Вт 

Енергоспоживання в режимі сну Ωсон 2,4×10
-7 
Вт 

Змінні параметри 

Кількість вузлів у мережі N [10;70] (50) 

Радіус моніторингу rмон 20, 35, 50 (50) м 

Цикл моніторингу βмон [0,1;1] 

Час моніторингу tмон [5;25] (15) с 

Режим передачі βпрд [0,0025;1] 

Тривалість передачі tпрд 40, 80, 100, 120 (100) мс 

Кількість вхідних цілей Nцілей 1, 2, 4, 8 
 

Безпроводовий сенсорний вузол складається з двох основних частин: сенсорний модуль 

та телекомунікаційний модуль. Оскільки сейсмічні модулі можуть бути розміщені на різних 

поверхнях, розглядаються різні значення rмон. З метою зменшення енергоспоживання системи 

сенсорний модуль може періодично вимикатися, відповідно до графіку роботи, протягом 

періоду тривалості tмон, ідентифікованого параметром βмон  (0, 1). Точніше, протягом 

кожного періоду сенсорні вузли моніторять оточуюче середовище на інтервалах (βмонtмон) і 

((1-βмон)tмон). Припускаємо, що всі сенсорні вузли мають однакові значення rмон, βмон і 

tмон=const. 

Телекомунікаційний модуль характеризується радіусом передачі rпрд (rпрд≫rмон).  

Як правило, rпрд коливається в межах від 100 м до 1000 м (в умовах прямої видимості). 

(8) 
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Визначимо rпрд  250 м.  Відсоток від tпрд, протягом якого телекомунікаційний модуль 

включений, задається параметром  βпрд  (0,1). 

Перший сенсорний вузол, який виявив ціль, передає повідомлення попередження в 

шлюз. При визначенні затримки після моделі виявлення цілі робимо припущення про 

передачу без колізій по відношенню до просторової щільності вузла та кількості вхідних 

цілей. У сценарії спостереження протокол управління контролем доступу (MAC) повинен  

гарантувати найменше споживання енергії та найменшу затримку. Протокол X-MAC [27] 

підходить для зв’язку з низькою пропускною здатністю та низькою затримкою.   

Область моніторингу є квадратом зі сторонами dS, на якому випадковим чином 

розміщені N сенсорних вузлів.  Припускаємо, що цілі перетинають зону моніторингу за 

прямими траєкторіями. Кожна траєкторія виявляється за допомогою точки входу по 

периметру області моніторингу, рівномірно розподіленої в [0, 4dS]; кута входу відносно 

опорної осі, заданої стороною входу, рівномірно розподіленої в [0,  ]; постійної швидкості 

цілі v. 

Для моделювання використовується  спеціальний симулятор, написаний частково на С 

та частково в Matlab. Моделюється щонайменше 1000 різних варіантів. Для кожного 

сценарію розглядається 1000 різних траєкторій цілі. 

Щоб дослідити продуктивність за відсутності покриття, після створення сценарію 

випадкового розгортання сенсорних вузлів, аналізується відповідне розміщення вузлів: якщо 

є перекриття, сценарій відміняється;  інакше  зберігається. 

Ще одне обмеження для створення сценарію полягає в тому, що кожен вузол сенсора 

повинен зв’язуватися з БС безпосередньо (односкачковий зв’язок), або через проміжні вузли 

(багатоскачковий зв’язок). Для того, щоб гарантувати, що сенсорний вузол завжди може 

досягти точки БС при виявленні цілі, після створення сценарію аналізується його зв’язок: 

якщо є «ізольовані» сенсорні вузли (які не можуть дістатися до БС), сценарій відміняється;  

інакше  зберігається. 

 

Результати моделювання. Система спостереження повинна бути оптимально 

налаштована для досягнення максимальної стійкості мережі, тобто її терміну експлуатації  , 

та для заданих вимог до якості обслуговування з точки зору ймовірності пропущеного 

виявлення   вх цілі  та затримки передачі оповіщення до ТД      Оскільки рівняння (8) не є 
лінійними, не можна використовувати стандартні методи оптимізації лінійного 

програмування.  Однак три рівняння утворюють випуклий набір, що робить методи 

оптимізації на основі градієнта здійсненними [34]. У цьому розділі цільова швидкість       

фіксується на рівні 10 цілей на день. 

Реалістичним випадком використання запропонованої моделі є збільшення тривалості 

  БСМ ф.T  БСМ при обмеженні заданих максимальних значень   і  вх цілі, позначених 

відповідно як     і  вх цілі
 . Цей приклад додатка складається з оптимізації одноцільної функції 

з урахуванням обмежень для двох інших функцій. Оптимальні параметри можна оцінити, 

використовуючи одноцільові методи опуклого програмування.  На рис. 4 найдовший термін 

експлуатації       , при обмеженнях  вх цілі   вх цілі
   і     , показаний як функція 

 вх цілі
  і   . 

Зокрема, для даної пари значень    і   
вх.цілі ми оцінюємо найдовший термін 

експлуатації, який можна досягти. Звичайно, чим жорсткіші вимоги до   і  вх цілі, тим  менш 

можливий термін експлуатації.  

Насправді, для малих значень P 
вх.цілі і D  

сенсор повинен утримувати свій сенсорний 

модуль включеним (для мінімізації Pвх.цілі і D) та свій телекомунікаційний модуль (для 

мінімізації D) для значної частини кожного періоду моніторингу/передачі,  так що 

споживання енергії збільшується і термін експлуатації скорочується.  
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З іншого боку, коли вимоги менш жорсткі, сенсорний та телекомунікаційний модулі 

можуть бути вимкнені на більш довгий період часу, і, отже, термін служби стає більшим. 

Рис. 4.  Термін експлуатації        при ймовірності обмежень виявлення   вх цілі
   та затримки      

 

Орієнтуючись на форму поверхні, яка отримана шляхом інтерполяції результатів 

моделювання, можна зрозуміти внесок сенсорного і телекомунікаційного модулів. Якщо 

вимоги до затримки високі, термін експлуатації БСМ короткий.  

Очевидно, якщо вимоги до затримки послаблені, час роботи БСМ збільшується до 

значення насиченості, яке залежить від  вх цілі
   Коротка затримка відповідає короткому 

терміну експлуатації БСМ, оскільки потужність, яка споживається під час прийому, на кілька 

порядків більше, ніж потужність, споживана у режимі “Сонˮ, і телекомунікаційний модуль 

кожного вузла повинен бути увімкненим на значний час  прд  для того, щоб гарантувати 

доставку пакета в ТД за короткий час.  

Вплив затримки на БСМ ф.T  стає незначним, тобто час життя досягає насичення відносно 

до    коли          с  Фактично це значення відповідає мінімально дозволеному 

значенню  прд, що гарантує правильність отримання преамбули до початку зв’язку.  

Отже, більші значення    не впливають на затримку, оскільки більш низькі значення 

 прд не можуть бути обрані. 

Зосередившись на площині  вх цілі
  – БСМ ф.T , виявляється, що споживання енергії під час 

моніторингу, в основному, незначне, коли вимоги до затримки обмежені. Фактично, 

споживана потужність, яка пов’язана з операціями моніторингу, на порядок менше, ніж 

споживана потужність, яка пов’язана прийомом.  

Коли максимальна допустима затримка стає довшою, ніж 0,15 с, споживана потужність, 

яка пов’язана з комунікаційним інтерфейсом, залишається постійною, а на термін 

експлуатації впливає лише енергоспоживання. У цьому випадку, чим нижчий  вх цілі
  (тобто 

чим жорсткіше обмеження щодо ймовірності пропущеного виявлення), тим вище витрата 

енергії, оскільки датчик повинен бути увімкнутий на довший інтервал. 

Висновки 

В статті розроблена енергозберігаюча методика виявлення мобільних цілей при 

випадковому розміщенні сенсорних вузлів над областю моніторингу і частковим покриттям 

та дана оцінка показників ефективності функціонування БСМ. 

Досліджено оцінку показників ефективності функціонування БСМ, розробленої 

енергозберігаючої методики виявлення мобільних цілей при випадковому розміщенні 

сенсорних вузлів над областю моніторингу і частковим покриттям. 

Напрямом подальших досліджень буде розробка методики управління частковим  

α-покриттям. 
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АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИТУАЦІЙНОЮ ОБІЗНАНІСТЮ МІЖНАРОДНИХ 

МУЛЬТИДОМЕННИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОСВІДОМ НАВЧАНЬ «SEA BREEZE – 2021» 
 

В сучасних бойових діях важливу роль в ефективному прийнятті рішень відіграє об’єктивна оцінка 

поточної ситуації, що склалася на полі бою. Оцінка ситуації здійснюється завдяки аналізу доповідей підлеглих, 

донесень старших командирів, даних з різноманітних електронних джерел та інформації, яка надається 

союзними силами і невійськовими організаціями, що залучені до проведення операцій. Поточний технічний 

розвиток мереж обміну інформацією та інформаційних систем надав змогу автоматично агрегувати, 

обробляти і перетворювати в зручний для обробки людиною вигляд великі масиви інформації, які до цього 

обробити із необхідною швидкістю було просто неможливо. Одним із завдань систем бойового управління, які 

застосовуються в провідних країнах світу, є забезпечення ситуаційної обізнаності (situational awareness), що 

являє собою важливий елемент системи підтримки прийняття рішень. 

Критично важливою умовою забезпечення роботи системи ситуаційної обізнаності є об’єднання в 

єдину мережу обміну інформацією усіх учасників операції. Фахівцями Північноатлантичного альянсу було 

розроблено концепцію проведення операцій, в основі якої лежить організація та розгортання єдиної для всіх 

учасників операції мережі. Така концепція отримала назву Federated mission networking (FMN). FMN включає в 

себе набір специфікацій, які описують вимоги до сервісів, що розгортаються в мережі для досягнення 

ефективної взаємодії між учасниками операції. 

В статті розглядається досвід НАТО з організації взаємодії між учасниками операції з урахуванням 

особливостей проведення багатонаціональних та мультидоменних операцій. Проведення мультидоменних 

операцій ускладнюється відмінностями протоколів обміну даними, термінологією, типами сенсорів, які 

постачають інформацію, особливостями функціонування систем бойового управління, які застосовуються 

в специфічних доменах. 

Розглянуті основні вимоги до систем бойового управління військами, які застосовуються під час 

мультидоменних операцій, протоколи та моделі обміну даних між системами. Проаналізовано особливості 

використання СПЗ ІП «Дельта» під час проведення мультидоменних багатонаціональних операцій. 

Ключові слова: ситуаційна обізнаність, мультидоменні операції, геопозиціонування власних сил, 

сенсорно-інформаційне забезпечення військ. 
O. Raievskyi, A. Martynenko, Y. Boiko, Y. Lukashenko, R. Shelar, A. Kravchenko. Analysis of situational 

awareness in international multidomain operations according to the experience of training «Sea Breeze 2021». In 

modern hostilities, an objective assessment of the current situation on the battlefield plays an important role in effective 

decision-making. The situation is assessed through the analysis of reports from subordinates, reports from senior 

commanders, data from various electronic sources and information provided by allied forces and non-military 

organizations involved in operations. The current technical development of information exchange networks and 

information systems has made it possible to automatically aggregate, process and transform into a human-friendly form 

large amounts of information, which previously could not be processed at the required speed. One of the tasks of 

combat management systems used in the world's leading countries is to ensure situational awareness, which is an 

important element of the decision support system. 

A critical condition for ensuring the operation of the situational awareness system is the integration into a single 

network of information exchange of all participants in the operation. Specialists of the North Atlantic Alliance have 

developed a concept of operations based on the organization and deployment of a single network for all participants in 

the operation. This concept is called Federated mission networking (FMN). FMN includes a set of specifications that 

describe the requirements for services deployed in the network to achieve effective interaction between the participants 

in the operation. 

The article examines NATO's experience in organizing interaction between the participants of the operation, 

taking into account the peculiarities of multinational and multidomain operations. Carrying out multidomain 

operations is complicated by differences in data exchange protocols, terminology, types of sensors that supply 

information, features of the operation of combat control systems used in specific domains. 

The basic requirements for military command and control systems used in multidomain operations, protocols 

and models of data exchange between systems are considered. The peculiarities of the use of SS IP “Delta” during 

multidomain multinational operations are analyzed. 
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support of troops. 

Постановка завдання. Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій, 

засобів зв’язку, озброєння та розвідки значно підвищили ефективність дій військ, але 

призвели до необхідності удосконалення підходів до розповсюдження інформації та 

управління військами. 

Учасникам операції дуже важливо бачити розташування та пересування власних сил та 

засобів в режимі «online», як на навчаннях, так і в бою. Загальноприйнята термінологія 

визначає цей елемент як Blue Force Tracking, метою якого є контроль за ходом виконання 

поставлених завдань, позиціонування власних активів та узгодження спільної діяльності [2]. 

Окрім відстеження своїх сил для досягнення ситуаційної обізнаності (СО) необхідно збирати 

інформацію про стан навколишнього середовища, логістичної системи, медичних сервісів та 

різні цивільні об’єкти та організації [3].  

На поточному етапі розвитку сервісів СО перед їх розробниками стоїть велика кількість 

викликів, серед яких: 

включення до сервісу СО інформації про РХБ обстановку; 

інтеграція системи розвідки; 

нарощування спроможностей по відстеженню власних сил шляхом збільшення 

кількості джерел інформації; 

збільшення кількості підтримуваних джерел інформації про навколишнє середовище та 

об’єкти і події, що стосуються проведення операції; 

інтеграція нових доменів, в яких можуть проводитися бойові дії (космічний простір, 

кіберпростір); 

нарощування можливостей систем бойового управління по забезпеченню взаємодії та 

управління між усіма учасниками операції, а також цивільними об’єктами та організаціями, 

які приймають в ній участь; 

інтеграція систем вогневого ураження для підвищення швидкості реагування на 

загрози; 

імплементація міжнародних механізмів обміну інформацією для підвищення 

взаємосумісності сервісів ситуаційної обізнаності з аналогічними сервісами союзних сил. 

Аналіз публікацій за темою дослідження. Хоча сам термін з’явився досить недавно, 

поняття СО йде корінням в історію військової теорії. Сам термін з’явився за часів Першої 

світової війни, де він був визнаний найважливішим компонентом екіпажів військових 

літаків. СО з’являється в технічній літературі ще в 1983 році при описі переваг прототипу 

сенсорного навігаційного дисплея [4]. 

Маркетингове дослідження компанії MarketsandMarkets показує постійне зростання 

потреб у системах СО [5]. Зростання у всьому світі пов’язане з потребою у громадській 

безпеці та потребою розроблення нової програмної технології для збирання, аналізу, 

візуалізації, зберігання даних та оперативного управління, а також розробленням 

програмного забезпечення щодо керування критичними ситуаціями та подіями. 

Доктор Міка Ендслі розробила теоретичну основу СО [6], яка історично широко 

використовувалась. Вона передбачає, що СО – це не просто миттєве сприйняття обставин, а і 

інтеграція сприйняття з майбутніми цілями і минулим досвідом. Ця модель описує стан СО і 

ілюструє три стадії або ступені формування СО: сприйняття, розуміння і проєкція. 

Першим кроком у досягненні СО є сприйняття стану, властивостей та динаміки 

відповідних елементів навколишнього середовища. Таким чином, перший рівень СО, 

найосновніший рівень СО, включає процеси моніторингу, виявлення сигналів та простого 

розпізнавання, які призводять до усвідомлення багатьох ситуаційних елементів (об’єктів, 

подій, людей, систем, факторів навколишнього середовища) та їхнього поточного стану 

(місця, умови, режими, дії). 

Наступний крок у формуванні СО включає синтез нероз’єднаних елементів СО 

першого рівня через процеси розпізнавання, інтерпретації та оцінки зразків. Другий рівень 
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вимагає інтеграції цієї інформації, щоб зрозуміти, як це вплине на цілі та завдання людини. 

Це включає розробку всеосяжної картини світу або тієї частини світу, яка стосується 

особистості. 

Третій і найвищий рівень СО включає здатність проєктувати майбутні дії елементів у 

навколишньому середовищі. Третій рівень досягається завдяки знанню стану та динаміки 

елементів та осмисленню ситуації (Рівні 1 та 2 СО), а потім екстраполяції цієї інформації 

вперед, щоб визначити, як це вплине на майбутні стани оперативного середовища. 

Модель СО Ендслі також ілюструє декілька змінних, які можуть впливати на розвиток і 

підтримку СО, в тому числі індивідуальні, завдання та фактори навколишнього середовища. 

Наприклад, люди розрізняються за своєю здатністю усвідомлювати СО; отже, просте 

використання однієї і тієї ж системи і навчання не гарантує однакову СО для різних людей. 

Модель Ендслі показує, як СО «забезпечує первинну основу для подальшого прийняття 

рішень і продуктивності при експлуатації складних динамічних систем». Хоча сама собою 

вона не може гарантувати успішне прийняття рішення. СО підтримує необхідні процеси 

введення (наприклад, розпізнавання сигналів, оцінка ситуації, прогнозування), на яких 

ґрунтуються правильні рішення. 

Виклад основного матеріалу. 

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій, засобів зв’язку, комплексів 

високоточної зброї, засобів виявлення та спостереження за противником значно підвищив 

ефективність військ, але разом з тим, з’явилася необхідність до удосконалення та реформації 

системи управління як керівного органу. 

Ефективне управління всіма видами й родами військ стало вимагати інтеграції наявних 

різнорідних АСУ військами і зброєю в єдину завадостійку систему управління і зв’язку для 

одержання інформаційної технічної переваги над противником, яка б ґрунтувалась на трьох 

складових: оперативному одержанні інформації, адекватному розумінні ситуації в бойовому 

просторі, ефективному використанні кожної бойової платформи. Наявність великої кількості 

різноманітної інформації про противника і свої сили та засоби на різних рівнях управління 

також вимагає подальшого розвитку систем і засобів збору, збереження та обробки 

інформації, її аналізу, оцінки й моделювання розвитку сценаріїв розвитку бойової 

обстановки, підготовки командуванням варіантів найбільш ефективних управлінських 

рішень, тобто досягнення інформаційної переваги над супротивником [1]. 

СО включає як часову, так і просторову складову. Час є важливим поняттям в СО, 

оскільки СО – це динамічна конструкція, що змінюється в темпі, який диктується діями 

людей, характеристиками завдань і навколишнім середовищем. У міру того, як нові вхідні 

дані надходять в систему, людина включає їх в це ментальне уявлення, вносячи необхідні 

зміни в плани і дії для досягнення бажаних цілей. СО також включає просторові знання про 

дії і події, що відбуваються в конкретному місці, що представляє інтерес для людини. Таким 

чином, поняття СО включає сприйняття, розуміння і проєкцію ситуаційної інформації,  

а також часові та просторові компоненти. 

Отже, модель складається з кількох ключових факторів: 

– сприйняття, розуміння та проєктування як три рівні СО; 

– роль мети та цілеспрямованої обробки у залученні уваги та інтерпретації значень 

сприйнятої інформації; 

– роль інформаційної значимості в «залученні» уваги за допомогою даних, а також 

важливість чергування цілеспрямованої та керованої обробки даних; 

– роль очікуваного (доповнення поточної моделі ситуацій та зберігання довготривалої 

пам’яті) у створенні рішень та інтерпретації інформації; 

– високі вимоги до обмеженої робочої пам’яті, обмеження СО для новачків і тих, хто 

знаходиться в нових ситуаціях, але величезні переваги ментальних моделей, які значною 

мірою обходять ці обмеження; 
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– використання ментальних моделей для забезпечення засобів інтеграції різноманітної 

біт-інформації та розуміння її значень, а також для того, щоб люди могли робити польові 

прогнози можливих майбутніх подій та стану; 

– співставлення зразку зі схемою, що забезпечує швидке отримання розуміння та 

проєкції, що стосуються визначеної ситуації, та у багатьох випадках одноетапного пошуку 

відповідних дій для ситуацій. 

Дана модель використовується при проєктуванні автоматизованих систем управління 

військами, систем підтримки прийняття рішень в сферах охорони правопорядку, цивільного 

захисту, тощо. 

Для впровадження у воєнну доктрину України принципів ведення бойових дій згідно з 

концепцією мережево-центричної війни необхідно передусім впровадити в ЗСУ систему 

оперативного управління, зв’язку та розвідки (C4ISR). Вона виконуватиме, в першу чергу, 

роль головної шини обміну оперативною інформацією, яка включає в себе: 

– дані про стан своїх військ; 

– відомі дані про противника; 

– дані з електронних сенсорів; 

– розвід-інформацію; 

– повідомлення від підлеглих та командирів. 

Архітектура C4ISR являє собою підхід, який передбачає комплексну інтеграцію 

обчислювальних засобів, засобів розвідки та спостереження (Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance), систем зв’язку, контролю та управління військами в об’єднану систему, яка 

являтиме собою єдине інформаційне середовище.  

Це середовище повинне, в свою чергу, забезпечити інтеграцію загальногеографічної, 

навігаційної та тактичної інформації в єдину, готову до обробки командиром форму. Разом 

перелічені процеси дозволяють реалізовувати мережецентричну архітектуру управління 

військами [7]. 

C4ISR також розуміють як єдиний глобальний комплекс технічних і програмних 

засобів. У назві C4ISR (командування, контроль, зв’язок, комп’ютери, розвідка, 

спостереження, рекогносцировка) перераховано функції, які повинні бути автоматизовані. 

Тому побудовані за подібною концепцією системи називають інтегрованими системами 

розвідки та управління. 

Станом на 2021 рік єдиною системою в Україні, яка хоч і не покриває всі потреби, але 

здатна нести на собі напрямок C4ISR -  є СПЗ ІП «Дельта». 

У ході проведення навчань «Sea Breeze – 2021» СПЗ ІП «Дельта» використовувалась як 

основний інструмент відображення оперативної обстановки та координації всіх компонентів 

навчання (як морських, так і сухопутних, і повітряних компонентів). В першу чергу, доступ 

до системи був організований в штабах зазначених компонентів і, в тому числі, для групи 

керівників навчань. В подальшому, в системі реєструвалися всі інші користувачі, які 

потребували ситуаційної обізнаності в операції, а штаби компонентів вже надавали доступ до 

самої інформації. 

Завдання, що були покладені на СПЗ ІП «Дельта» в рамках міжнародних навчань, не 

нові і використовуються Військово-Морськими силами Збройних сил України протягом 

останніх трьох років завдяки внутрішній ініціативі згідно з наказом №78 від 06.03.2017 року 

Начальника Генерального штабу, яким було введено систему в дослідну експлуатацію. 

До напрямів і сфер СО, що відпрацювалися за допомогою СПЗ ІП «Дельта» протягом 

«Sea Breeze – 2021» входить: 

1. Висвітлення позицій власних сил за допомогою пристроїв відстеження 

(супутникових терміналів Iridium Shout TS, радіостанцій Harris або використання даних із 

загальноприйнятих ресурсів, таких як AIS Radar або Flight Radar) (рис. 1). 
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Рис. 1. Маршрут переміщення оперативно-тактичного 

безпілотного літального апарату «Байрактар ТБ2» (тур. Bayraktar TB2) 

 

Учасники операції потребують інформацію про розташування та пересування власних 

сил та засобів в режимі «online». В СО дану спроможність іменують Blue Force Tracking, що 

забезпечує прийняття рішень та планування дій. Ці відомості суворо розділені між 

абонентами і далеко не кожному учаснику надається доступ до зазначеної інформації. 

2. Відображення загальної надводної обстановки з використанням сенсорів. 
Окрім Blue Force Tracking існує цілий ряд автоматичних джерел інформації про 

розташування невідомих або цивільних об’єктів (суден). Наприклад, AIS (Automatic 

Identification System) – система, що служить для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу, 

тощо (рис. 2). Військові кораблі її також використовують, проте за потребою прихованого 

переміщення – вимикають. Тоді в силу вступають берегові та корабельні радари по 

виявленню суден (наприклад ICOM, які стоять на озброєнні ВМС ЗСУ) (рис. 3), що також 

надають розвідувальні відомості в Інтеграційну платформу, для подальшого 

розповсюдження інформації між абонентами.  

 

 

Рис. 2. Відображення суден, що надсилають своє позиціонування 

через загальноприйняту систему AIS 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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Рис. 3. Розвідувальні відомості від берегових радарів ICOM, 

що відображаються в СПЗ ІП «Дельта» 

 

3. Комунікація з групами Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою обміну 
повідомленнями між сервісом «Чат» та пристроями Iridium Shout TS. 

Чат – один з основних сервісів системи і важливий елемент СО. Під час навчально-

бойової діяльності активно використовувався ССО. За допомогою Iridium Shout TS та чатом 

всередині СПЗ ІП «Дельта» бійці здійснювали приховану комунікацію як вертикально  

(з верхнім командуванням), так і горизонтально (з іншими групами, між собою),  

з можливістю передачі важливих відомостей про ціль (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Сервіс обміну повідомленнями СПЗ ІП «Дельта» 

 

4. Висвітлення розвідувальної інформації про противника. 
Начальники розвідки (С2, J2, N2, G2), аналізуючи різні розвідувальні дані від активів 

розвідки, формували розвідувальні відомості про противника (рис. 5) та надавали доступ 

всім учасникам операції до узагальненої розвідувальної інформації про противника,  
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з детальним описом характеристик і прикріпленими матеріалами (при наявності таких)  

(рис. 6).  

 

 

Рис. 5. Розвідувальні відомості про розташування противника 

 

 

Рис. 6. Розгорнуті характеристики виявленого противника 

 

5. Введення вхідних даних групою White Cell (група з планування сценарію навчань). 

White Cell існують на будь-яких міжнародних навчаннях, а також все частіше 

з’являються в самостійних навчаннях сектору безпеки і оборони України. Вони виступають в 

ролі «сценаристів», а також в ролі постачальника розвідувальних даних від певного 

зовнішнього джерела. Задача начальника розвідки – вчасно прийняти ці дані, сформувати 

відомості та висвітлити розвідувальну інформацію для власних сил.  
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6. Контроль за виконанням завдань безпосередньо керівниками навчань. 
Узагальнена картинка контролюється керівниками навчань і Battle Watch Captain 

особисто, який має бути в курсі всіх подій і здійснювати координацію між різними секціями 

(рис. 7). СО для нього – головне завдання. 
 

 

Рис. 7. Узагальнена обстановка для ситуаційної обізнаності BWS (Battle Watch Captain) (в цілях 

безпеки, деякі відомості зображення приховані) 

 

В ході проведення навчань також була можливість (в тестовому режимі) інтегрувати до 

СПЗ ІП «Дельта» інформаційний ресурс Flight Radar, для агрегування даних по повітряним 

суднам в режимі «online», що знаходяться в повітряному просторі України (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Дані про повітряну обстановку, що були інтегровані в тестовому режимі 

в СПЗ ІП «Дельта» із системи Flight Radar 

 

https://combinedmaritimeforces.com/tag/battle-watch-captain/
https://combinedmaritimeforces.com/tag/battle-watch-captain/
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Вся розвідувальна інформація, позиціонування власних сил, що висвітлювалась в СПЗ 

ІП «Дельта», мала чітке розділення по шарам, доступ і права на редагування яких визначав 

спочатку керівник операції, а згодом і адміністратори шару, які відповідали за той чи інший 

напрямок. Так забезпечується контроль над розповсюдженням даних СО і 

унеможливлюється їх виток на технічному рівні. 

Зазвичай C4ISR системи використовують військову символогію на електронній мапі 

для надання командиру вичерпної інформації про оперативну обстановку. Імплементація в 

C4ISR системи стандартної військової симвології, прийнятої на застосування країнами-

членами НАТО, дозволить швидко і точно оцінювати поточну ситуацію і, як наслідок, 

спростити процес координації із силами країн-партнерів під час спільних місій, що значно 

підвищує сумісність Збройних сил України зі збройними формуваннями країн-членів НАТО. 

Висновки. Отже, у роботі розглянуто застосування СПЗ ІП «Дельта» для забезпечення 

СО учасників міжнародних мультидоменних операцій на прикладі навчань  

«Sea Breeze –2021». 

На сьогодні курс України до членства в НАТО, який закріплено на законодавчому 

рівні, вимагає суттєвого підвищення сумісності інформаційних систем із аналогічними за 

призначенням системами, що використовуються країнами-членами НАТО. Дані системи 

згідно з вимогами FMN повинні повноцінно інтегруватися в мережі, що розгортаються для 

виконання місій НАТО, виконувати обмін даними про оперативну обстановку і тим самим 

забезпечувати командирському складу достатній рівень СО для забезпечення ефективної 

оцінки обстановки, планування та контролю бойових дій і зв’язку із партнерами та 

підлеглими. Вказані системи повинні повноцінно реалізовувати концепцію C4ISR, яка 

забезпечує достатній рівень СО. Проблема взаємосумісності із військами країн-членів НАТО 

є ключовою на шляху до інтеграції України в Північноатлантичний альянс. Вона охоплює 

велику кількість стандартів та процесів, які необхідно імплементувати. Серед них важливу 

роль відіграє сумісність інформаційних систем, які застосовуються для управління, зв’язку 

та обміну інформацією. Взаємосумісність українських інформаційних систем із аналогами, 

які застосовуються в НАТО, дозволить ефективно інтегруватися в процеси планування і 

координації дій спільно із союзниками. В подальшому планується досліджувати аспекти 

застосування активів розвідки, розповсюдження і агрегації розвідувальних матеріалів та 

відомостей згідно з процедурами ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisitionю, and 

reconnaissance) в країнах блоку НАТО в рамках проведення міжвідомчих та 

міжнаціональних операцій. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

ДІАГНОСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОЗБРОЄННЯ 

 
У статті формулюється задача, яка стримує розробку автоматизованих систем діагностування для 

об’єктів радіоелектроніки нового покоління. Розглядаються основні напрями розвитку систем діагностування 

об’єктів радіоелектронного озброєння, перспективи застосування новітніх технологій визначення 

діагностичного параметру для вирішення завдань технічної діагностики цифрових блоків радіоелектронного 

озброєння. 

Редзюк Є. В. Основные направления развития автоматизированных систем диагностирования 

объектов радиоэлектронного вооружения. В статье формулируется задача, которая сдерживает 

разработку автоматизированных систем диагностирования для объектов радиоэлектроники нового 

поколения. Рассматриваются основные направления развития систем диагностирования объектов 

радиоэлектронного вооружения, перспективы применения новейших технологий определения 

диагностического параметра для решения задач технической диагностики цифровых блоков 

радиоэлектронного вооружения. 

Y. Redziuk. The main directions of development of automated systems for diagnostics of electronic weapons 

objects. The article formulates a problem that hinders the development of automated diagnostic systems for new 

generation radio electronics objects. The main directions of the development of systems for diagnosing electronic 

weapons objects, the prospects for using the latest technologies for determining the diagnostic parameter for solving 

the problems of technical diagnostics of electronic weapons digital units are considered. 

 Ключові слова: автоматизовані системи діагностування, радіоелектронне озброєння, цифровий блок. 
 

Сучасні об’єкти радіоелектронного озброєння (РЕО) є складними технічними 

системами, які об’єднують модулі різного фізичного виконання та призначення. Збільшення 

використання складних і дорогих технічних систем, до яких відносяться об’єкти РЕО,  

а також вимоги безпеки, безвідмовності та довговічності роблять досить важливою оцінку 

їхнього технічного стану. Ефективність експлуатації РЕО багато в чому залежить від 

структури системи технічного обслуговування і ремонту (СТОіР) та наявності сучасних 

методів і засобів діагностування. 
 

Постановка задачі в загальному вигляді. В основу існуючої системи ремонту техніки 

зв’язку Збройних Сил України покладена стратегія ремонту за напрацюванням (планово-

попереджувальні роботи (ППР), при якій перелік та періодичність виконання операцій 

залежать від напрацювання виробу з початку експлуатації чи після чергового ремонту. 

Існуюча система ремонту є планово-запобіжною і характеризується визначенням для 

кожного об’єкта фіксованого обсягу робіт через заплановані інтервали напрацювання.  

На сьогодні у Збройних Силах України основу існуючого парку системи зв’язку складають 

засоби зразків 80–90-х років минулого століття, із них 23 % – засоби зв’язку 90-х років. 

Укомплектування Збройних Сил України засобами зв’язку становить близько 95 %. Ресурс 

засобів зв’язку 80-х років за термінами знаходження в експлуатації вичерпаний. На озброєнні 

утримується близько 25 тис. одиниць засобів зв’язку різних типів. З них 3 % зразків 

експлуатуються 10–20 років, 97 % – понад 20 років. Термін експлуатації 12 % зразків техніки 

зв’язку закінчився у 2008 році. Крім того, 46% зразків техніки зв’язку, що експлуатуються, 

відноситься до 2-ї категорії, 40 % – потребують середнього та капітального ремонту, 14 % – 

підлягають списанню та утилізації [1]. 
 

Забезпечення частин новою технікою вітчизняного та іноземного виробництва вимагає 

значних матеріальних витрат. Тому, перед розробниками радіоелектронного озброєння 

(РЕО) і перед обслуговуючим персоналом стоїть задача вдосконалення системи технічного 

обслуговування і ремонту військового озброєння шляхом побудови та впровадження 

автономних автоматизованих систем діагностування (АА СД)). Вирішення цієї задачі 

сприятиме підтриманню застарілого парку озброєння в працездатному стані. 
 

Впровадження новітніх форм технічного обслуговування взагалі не можливе без 

застосування нових методів діагностування в АА СД. 
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Аналіз сучасних публікацій та нормативних документів. Згідно із статистичними 

даними в США [2], вартість витрат, пов’язаних з виявленням і усуненням несправностей 

РЕО на етапі розробки та виробництва становить – 69 %, а на етапі експлуатації – 30 %. 

Наведені цифри свідчать про необхідність застосування високоефективної системи 

діагностування вже на етапі виробництва.  

Середній час напрацювання між відмовами в складному РЕО – невеликий, а середній 

час відновлення, пов’язаний не лише з пошуком несправності, а і з транспортуванням 

несправних елементів до місць відновлення та назад до місць експлуатації, – значний. 

Зниження числа несправностей призводить до зниження середнього часу відновлення та 

вартості життєвого циклу РЕО.  

Наявність на озброєнні застарілого парку РЕО, необхідність підтримки цього парку в 

працездатному стані вимагає створення автономних автоматизованих систем діагностування 

з використанням нових методів визначення технічного стану та локалізації несправності 

безпосередньо на місці експлуатації.  

Таким чином, завдання визначення технічного стану та локалізації несправностей 

необхідно вирішувати на всіх етапах створення і експлуатації РЕО [1–3].  

Аналіз публікацій [1–3] підтверджує існування потреби підтримки застарілого парку 

озброєння в працездатному стані і актуальність задачі створення АА СД з використанням 

нових методів визначення технічного стану РЕО. 

Постановка завдання. На підставі зазначеного вище метою й основним змістом статті 

є дослідження причин, які стримують розвиток систем діагностування, вимог до сучасних 

систем діагностування, основних напрямів розвитку систем технічного діагностування 

цифрових блоків радіоелектронного озброєння в Збройних Силах України. 

Підвищення вимог до надійності об’єктів РЕО обумовлено цілим рядом причин, серед 

яких особливо необхідно відзначити [1]: 

 зростання складності об’єктів РЕО призводить до зменшення їх надійності; 

 розширенням та ускладненням поставлених перед об’єктом РЕО задач; 

 зменшенням ролі обслуговуючого персоналу, що займається технічним 

обслуговуванням, визначенням технічного стану, локалізацією несправності та ремонтом.  

Це обумовлено, як все більшою складністю об’єктів РЕО, так і швидкістю, з якою 

з’являються нові технічні рішення і їх різноманітністю. 

Істотною причиною, яка ускладнює задачі діагностики, є переважаючий підхід до 

побудови об’єктів РЕО як децентралізованої системи. Це, з одного боку, дозволяє підвищити 

надійність об’єктів РЕО за рахунок того, що вихід з ладу одного модуля, як правило, не 

призводить до виходу з ладу решти модулів, але, з другого боку, істотно ускладнює контроль 

технічного стану системи в цілому. І не дивлячись на те, що цей підхід в більшості випадків 

себе виправдовує, особливо з точки зору економіки, проте з точки зору розробки 

автоматизованих систем технічного діагностування об’єктів РЕО він обумовлює цілий ряд 

труднощів. Не слід очікувати зникнення цього підходу. Це пов’язано, в першу чергу, із 

зростаючою спеціалізацією виробників. Об’єкти РЕО комплектуються модулями, 

виробленими в різних місцях, і конструктор об’єкту радіоелектронної техніки (РЕТ) не має 

повної та достовірної інформації про функціонально закінчені складові об’єкту.  

Особливу актуальність задача діагностування РЕО набуває для тих об’єктів доступ до 

яких обмежений, виключений або для систем, вихід з ладу яких призводить до значних 

матеріальних або людських втрат. Цілодобовий режим роботи цих об’єктів, умови їх 

експлуатації, складну фізичну доступність до систем та агрегатів обумовлюють особливі 

вимоги до надійної роботи РЕО. Простої через відмови або через витрати часу на пошук і 

виявлення несправності ведуть до значних економічних втрат. Крім того, через відмову 

систем керування і несвоєчасного попередження про порушення режимів функціонування 

можуть виникати ситуації, що негативно впливають на екологічну обстановку та навіть 

призводять до техногенних катастроф. 
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Підвищення надійності та зниження ймовірності відмов РЕО вимагають збільшення 

потоку індивідуальної інформації про їхній технічний стан у ході експлуатації. Для 

раціональної оцінки технічного стану об’єкта РЕО, що діагностується, варто мати велику 

кількість інформації, яка оброблюється в найкоротший строк в реальному часі. 

Вбудована система діагностування, реалізована як автономний комплекс автоматичної 

перевірки ступеня працездатності та справності блоків та РЕО, дозволяє, в обмежених 

межах, локалізувати деякі несправності за результатами контролю діагностичних і 

функціональних параметрів в експлуатаційних або спеціальних тестових режимах.  

Контроль технічного стану систем, які мають в своєму складі модулі із вбудованою 

системою контролю та діагностики, є складною науково-технічною задачею, що обумовлено 

цілим рядом чинників. Варто оцінити ефективність обраних для контрою параметрів 

вбудованою системою для вирішення задач діагностування РЕО. Це пов’язано не тільки з 

використанням розробниками різних методик для оцінки устаткування, але і різною 

природою модулів (електричної, механічної, електронної і т.д.). Окрім цього, часто відсутня 

інформація про складність модулів, а задача порівняльної оцінки модулів з різною природою 

або комбінованих є слабо вивченою. Крім того, використання вбудованих систем 

діагностування призводить у цілому ряді випадків до неможливості обслуговуючого 

персоналу отримати доступ до ряду систем без наявності спеціального устаткування. 

Таким чином, використання спеціальних програмно-апаратних систем для виконання 

операцій діагностики без застосування спеціальних засобів та сучасних інформаційних 

технологій не тільки дуже складне, але в деяких випадках взагалі неможливе.  

Технічна діагностика має два підходи до вирішення цієї задачі.  

До першої віднесемо рішення, в рамках яких розробляються спеціальні, призначені 

тільки для однієї моделі зовнішні системи діагностики.  

До другої, віднесемо рішення, які припускають використовування комплексу систем, 

орієнтованих на роботу з окремими модулями або універсальні вимірювальні засоби для 

контролю тих або інших параметрів.  
 

Рішення, що ґрунтуються на першому підході, як правило, розробляються разом із 

об’єктами РЕО. Такий підхід має ряд переваг: 

 простота використовування системи (автоматизовано велике число операцій);  

 однозначність одержуваних результатів; 

 спрощена взаємодія об’єкта контролю з системою технічного діагностування. 
 

До недоліків такої системи слід віднести: збільшення вартості самих об’єктів РЕО за 

рахунок необхідності розробки спеціальних засобів контролю технічного стану і 

діагностики. Така розробка вимагає цілого ряду операцій (наладка, підготовка виробництва, 

виробництво і т.д.), що, при невеликих об’ємах виробництва таких систем, призводить до 

істотного зростання їх питомої частки у вартості об’єктів РЕО. Прагнення ж до зменшення 

цієї питомої частини призводить до недосконалості зовнішніх систем діагностики, 

призначених тільки для однієї моделі. Тому такі системи значно дорожчі, мають низьку 

надійність, але не вимагають високої кваліфікації обслуговуючого персоналу. 

Рішення, що ґрунтуються на другому підході, з використанням універсальних, надійних 

і, одночасно, недорогих пристроїв, висувають підвищені вимоги до кваліфікації 

обслуговуючого персоналу, оскільки такі пристрої дозволяють отримати інформацію про 

характеристики системи, але не мають напрацьованих алгоритмів їх обробки, надаючи цю 

можливість персоналу. Враховуючи велику різноманітність технічних рішень, які 

використовуються в об’єктах РЕО, підготовка технічного обслуговуючого персоналу є дуже 

дорогим і трудомістким процесом. Таким чином, зменшення вартості устаткування 

компенсується підвищенням витрат на підготовку персоналу, а також на компенсацію 

наслідків «людського чинника», тобто помилок персоналу. У свій час передбачалося, що 

рішенням цієї задачі могло б бути використання експертних систем. Проте час показав, що 

не дивлячись на підвищення ефективності функціонування пунктів контролю технічного 
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стану об’єктів РЕО, за рахунок впровадження таких систем витрати на підготовку фахівців 

дуже значні. 
 

До недоліків експертних систем слід віднести: 

 складність створення баз даних і їх високу суб’єктивність, що часто призводить до 

суперечливих висновків;  

 малу здатність системи до адаптації, яка йде значно повільніше, ніж у персоналу, 

що обслуговує систему, що призводить до сприйняття такої системи персоналом як книги;  

 неможливість взаємодії із об’єктом РЕО безпосередньо, посередником між 

експертною системою і об’єктом РЕО повинна бути людина, а, враховуючи велику 

швидкість адаптації експертної системи, з часом обслуговуючий персонал перестає не тільки 

поповнювати систему новою інформацією, але і користуватися нею. 
 

Таким чином, ускладнення об’єктів РЕО вимагає підвищення уваги до систем 

технічного діагностування. Існуючі підходи до реалізації систем технічного діагностування 

не відповідають сучасним вимогам до цього класу систем. Вимоги до персоналу досягли 

рівня, задовольняти який може дуже обмежена кількість спеціалістів. 
 

Тому актуальними є дослідження перспективних напрямів розвитку автономних 

автоматизованих систем діагностування об’єктів РЕО. 
 

Сформулюємо вимоги до автономних автоматизованих систем діагностування об’єктів 

РЕО [3; 4]. Система повинна: 

 забезпечувати об’єктивний контроль технічного стану і локалізувати несправності 

до рівня нерозбірної конструкції; 

 використовувати умовні алгоритми діагностики, тобто діяти на основі припущень 

про технічний стан складових частин об’єктів РЕО; 

 бути універсальною, тобто мати можливості контролювати технічний стан і 

локалізувати несправність об’єктів РЕО різних моделей та здатною проводити 

прогнозування технічного стану об’єктів РЕО і їх складових частин; 

 безпосередньо підключатися до об’єктів РЕО для подачі тестових впливів; 

 формулювати припущення про ТС об’єктів РЕТ в цілому і її складових частин, на 

основі статичних даних, інформації про внутрішню архітектуру об’єктів РЕО і їх складових 

частин, а також даних, отриманих в результаті взаємодії із об’єктами РЕО; 

 збирати, аналізувати і зберігати інформацію про несправності об’єктів РЕО і їх 

складових частин; 

 мати інтуїтивний інтерфейс взаємодії з обслуговуючим персоналом, напрацьовані 

алгоритми обробки діагностичної інформації, доступ та взаємодію з існуючими пошуковими 

системами; 

 обмінюватися інформацією з аналогічними системами. 
 

Існуючі технології, технічна і теоретична база дозволяють реалізувати вказані вимоги. 
 

З метою забезпечення об’єктивного контролю технічного стану розроблено 

безконтактний індукційний метод [7]. Локалізацію несправності від рівня нерозбірної 

конструкції до радіоелектронного компоненту (РЕК) дозволяє здійснити метод власного 

випромінювання. Обидва методи ґрунтуються на побудованих діагностичних моделях РЕК, 

які враховують фізико-хімічні процеси в РЕК.  
 

Так, діагностична модель p n ( )n p  переходу напівпровідника в динамічному 

режимі для безконтактного індукційного методу діагностування [7] (на якій ґрунтуються 

моделі більш складних РЕК — транзисторів та інтегральних схем) описується наступним 

виразом (діагностичний параметр — струм через перехід) 
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nm  — ефективна маса електрона; T  — температура Кельвіна; K — 

постійна Больцмана; h — постійна Планка; cE  — рівень енергії, що відповідає нижній 

границі зони провідності; S — площа np  – переходу; q  — заряд електрону; nD  — 

коефіцієнт дифузії електронів; 0dN  — концентрація донорських рівнів при виготовленні 

напівпровідна; dmN  — концентрація донорських рівнів за рахунок дифузії в поверхневому 

шарі мікрооб’ємів електролітів. 

Діагностична модель np   переходу для методу власного випромінювання 

ґрунтується на аналізі вольт-амперної характеристики переходу та описується виразом 

(діагностичний параметр — температура кристалу напівпровідника): 
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де 0з  – ширина забороненої зони при нульовій температурі;  

3  – температурна чутливість;  

U  – напруга на np   переході. 
 

На основі розроблених моделей для np   переходу створено моделі більш складних 

РЕК – транзисторів та мікросхем.  

Принципово нові можливості дає використання для обробки інформації універсальних 

мікропроцесорів, це дозволяє не тільки значно збільшити кількість діагностичної 

інформації, яка надходить у систему, але і істотно прискорити її обробку. 

У загальному випадку мікропроцесорна система може виконувати наступні функції: 

 вимір, розрахунок і відображення оперативної інформації, прогнозованої 

інформації та видача рекомендацій; 

 сигналізація (оптична, акустична) попередження обслуговуючого персоналу; 

 керування системами РЕО, режимами його роботи; 
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 діагностика та самодіагностика. 
Розвиток електроніки дозволяє збільшити щільність інформації та швидкодію 

мікропроцесорних систем, застосовувати елементи штучного інтелекту, що наближає 

функціональні можливості засобів вбудованого діагностування до можливостей 

стаціонарних [5]. Ущільнення інформації та ускладнення процедури її обробки бортовим 

мікропроцесором дозволяють домогтися відносного скорочення кількості вбудованих 

датчиків і збільшення надійності та довговічності як самої системи діагностування, так і 

РЕО, яке діагностується. 

Таким чином, основною причиною, яка стримує розвиток систем діагностування РЕО 

нового покоління є відсутність теорії, яка здатна автоматизувати процес визначення 

технічного стану об’єкта РЕО з заданими достовірністю і часом діагностування. Оскільки 

дана проблема є стримуючим чинником не тільки для даного класу задач, то її вирішення 

дозволило б досягти прогресу в реалізації автоматичних систем для широкого класу задач. 

Використання автономних автоматизованих систем діагностування (побудованих на 

основі нових методів діагностування та нових моделей РЕК) скорочує простої РЕО на 

технічне обслуговування агрегатів, трудомісткі процеси монтажу вимірювального 

устаткування при регулювальних роботах та пошук і локалізацію несправних РЕК у складі 

цифрових блоків, забезпечує зниження трудових витрат на технічне обслуговування та 

ремонт за рахунок виключення значної частини раптових відмов і за рахунок участі власного 

персоналу в усуненні дрібних несправностей, підвищує безпеку експлуатації об’єкта 

діагностування. 

Напрямком подальших досліджень є комплексне вирішення визначеної задачі 

шляхом вдосконалення методів отримання та обробки діагностичної інформації. 
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ВИБІР НАПРЯМУ УДОСКОНАЛЕННЯ АПАРАТУ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ  ДЛЯ 

ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КІБЕРІНЦИДЕНТІВ (КІБЕРАТАК) 

 
Своєчасне і правильне виявлення кіберінцидентів (кібератак) у кіберпросторі об’єкта кіберзахисту є 

одним з найважливіших факторів ефективного оперативного реагування на них. Науково-методичний аспект 

виявлення кіберінцидентів (кібератак) за сукупністю ознак розглядається як задача ідентифікації теорії 

розпізнавання образів. Ключове  питання розв’язання раніше не згадуваних задач цього класу полягає у 

розроблені моделі об’єкта розпізнавання. На підставі цієї моделі здійснюється обґрунтування множини ознак, 

відпрацювання алгоритмів формування образів, навчання, ідентифікації і т. ін. 

Аналіз досвіду спостереження  кіберінцидентів (кібератак) у кіберпросторі (об’єкт розпізнавання) 

виявив низку характерних особливостей, які повинні бути враховані при створенні відповідної моделі об’єктів 

розпізнавання. По-перше, відношення між ознаками має як структурний, так і часовий характер. Структурні 

відношення між ознаками  кіберінцидентів (кібератак) обумовлені їх просторовим рознесенням по вузлах 

кіберпростору. Часові відношення – типовими послідовностями дій (ланцюги) суб’єкта реалізації кіберзагрози. 

По-друге, необхідність синтаксичного, семантичного та прагматичного оброблення денотату ознаки у формі 

повідомлень від засобів реєстрації. По-третє, закон розподілу ймовірностей спостереження ознак не може 

бути визначений достовірно (кіберінцидент (кібератака) – катастрофічна подія). Четверте, обмеженість 

формального апарату традиційних підходів (алгебраїчний, лінгвістичний, евристичний, структурний) для 

опису процесів здійснення та прояву наслідків кібератак.  

Стаття присвячена викладенню результатів вибору напряму удосконалення апарату розпізнавання 

образів при вирішення задачі ідентифікації кіберінцидентів (кібератак) у кіберпросторі. Рішення полягає у 

необхідності розроблення логіко-евристичного підходу на основі розширення алгоритмічних процедур, введення 

емпіричної аксіоматики, оцінювання достовірності, визначення та усунення протиріч для утворюваних 

ланцюгів логічного висновку.        

Ключові слова: кіберінцидент, ідентифікація, розпізнавання образів, удосконалення. 

Хусаинов П. В. Выбор направления усовершенствования аппарата распознавания для  задачи 

идентификации киберинцидентов (кибератак). 

Своевременное и правильное выявление киберинцидентов (кибератак) в киберпространстве объекта 

киберзащиты является одним из важнейших факторов эффективного оперативного реагирования на них. 

Научно-методический аспект выявления киберинцидентов (кибератак) по совокупности признаков 

рассматривается как задача идентификации теории распознавания образов. Ключевым вопросом решения 

раньше не упоминавшихся задач этого класса заключается в разработке модели объекта распознавания.  

На основании этой модели осуществляется обоснование множества признаков, отработка алгоритмов 

формирования образов, обучения, идентификации и т. п. 

Анализ опыта наблюдения киберинцидентов (кибератак) в киберпространстве (объект распознавания) 

выявил ряд характерных особенностей, которые должны быть учтены при создании соответствующей 

модели объектов распознавания. Во-первых, отношения между признаками имеют как структурный, так и 

временной характер. Структурные отношения между признаками киберинцидентов (кибератак) обусловлены 

их пространственным разнесением по узлам киберпространства. Временные отношения  – типовыми 

последовательностями действий (цепочки) субъекта реализации киберугрози. Во-вторых, необходимость 

синтаксической, семантической и прагматической обработки денотата признака в форме сообщений от 

средств регистрации. В-третьих, закон распределения вероятностей наблюдения признаков не может быть 

определен достоверно (киберинцидент (кибертака) – катастрофическое событие). В-четвертых, 

ограниченность формального аппарата традиционных подходов (алгебраический, лингвистический, 

эвристический, структурный) для описания процессов осуществления и проявления последствий кибератак. 

Статья посвящена изложению результатов выбору направления усовершенствования аппарата 

распознавания образов при решении задачи идентификации киберинцидентов (кибератак) в 

киберпространстве. Решение заключается в необходимости разработки логико-эвристического похода на 

основе расширения алгоритмических процедур, введения эмпирической аксиоматики, оценивания 

достоверности, определения и устранения противоречий для создаваемых цепочек логического вывода.             

Ключевые слова: киберинцидент, выявление, распознавание образов, усовершенствование. 

Khusainov Pavlo Choice of direction for improvement pattern recognition in tasks of identifying cyber 

incidents (cyber attack). 

Timely and correct detection of cyber incidents (cyberattacks) in the cyberspace of a cyber defense object is one 

of the most important factors in an effective response to them. The scientific aspect of identifying cyber incidents 

(cyberattacks) by a set of features is considered as an identification issue in the theory of pattern recognition. The key 

issue in solving cases of this class is to develop a model of the recognition object.  

An analysis of the experience of observing cyber incidents (cyber attacks) in cyberspace revealed a number of 

characteristic features that should be taken into account when creating an appropriate model of recognition objects. 
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Firstly, the relationship between the attributes of pattern is both structural and temporal. Secondly, the need for 

syntactic, semantic and pragmatic processing of the feature in the form of messages from the registration means. Third, 

the rule of observing signs probabilities cannot be determined reliably (a cyber incident (cyber attack) is a catastrophic 

event). Fourthly, the limited approaches (algebraic, linguistic, heuristic, structural) for describing the processes of 

implementation and the consequences of cyberattacks. 

The article is devoted to the presentation of the results of the direction of improvement of the pattern recognition 

apparatus aproch when solving the problem of identifying cyber incidents (cyberattacks) in cyberspace. The solution 

lies in the need to develop a heuristic approach based on the expansion of algorithms, axioms, assessment of credibility, 

elimination of contradictions. 

Keywords: cyberincident, deteciton, pattern recognation, improvement.  

 

Постановка завдання у загальному вигляді 

Діяльність, обумовлена виконанням заходів кіберзахисту розглядається у контексті 

Національної системи кібербезпеки (НСК). Організаційна структура НСК – лінійно-

ієрархічна на основі координації діяльності суб’єктів через Національний координаційний 

центр кібербезпеки як робочий орган Ради національної безпеки і оборони, очолюваної   

Президентом України. Серед іншого, суб’єкти забезпечення кібербезпеки у межах своєї 

компетенції повинні забезпечувати виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, 

усунення їх наслідків.  

 Кіберінцидент – подія або ряд несприятливих подій ненавмисного характеру 

(природного, технічного, технологічного, помилкового, у тому числі внаслідок дії людського 

фактора) та/або таких, що мають ознаки можливої (потенційної) кібератаки, які становлять 

загрозу безпеці систем електронних комунікацій, систем управління технологічними 

процесами, створюють імовірність порушення штатного режиму функціонування таких 

систем (у тому числі зриву та/або блокування роботи системи, та/або несанкціонованого 

управління її ресурсами), ставлять під загрозу безпеку (захищеність) електронних 

інформаційних ресурсів. Кібератака – спрямовані (навмисні) дії в кіберпросторі, які 

здійснюються за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-

комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та 

технологічні засоби і обладнання) та спрямовані на досягнення однієї або сукупності таких 

цілей [1]:  

порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних 

ресурсів, що обробляються (передаються, зберігаються) в комунікаційних та/або 

технологічних системах, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів;  

порушення безпеки, сталого, надійного та штатного режиму функціонування 

комунікаційних та/або технологічних систем;  

використання комунікаційної системи, її ресурсів та засобів електронних комунікацій 

для здійснення кібератак на інші об’єкти кіберзахисту. 

Розглядаючи вищевикладені цілі як змістовне іменування класів кібератак, виявлення 

кіберінцидентів можна трактувати у контексті постановки та вирішення задачі ідентифікації 

приналежності формалізованого опису стану елементів оброблення і/або пересилання 

інформації кіберпростору об’єкта кіберзахисту до одного з них.  

Аналіз останніх публікацій за темою дослідження 

Ідентифікація – встановлення на підставі певних ознак тотожності різноманітних 

об’єктів. Тотожність – категорія, яка виражає рівність, однаковість предмета, явища з самим 

собою або рівність кількох предметів. Про предмети А і Б говорять, що вони є тотожними, 

однаковими, якщо і тільки якщо всі властивості (і відношення), якими характеризують А, 

характеризують і Б, і навпаки. Тотожність є не абстрактним, а конкретним поняттям [2–3]. 

Процес прийняття рішень про найбільш суттєві властивості деякого об’єкта (опис 

предмета, явища, стану, ситуації і т. ін.) на підставі спостереження його властивостей 

уособлює сутність науково-методичної дисципліни розпізнавання образів. Образ – 

підмножина об’єктів, які мають загальні суттєві властивості. Об’єкти, які відповідають 

одному образу, можуть відрізнятися другорядними несуттєвими властивостями. Образ є 

абстрактним поняттям, яке відповідає деякій підмножині об’єктів. При розпізнанні образів 
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прагнуть до того, щоб рішення для всіх об’єктів одного образа були однаковими. Початкові 

дані розпізнавання образів можуть бути представлені у формі результату спостереження, 

безпосереднього вимірювання чи бути їх функціями. Їх називають ознаками, а сукупність 

всіх ознак – сигналом. Вміст сигналу є підставою для прийняття рішення про приналежність 

об’єкта до одного з заданих класів шляхом встановлення відповідності, тобто доведення їх 

ідентичності, аналогічності, подібності, збігання і т. ін.,  яке здійснюється порівнянням 

(співставлення об’єктів з метою виявлення рис збігання або відмінності між ними) [4–5]. 

Відомі прикладні задачі зв’язані з розпізнаванням образів, спрямовані на класифікацію 

об’єктів. Особливістю таких задач є те, що заздалегідь невідома залежність вимірюваних 

ознак об’єкта від класу, до якого він належить. Разом з тим вважається заданою, так звана, 

навчальна множина об’єктів, для кожного з яких відомі не тільки значення ознак, але й його 

клас. Як правило, рішення кожної окремої прикладної задачі розпізнання не зводиться всього 

лише до використання рекомендацій теорії, а вимагає розгляду значної кількості 

неформалізованих питань: вибір системи ознак об’єкта; дослідження властивостей об’єкта; 

вибір алгоритму навчання і наступного розпізнання; реалізація цього алгоритму і т. ін.  

Розрізняють кілька основних підходів, у межах яких уособлюються існуючи моделі та 

методи існуючого науково-методичного апарату розпізнавання образів: алгебраїчний, 

лінгвістичний, евристичний, структурний [6–7]. 

В основу алгебраїчного підходу покладена ідея породження математичних об’єктів 

шляхом індуктивного визначення. Створюються базисні алгоритми, моделі розпізнавання та 

операції, які дозволяють послідовно породжувати їх нові реалізації. Визначаються умови за 

яких сімейство алгоритмів вважається базисним стосовно операцій, а також властивості, які 

повинна мати модель, щоб для неї був знайдений алгоритм класифікації об’єктів довільної 

вибірки. Основною відмінністю відомих алгоритмів є акцентування на їх статистичному чи 

детерміністичному характері. Лінгвістичний підхід заснований на представленні множини 

сигналів засобами лінгвістики математичної, зокрема, граматик формальних. Об’єкти 

розпізнавання представляються у вигляді ланцюга символів, при цьому множина таких 

ланцюгів породжується формальною граматикою. Таке представлення є природнім для 

тексту, мовного сигналу. Передбачається, що обрана формальна граматика містить множини 

кінцевих змінних та правила підстановки. Ключовими моментами даного підходу є вибір 

кінцевих змінних, їх об’єднання з встановленням цих відношень у формальній граматиці. 

Евристичний підхід базується на використанні інтуїції та досвіду людини у поєднанні з 

принципами перечислення членів класу і загальності їх властивостей. Перший полягає у 

можливості визначення класу шляхом уособлення з класом і запам’ятовування всіх 

представлених об’єктів на основі порівняння з еталоном, другий –  на порівнянні за 

ознаками, які притаманні всім його членам. В основу структурного підходу  покладена ідея 

опису складного сигналу за допомогою притаманної йому структури. Структура сигналу 

являє собою множину вибраних заданого набору елементів, для яких вказані попарні 

відношення або зв’язки. Зазвичай елементами структури служать визначені найпростіші 

сигнали, а відношення визначають їх взаємне розташування у просторі або у часі [8–9]. 

На підставі викладеного, метою статті є оприлюднення результатів аналізу 

методологічних підходів теорії розпізнавання образів для вирішення задачі ідентифікації 

кіберінцидентів (кібератак) у кіберпросторі, який дозволив прийти до висновку про 

необхідність їх комбінування та евристичного розширення алгоритмічних процедур.  

Виклад основного матеріалу 

Застосування апарату розпізнавання образів у контексті вирішення задачі ідентифікації 

кібератак базується на можливості створення формалізованого опису (сигналу) стану 

елементів середовища оброблення і/або пересилання інформації (кіберпростору об’єкта 

кіберзахисту) та відповідно формування на їх основі множини їх образів (класів, підкласів і 

т. ін.) класифікації відомих кіберінцидентів. При цьому властивості апарату розпізнавання 

образів дозволяє: 
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  суттєво нівелювати цілеспрямоване нав’язування суб’єктом кіберататаки умов для 

хибної негативної або неправильної ідентифікації на основі здійснення мінливості значень 

ознак в сигналі; 

одержувати прийнятні результати, коли надходження початкових даних дещо 

ускладнилося, відбувається з перешкодами у семантичному і/або структурному відношенні, є 

обмеженою, неповною, різнорідною, опосередкованою, нечіткою, неоднозначною, має 

ймовірнісний характер; 

підвищити оперативність вибору заздалегідь відпрацьованих, типових варіантів 

реагування на кіберінциденти (кібератаки) завдяки можливості їх співвіднесення з 

асоційованими відповідними образами.   

Під поняттям “кіберпростір об’єкта кіберзахисту” будемо розглядати таку частину 

кіберпростору, яка утворюється межами відповідальності певного органу кібербезпеки 

суб’єкта НСК стосовно визначеного об’єкта (об’єктів) кіберзахисту. Кіберпростір – 

середовище (віртуальний простір), яке надає можливості для здійснення комунікацій та/або 

реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) 

комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій з використанням мережі 

Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних. Системи електронних комунікацій 

(комунікаційні системи) – системи  передавання, комутації або маршрутизації, обладнання та 

інші ресурси (включаючи пасивні мережеві елементи, які дають змогу передавати сигнали за 

допомогою проводових, радіо, оптичних або інших електромагнітних засобів, мережі 

мобільного, супутникового зв’язку, електричні кабельні мережі в частині, в якій вони 

використовуються для цілей передачі сигналів), що забезпечують електронні комунікації 

(передачу електронних інформаційних ресурсів), у тому числі засоби і пристрої зв’язку, 

комп’ютери, інша комп’ютерна техніка, інформаційно-телекомунікаційні системи, які мають 

доступ до мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних [1].  

Ключовим питанням автоматизації задачі ідентифікації кібератак за методологією 

розпізнавання образів є створення математичної моделі об’єктів розпізнавання, яка повинна 

якомога повно описувати предметну область, уособлювати її особливості, що, в свою чергу, 

обумовлює та визначає:  

склад, якісний вміст ознак формалізованого опису стану елементів середовища 

оброблення і/або пересилання інформації (кіберпростору об’єкта кіберзахисту), 

класифікацію їх образів, а також інтерпретацію типових варіантів реагування на 

кіберінциденти (кібератаки); 

порядок розроблення алгоритмів навчання (удосконалення), класифікації та 

ідентифікації об’єктів розпізнавання на приналежність до образів  (класів, підкласів і  

т. ін.) кіберінцидентів (кібератак). 

Модель об’єкта розпізнавання (далі – модель) – система математичних відношень, які 

описують множини можливих значень ознак об’єктів розпізнання при різноманітних умовах, 

що впливають на вигляд цих множин. Вона є конкретним викладенням гіпотез про те, як 

сукупність ознак об’єкта залежить від тих суттєвих характеристик об’єкта, відносно яких 

необхідно прийняти рішення в процесі розпізнавання. Такі залежності не є  

функціональними,  тому певній характеристиці об’єкта розпізнавання може відповідати 

зазвичай множина значень сигналів.  Зокрема, якщо ціллю є класифікація об’єктів,  то 

модель визначає множини значень сигналу для кожного класу.  

Взагалі, моделі об’єктів розпізнавання повинні являти собою кількісне втілення певних 

припущень про відношення сигналів одного класу і/або описувати процес породження 

сигналів для кожного з образів (класів). Найбільш розповсюдженою є ймовірнісна модель, 

яка характеризує множину сигналів кожного класу за допомогою умовного розподілу 

ймовірностей.  При розгляді предметної області з невідомим чи надзвичайно складним таку 

множину задають через значення впливу перешкоджаючих факторів у формі еталонів. Також 

можна звернутися до індуктивного породження множини сигналів шляхом опису процедури 
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складання сигналу з заданих елементарних частин за певними правилами. Ці правила подібні 

правилам формальних граматик  лінгвістичного підходу.  

Модель об’єкта розпізнавання  є однією з двох основних форм визначення апріорних 

відомостей про множину сигналів. Знання моделі дозволяє оцінити ефективність 

розпізнавання, наприклад, ймовірність помилки, для всіх можливих у тому чи іншому 

випадку сигналів, а не тільки для сигналів, які приймали участь у навчанні. Крім того, знання 

моделі, з якої виведений метод, дозволяє судити про сферу його застосовності  для 

розпізнавання будь-яких об’єктів,  які задовільно описуються даною моделлю. 

Застосування згаданих вище підходів (алгебраїчний, лінгвістичний, евристичний, 

структурний) при розробленні моделі об’єктів розпізнавання зв’язано з низкою труднощів. 

По-перше, рівень формалізації переважної кількості важливих для практичної діяльності 

предметних областей не може бути основою для синтезу моделей на засадах класичних 

математичних канонів з можливістю їх подальшого дослідження аналітичними та 

чисельними методами. По-друге, обумовлюють величезні витрати (обчислювальні ресурси, 

час), які суттєво перевищують корисний ефект чи виходять за межі технічних можливостей. 

Останнє цілком доречно і справедливо при вирішення задачі ідентифікації кіберінцидентів 

(кібератак) у кіберпросторі. 

Найбільш плідним напрямом  подолання окреслених труднощів на сучасному етапі 

виявилося, так би мовити, евристичного розширення алгоритмічних процедур (емпірична 

аксіоматика) апарату розпізнавання образів шляхом оцінювання достовірності, відсутності 

протиріччя утворюваних ланцюгів логічного висновку. Це дозволяє уникнути повного 

перебору можливих варіантів рішень щодо розпізнавання на основі математичної логіки.    

Висновки 

Необхідність евристичного розширення алгоритмічних процедур розпізнавання образів 

у контексті вирішення задачі ідентифікації кіберінцидентів (кібератак) у кіберпросторі 

окреслює актуальність подальших досліджень щодо вибору систем емпіричних аксіом, 

оцінювання достовірності ланцюгів логічного висновку. 
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ЧАСТОТНОНЕСЕЛЕКТИВНИЙ ПРОСТОРОВИЙ КАНАЛ  

З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК 

 
Просторова обробка сигналів в адаптивних антенних решітках повинна забезпечувати оптимальний 

прийом сигналу від деякого заданого джерела, для цього необхідна максимізація відношення сигнал-шум на 

вході адаптивних антенних решіток. Дане завдання добре вивчене для випадку, коли джерело сигналу є 

нерухомим і точковим, а для мобільних об’єктів часто доводиться застосовувати складні алгоритми 

управління адаптивними антенними решітками. Результат наукового дослідження показав, що одним із 

найбільш перспективних підходів вирішення задачі, що підкреслює актуальність, є підвищення ефективності 

прийому сигналу при використанні адаптивних антенних решіток і відповідних методів просторової обробки 

сигналів. Тому, за основу пропонується застосувати оптимальний метод обробки сигналів, що покладено в 

основу Recursive Least Squeare (RLS) алгоритмів, який дозволяє забезпечити вимоги до обчислювальної 

складності і відношення сигнал-шум (ВСШ). 

У реальному каналі зв’язку передбачається наявність кутової дисперсії сигналу через його 

багатопроменеве поширення. Конфігурація адаптивних антенних решіток передбачається довільною. 

Удосконалений метод адаптивного прийому сигналів від рухомих джерел дозволяє знизити обсяг обчислень в 

порівнянні з існуючим, коли ваговий вектор з адаптивними антенними решітками є оптимальним і 

вибирається як власний вектор сигнальної кореляційної матриці, що визначає його новизну, при цьому можливо 

забезпечити досить високу ефективність прийому сигналів. Показано, що застосування запропонованого 

удосконаленого методу забезпечує складність 
2~ N , що на порядок нижча ніж при використанні існуючого 

оптимального методу. 

Ключові слова: адаптивна антенна решітка, кореляційна матриця сигналу, просторова обробка 

сигналів, адаптивний прийом сигналів.  

Цатурян А. Г., Беляков Р. О., Радзивилов Г. Д., Цимбал И. В.  Пространственная обработка сигналов 

в адаптивных антенных решетках должна обеспечивать оптимальный прием сигнала от некоторого 

заданного источника, для этого необходима максимизация отношения сигнал-шум на входе адаптивных 

антенных решеток. Данная задача хорошо изучена для случая, когда источник сигнала является неподвижным 

и точечным, а для мобильных объектов часто приходится применять сложные алгоритмы управления 

адаптивными антенными решетками. Результат научного исследования показал, что одним из наиболее 

перспективных подходов к решению задачи, который подчеркивает актуальность, является повышение 

эффективности приема сигнала при использовании адаптивных антенных решеток и соответствующих 

методов пространственной обработки сигналов. Поэтому, за основу предлагается применить оптимальный 

метод обработки сигналов, что положено в основу Recursive Least Squeare (RLS) алгоритмов, который 

позволяет обеспечить требования к вычислительной сложности и отношение сигнал-шум (ОСШ). 

В реальном канале связи предполагается наличие угловой дисперсии сигнала через его многолучевое 

распространение. Конфигурация адаптивных антенных решеток предполагается произвольной. 

Усовершенствованный метод адаптивного приема сигналов от подвижных источников позволяет снизить 

объем вычислений по сравнению с существующим, когда весовой вектор с адаптивными антенными 

решетками является оптимальным и выбирается как собственный вектор сигнальной корреляционной 

матрицы, определяющей его новизну, при этом возможно обеспечить достаточно высокую эффективность 

приема сигналов. Показано, что применение предложенного усовершенствованного метода обеспечивает 

сложность, что на порядок ниже чем при использовании существующего оптимального метода. 

Ключевые слова: адаптивная антенная решетка, корреляционная матрица сигнала, пространственная 

обработка сигналов, адаптивный прием сигналов. 

 O. Tsaturyan., R. Beliakov., Radzivilov H., Tsymbal I.  The method of adaptive signal reception with 

adaptive antenna arrays from moving sources. Spatial signal processing in adaptive antenna arrays should provide 

optimal signal reception from some desired source, this requires maximizing the signal-to-noise ratio at the output of 

adaptive antenna arrays. This task is well studied for the case when the signal source is fixed and point, and for mobile 

objects often have to use complex algorithms for controlling adaptive antenna arrays. The relevance of this study is that 

one of the most promising approaches to solving the problem is to increase the efficiency of signal reception is the use 

of adaptive antenna arrays and appropriate methods of spatial signal processing. 

 The angular dispersion of the signal is assumed to be due to its multipath propagation in the communication 

channel. The configuration of adaptive antenna arrays is assumed to be arbitrary. This method allows to reduce the 

amount of calculations compared to the method when the weight vector with adaptive antenna arrays is optimal and is 
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selected as the eigenvector of the signal correlation matrix and it is possible to maintain the efficiency of the signal is 

quite high, which determines its novelty. 

 The article analyzes the method of adaptive reception of signals from moving sources using adaptive antenna 

arrays which is also called the method of quasi-optimal signal processing received by adaptive antenna arrays from a 

moving source with unknown angular coordinates, the possibility of its reception by mobile subscribers in angular 

variance. quasi-optimal signal processing with other known methods of signal processing. 

 Keywords: adaptive antenna array, signal correlation matrix, gender basis, spatial signal processing, adaptive 

signal reception. 

Вступ. Забезпечення основних вимог до систем радіозв’язку (далі – СРЗ) на базі 

рухомих об’єктів – забезпечення якісного радіозв’язку, оперативної доставки інформаційних 

потоків заданої якості із забезпеченням необхідного рівня захисту інформації вимагає 

синтезу багатьох інфокомунікаційних способів удосконалення цих систем.  

В даний час спостерігається інтенсивний розвиток систем радіозв’язку (системи зв’язку 

з рухомими об’єктами), найважливішим напрямком досліджень в даній області є підвищення 

ефективності прийому сигналу. Одним з найбільш перспективних підходів до вирішення 

даної проблеми є використання адаптивних антенних решіток  

(далі – ААР) і відповідних методів просторової обробки сигналів [1]. Застосування 

адаптивних антенних решіток (ААР) дозволяє підвищити вихідне відношення потужності 

сигналу до середньої потужності шуму (далі – ВСШ), забезпечити боротьбу з глибокими 

завмираннями (федінгами) сигналу і збільшити число користувачів, які одночасно 

обслуговуються за рахунок їх просторового розподілу. Просторова обробка сигналів в ААР 

повинна забезпечувати оптимальний прийом сигналу від деякого бажаного джерела і, як 

правило, для цього потрібна максимізація ВСШ на виході адаптивних антенних решіток. 

Дана проблема добре вивчена для випадку, коли джерело сигналу є нерухомим і точковим 

[1]. Однак на практиці це припущення часто неможливе. Так, для багатопроменевого каналу 

зв’язку, коли сигнал зазнає множинні відображення, і являє собою суперпозицію плоских 

хвиль, характерна кутова дисперсія сигналу. Тому його просторовий (кутовий) спектр може 

значно розширюватися і бути невідомим. Наприклад, в дослідженні [1] розглядались 

особливості прийому сигналу з кутовою дисперсією. У них також передбачалося, що 

джерело залишається нерухомим. Більш того, в роботах по адаптивній обробці сигналів в 

адаптивних антенних решітках часто передбачається, що координати джерела сигналу відомі 

і використовуються для завдання вектора корисного сигналу [6]. Насправді, в системах 

мобільного зв’язку джерело сигналу знаходиться в русі, і тому його положення слід вважати 

невідомим або відомим з великою похибкою (наприклад, апріорі може бути заданий тільки 

кутовий сектор розташування абонента). Невідомою буде також і кутова дисперсія сигналу, 

якщо канал зв’язку є багатопроменевим. Щоб врахувати апріорну невизначеність параметрів 

сигналу, необхідно застосовувати адаптивні методи його обробки. Ефективність адаптивної 

обробки сигналу, прийнятого від нерухомого джерела, збільшується, якщо зростає час 

адаптації. Однак для рухомого джерела час адаптації не може бути обраний скільки завгодно 

великим, тобто необхідно обирати компромісний варіант. Таким чином, для заданої 

швидкості джерела існує деякий оптимальний час адаптації, при якому ефективність обробки 

є найкращою.  

Аналіз наукових праць предметної області. У роботі [2] розкрито методику 

підвищення швидкодії та динамічної точності систем управління діаграмою направленості 

ААР, із використанням методів компенсації внутрішніх середньоквадратичних помилок 

системи діаграмоутворення. У роботі [4] розкрито метод вимірювання співвідношення 

сигнал/шум з метою забезпечення адаптивного виділення оптимального каналу прийому. 

Зокрема, у роботі [7] показано ряд напрямів удосконалення способів підвищення ВСШ за 

рахунок оптимального діаграмоутворення ААР з використанням алгоритмів просторово-

часової фільтрації та маршрутизації інформаційних потоків.  

Переваги та недоліки алгоритмів адаптивної фільтрації сигналу, зокрема, що впливають 

на час адаптації, були проаналізовані в [10], а саме: 
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Перевага алгоритму Least Means Square (LMS) полягає у низькій обчислювальній 

складності. Основним недоліком алгоритму LMS є повільна збіжність і підвищена дисперсія 

помилки в сталому режимі. На практиці застосування таких алгоритмів призводить до 

збільшення рівня вихідного шуму, що є неприйнятним у випадку формування вузького 

променя ААР, тому в подальшому в статті цей алгоритм розглядатися не буде. Головною 

перевагою використання алгоритмів Recursive Least Squares (RLS) та алгоритму на основі 

Калмановської фільтрації є можливість забезпечення кращої стійкості системи адаптивної 

фільтрації, проте, в умовах перехідних процесів переналагодження ААР із великою 

кількістю елементів збільшується обчислювальна складність [5], що вимагає накладання 

обмежень щодо кількості модулів ААР. 

Метою статті є аналіз адаптивного прийому просторово розподілених сигналів від 

рухомих джерел на тлі власних шумів приймальних пристроїв в умовах частотно-

неселективного просторового каналу. Завданням є визначення вагового вектора, який 

забезпечує близьке до максимального ВСШ на виході ААР. Досліджується вплив часу 

адаптації на величину вихідного ВСШ. Представлено схему адаптивної обробки сигналу з 

використанням удосконаленого методу.  

Виклад основного матеріалу. Припустимо, що ААР з N елементів приймає сигнал з 

кутовою дисперсією. Тоді величина вихідного ВСШ представлена у вигляді [3]:  

,)(
2 WW

MsWW
W

H

H


                                                                  (1) 

де Ms  – кореляційна матриця корисного сигналу в приймальних каналах ААР; 
2

n  – 

дисперсія власного шуму в одному елементі, яку далі без втрати спільності будемо вважати 

одиничною  12 n ; W  – ваговий вектор обробки сигналу. Максимум величини вихідного 

ВСШ (1) спостерігається при ваговому векторі W , що дорівнює власному вектору U1, 

відповідному максимальному власному числу 
1  кореляційної матриці сигналу Ms  [1]. 

Даний метод має гарну ефективність, але вимагає значних обчислювальних витрат, що є 

критичним параметром в системах реального часу. Тому, за основу пропонується 

застосувати оптимальний метод обробки сигналів, що покладено в основу RLS алгоритмів 

[8], який дозволяє забезпечити вимоги до обчислювальної складності. Ваговий вектор W  в 

цьому випадку задається у наступному вигляді: 
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де матриця IMXXM S

H   є сумою кореляційної матриці сигналу Ms  і власного шуму 

XI;  – вектор вхідного сигналу ААР; вектори  0

1

0

2

00 ,...,, SMSMMSS N 
 – ступеневі вектори 

[9]; i – коефіцієнти розкладання; кутові дужки позначають статистичне усереднення. Щоб 

скористатися цим виразом для формування вагового вектора, необхідно знати матрицю M  і 

вибрати вихідний вектор 0S . У разі невідомого положення джерела сигналу матрицю M  

можна виміряти, використовуючи вибірки вектора вхідного сигналу X , а в якості вихідного 

вектора доцільно вибрати один з стовпців кореляційної матриці сигналу M .  

Для доведення, що така обробка сигналу може бути ефективною для рухомого 

джерела, розглянемо точкове джерело, яке створює в апертурі ААР розподіл сигналу у 

вигляді вектора   з нормою NH  , де верхній індекс H  позначає ермітове спряження.  

В цьому випадку IvM H   [2], де v  – величина ВСШ в одному елементі ААР. Легко 

перевірити, що вектор   є власним для матриць Ms  і M . Виберемо його в якості вагового 

вектора, тобто W , і підставимо в (1). В результаті отримаємо максимально можливе 
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вихідне ВСШ, рівне vN . Отримано результат, коли ВСШ на виході ААР більше в N  раз, ніж 

ВСШ на вході в одному елементі. Далі припустимо, що положення джерела сигналу 

невідоме і вектор   також є невідомим. Виберемо довільний стовпець jM  матриці M . Він є 

кореляційним вектором, тобто jxjJ IXM  , де jI  – стовпець одиничної матриці I з 

номером j. Таким чином, вектор jM  відрізняється по нормі від власного вектора   матриці 

SM  на величину 
1)( vN . На практиці вихідне ВСШ vN  має бути велике, тому можна 

вважати, що 10vN . Звідси випливає, що кореляційний вектор jM  мало відрізняється від 

власного вектора   і може бути наближено прийнятий в якості вагового вектора W . Такий 

підхід до адаптивної обробки дає високу ефективність і для джерел сигналу з кутовою 

протяжністю. Ефективність прийому збільшується, якщо число членів в розкладанні (2) 

збільшується. При цьому в якості вихідного вектора 0S  рекомендується вибирати один з 

центральних стовпців матриці jM  для того, щоб виключити втрати в підсиленні антени 

через несиметричний амплітудний розподіл у ваговому векторі. Схема обробки сигналу в 

ААР з ваговим вектором у вигляді кореляційного вектора  *

jj XxM , представлена на 

рисунку 1. 

 

Рис.1. Схема обробки сигналу в ААР 

Результати моделювання. Максимально правдоподібна оцінка кореляційної матриці 

M  за критерієм максимальної правдоподібності по L  вибірках вхідного процесу має 

вигляд:  

)()()(
1

1

lxlxl
L

M H
L

l




 ,                                                                   (3) 

Так, для нерухомого джерела при достатньо великій довжині вибірки оціночна 

кореляційна матриця M  буде прагнути до дійсної кореляційної матриці M . Однак для 

випадку рухомого джерела дане твердження не буде справедливим. При великій довжині 

вибірки точність оцінювання почне падати, так як за час вимірювання джерело сигналу 

встигне переміститися на деякий кут щодо ААР. Тому для рухомих джерел вибір 
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оптимальної кількості середньо-розрахованих параметрів буде залежати не тільки від числа 

елементів ААР і кутової ширини джерела, але і від його кутової швидкості. Для оцінки 

ефективності запропонованого удосконаленого методу адаптивного прийому сигналів від 

рухомих джерел була використана 3GPP-модель просторового каналу стільникового зв’язку 

для міських умов [1], в якій передбачається, що сигнал, який передається користувачем, 

відбивається від кластерів (великих об’єктів) і приходить на базову станцію у вигляді 

суперпозиції плоских хвиль з випадковими фазами. Число кластерів задається фіксованим і 

рівним шести. Просторовий спектр сигналу, відбитого від кожного кластера, являє собою 

розподіл Лапласа з шириною 2
ο 
за рівнем половинної потужності і моделюється за 

допомогою двадцяти плоских хвиль однакової амплітуди із заданими кутами падіння. Кутове 

положення кластерів є випадковим для кожної реалізації багатопроменевого каналу і 

задається з умови, що середній просторовий спектр джерела має розподіл Лапласа з деякою 

шириною s  за рівнем половинної потужності. Тоді канальний коефіцієнт для q-го 

елемента АР можна записати у вигляді: 
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)exp())sin(exp(
20n m

nmq
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q jjkd
P

h  ,                                                         (4) 

де k  – хвильове число; qd  – відстань від q-го елемента ААР до початку обраної системи 

координат; nm  – кут приходу m-й плоскої хвилі від n-го кластера; nm  – фаза відповідного 

сигналу, рівномірно розподілена в інтервалі  20  ; nP  – потужність сигналу, відбитого від 

n-го кластера, яка є випадковою величиною. При цьому загальна потужність P  сигналу 

залишається постійною  PPPP  621 ... . На рисунку 2 показана 3GPP-модель 

просторового каналу. 

 

Рис. 2. GPP-модель просторового каналу 

При моделюванні порівнювалася ефективність запропонованого удосконаленого 

методу з існуючим оптимальним методом прийому сигналу, коли в якості вагового вектора 

застосовувався власний вектор вибіркової матриці (3). Для заданого розміру блоку L 

обчислювався оптимальний ваговий вектор і ваговий вектор, отриманий згідно з (2) при 

кількості членів розкладання, що дорівнює двом. Отримані вагові вектори 

використовувалися для прийому сигналу наступного блоку довжини L. На рис. 3 
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представлені криві, що характеризують втрати p  в ВСШ для оптимального і 

удосконаленого методів по відношенню до максимального ВСШ, отриманого при 

оптимальному прийомі з точно відомою кореляційною матрицею сигналу M . Результати 

наведені залежно від розміру блоку L, а також кутової швидкості джерела   щодо ААР. 

Рівень 0 дБ на графіках відповідає прийому сигналу з оптимальним ваговим вектором optW  

при точно відомій матриці М. Центральний кут приходу сигналу був рівномірно 

розподілений в інтервалі від – 60
ο
 до 60

ο
, а кількість усереднених дослідів було вибрано 

рівним 1000, що забезпечувало рознесення середнього значення ефективності менше, ніж 

0,03 дБ. На рис. 3 суцільною кривою позначені результати моделювання для оптимального 

вагового вектора, а пунктиром – для удосконаленого методу. Криві 1, 2 і 3 отримані для 

кутових швидкостей  , відповідно рівних 0,0025, 0,0050 і 0,0075 рад / Ts, де Ts – період 

проходження сигналів. 

 

 

Рис. 3. Криві, що характеризують втрати p  

Як видно з графіків, втрати в ВСШ мають місце як при малій, так і при великій довжині 

вибірки L. Збільшення довжини вибірки спочатку веде до зростання ефективності обробки 

сигналу за рахунок зменшення помилки оцінювання кореляційної матриці, а потім 

ефективність знижується, так як помилка оцінювання кореляційної матриці збільшується 

через рух джерела сигналу. Таким чином, максимальна ефективність обробки сигналу 

спостерігається при деякій кінцевій довжині вибірки. Інший висновок полягає в тому, що 

запропонований удосконалений метод має суттєво  менші втрати порівняно з оптимальним 

методом, що використовує власний вектор матриці (3) в якості вагового вектора. 

Обчислювальну складність кожного методу можна оцінити загальною кількістю 

комплексних множників (КМ). Число КМ для запропонованого удосконаленого методу 

приблизно дорівнює, 2NL + 5NL (p – 1), де p  – число членів ряду (2), що 

використовуються для побудови вагового вектора. Число КМ, необхідне для обчислення 

власного вектора матриці (3), складає  32~ NLN   [1].  

Таким чином, для багатоелементних ААР  1NAP  і при довжині вхідного процесу, 

сумісною з числом елементів  NLAP ~ , запропонований удосконалений метод має 

складність 2~ N , в той час як оптимальний метод володіє складністю 3~ N . Наприклад, 

якщо 16N і 32L , то адаптивний метод має виграш в обсязі обчислень в 12 і 4 рази при 

використанні нульового і першого наближення в (2), відповідно. 
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Висновки 

1. Запропоновано удосконалений оптимальний метод адаптивного прийому сигналів 

від рухомих джерел з використанням адаптивних антенних решіток забезпечує ефективність, 

близьку до максимально можливої. 

2. Метод може бути використаний для прийому сигналів від мобільних абонентів в 

умовах обмежень, що накладаються міськими перешкодами (будівлями, іншими спорудами), 

коли спостерігається кутова дисперсія сигналу, а також в системах супутникового і 

авіаційного зв’язку. 

3. Порівняно з відомим оптимальним методом прийому сигналу даний метод має 

низьку обчислювальну складність, що важливо для практичного застосування. 
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ПАМ’ЯТКА АВТОРУ 

Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на 

українській мові: 

– актом експертизи (1 примірник); 

– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який 

працює в даному напрямку досліджень; 

– довідкою про автора (авторів). 

Рукопис подається у двох видах: на флеш-пам’яті або СD, роздрукований на лазерному 

принтері (1 примірник), у текстовому редакторі – Microsoft Word 10, а також може бути 

надісланий за електронною адресою naukaviti@gmail.com. 

Формат аркуша – А4 (210 мм  297 мм).  

Розмір полів: зліва – 20 мм, справа – 20 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. 

Стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1.0, інтервальний відступ – 1 см. 

Шрифт – Times New Roman № 12, із виключенням переносів. 

Анотацію друкують курсивом, шрифт Times New Roman № 10. Анотацію та ключові 

слова приводять української, російською та англійською мовами. Обсяг кожної з них не 

менше 1800 знаків з побілами включаючи ключові слова. Анотація повинна бути 

структурована таким чином: вступ, проблематика, мета, матеріали й методи, результати, 

висновки. Іншими словами, анотація повинна відображати послідовну логіку опису 

результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значимі 

результати. Скорочення слів в анотації не застосовувати. 

Після анотації 3–4 ключові слова українською, російською, англійською мовами. 

Література оформляється 12 шрифтом. 

Етапи представлення статті для науковців інституту: 

1. Стаття подається на розгляд головному редактору та після погодження 

відповідальному редактору (науково-організаційний  відділ інституту).  

2. Після позитивного розгляду редколегією стаття подається коректору (кімната  

№ 5 редакційно-видавничого відділу) для вичитки та корегування.  

Виправлення електронного варіанту статті.  

Друкування виправленого варіанту статті, отримання розпису коректора про 

виправлення помилок, що були виявлені, на останньому аркуші статті. 

3. Виправлена стаття передається разом із супровідними документами відповідальному 

редактору для формування комп’ютерного макету збірника.  

Не зараховуються праці, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що 

засвідчує їх, достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в 

інших наукових працях, що входять до списку основних (Постанова ВАК України від 

10.02.99 р. № 1 – 02/3).  

Статті, які містять загальновідому науково-технічну інформацію, плагіат не 

розглядаються й не друкуються. 

Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в рукопис редакційного 

характеру. 

Телефон для довідок: 256 – 22 – 37, 256 – 22 – 73, внутрішній 442 – 37, 442 – 73.  

Електронна адреса надання статей – naukaviti@gmail.com. 
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