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МЕТОДИКА ВИБОРУ ВАРІАНТУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ НА 

ПУНКТІ УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

 
Анікеєв О.С. 

курсант 161 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Безпровідні цифрові комунікації, бурхливо 

стартувавши, продовжують розвиватися надзвичайно  

швидко. Цьому сприяє неухильний прогрес в 

мікроелектроніці, що дозволяє випускати усе більш 

складні і при цьому - усе більш дешеві - засоби 

безпровідногозв'язку. 

 Науковий прогрес, що поширюється навіть у 

найвіддаленіші куточки планети призводить до 

більшого поширення електротехніки та супутнього 

обладнання. З одної сторони це надає більші 

можливості для розвитку та вдосконалення, з іншої – 

створює проблеми для вже впроваджених технологій. 

Поширення ліній електропередачі з високою 

напругою, багатоповерхові будинки з новітніх 

матеріалів, або й просто тунелі метро, що будуються 

на більшій глибині залягання, або з більшим кутом 

повороту тунелів – усе це накладає та призводить до 

збільшення завад і спотворення в сигналі бездротових 

мереж. Отже, тема дипломного проекту на 

сьогоднішній день є актуальною для новітніх 

безпроводових швидкісних мереж, таких, як LTE. 

Метою роботи є методика вибору варіанту 

організації бездротового доступу на пункті управління 

з використанням технології LTE. 

Висновок:В результаті проведення методики було 

проаналізовано методи побудови опорного сегменту 

такі як, планування мережі «з нуля», поступова 

модернізація вже наявних мереж 2G/3G, з 

використанням інфраструктури наявної мережі 3G за 

рахунок заміни базових станцій 3G на LTE, створення 

єдиного на всю країну оператор LTE та спільне 

будівництво мереж LTE декількома операторами. В 

даному проекті було прийнято рішення будувати 

мережу «з нуля». Було розглянуто алгоритм 

планування мереж LTE. Важливим аспектом мережі 

LTE є використання технології MIMO, яка дозволяє 

значно поліпшити спектральну ефективність системи, 

максимальну швидкість передачі даних і ємність 

мережі. Проаналізовано методи планування мобільної 

мережі LTE. Визначено оптимальний метод побудови 

опорного сегменту мережі. Розроблено алгоритм 

впровадження. Розраховано вартість мережевого 

обладнання. Аналіз технології, її особливостей, 

загальних принципів побудови на основі LTE/SAE 

мережі бездротового зв’язку, а саме проектування 

опорного сегменту для обслуговування великої 

території. Проведено вибір обладнання для реалізації 

мережі. Як устаткування радіодоступу запропоновано 

використовувати базову станцію «FlexiMultiradio», яка 

встановлена і функціонує у більш ніж 200 операторів 

мобільного зв’язку в світі. Як транспортне обладнання 

мережі радіодоступу — комутатор «Cisco ME 3600 X 

24CX». Дана модель оснащена апаратним 

прискоренням, високою продуктивністю, низькими 

затримками і підходить за всіма технічними 

параметрами. Як транспортне устаткування 

інтелектуальної агрегації вирішено використовувати 

Маршрутизатор Cisco ASR 1013, який має високу 

надійність, швидкість і можливість модульної 

компоновки. Найвища гнучкість і продуктивність 

вбудованого процесора Cisco ASR 1000 забезпечує 

безпеку мережі, оптимізацію мережевого трафіку, та 

інші додаткові функції без необхідності підключення 

додаткового обладнання. Рішення з реалізації мережі 

EPC LTE так само розроблені компанією 

«CiscoSystems». Маршрутизатор «ASR 5000 PCS3» 

спеціально розроблений для мобільних 

широкосмугових мереж. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж майор Савчук М.В. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ПОБУДОВИ ТРЕНАЖЕРІВ КОМПЛЕКСНИХ 

АПАРАТНИХ ЗВ’ЯЗКУ (ПЕРЕОБЛАДНАНИХ  У 

СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ) 
 

Бандурко Є.К. 

курсант 161 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Швидкий розвиток сучасних  технологій потребує 

постійного вдосконалення процесу підготовки  

офіцерів, які здатні впроваджувати передові технології 

у діяльність органів військового управління. Для 

забезпечення процесу підготовки в сучасному світі 

недостатньо здійснювати тільки теоретичну 

підготовку. Тому, для набуття практичних навичок та 

умінь, виникає необхідність вивчення тренажерів 

комплексних апаратних зв’язку, що і визначає 

актуальність теми. 

Метою дослідження є:  розгляд методики вибору 

обладнання тренажерів комплексних апаратних 

зв’язку для відпрацювання нормативів та набуття 

практичних навичок особового складу щодо 

налаштування  телекомунікаційного обладнання. 

Викладка основного матеріалу: 
Комплексна апаратна зв'язку призначена для 

забезпечення радіорелейного, дротового зв’язку, 

автоматичної комутації та маршрутизації цифрових 

потоків між комплексними апаратними вузлів зв’язку 

пунктів управління, вузлами зв’язку пунктів 

управління вищестоящих штабів і підпорядкованих 

підрозділів, для організації (розгортання) 

абонентських мереж телефонного зв’язку і передачі 

даних, управління мережею зв’язку. 

У ЗСУ на даний час широко використовуються 

тренажери КАЗ, який призначений для індивідуальної 

та групової практичної підготовки фахівців в якості 

начальників екіпажу Комплексної апаратної зв’язку. 

Технічно, тренажер має відповідати призначенню та 

можливостям реальної комплексної апаратної зв’язку.  

В якості додаткового обладнання до складу 

тренажеру слід включити кабельне обладнання, 

https://uchika.in.ua/programnij-kompleks-dlya-7-go-klasu-skladayetesya-z-nastupnih.html
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інструмент та приладдя, обладнання живлення та 

кінцеві пристрої. Фізичні розміри повинні  відповідати 

реальним апаратним зв’язку, що вже 

використовуються у військах.  

Тренажери рекомендовано встановлювати в 

навчальних класах та навчально-тренувальних 

полігонах в ході вивчення дисциплін кафедри 

„Експлуатація систем та комплексів військового 

зв’язку”, „Застосування систем та комплексів 

військового зв’язку” та інших.  

Висновки: Безумовним плюсом тренажерів КАЗ у 

стаціонарних умовах є економія ресурсів та більш 

поглиблене вивчення усіх процесів комутації на 

кожному етапі. На даний час в Збройних Силах 

України не має чіткого шаблону комплектації 

комплексних апаратних зв’язку і такий підхід дає 

змогу протестувати більшу кількість варіантів 

комплектування. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1.  Голь В.Д./Дружченко С.С. К: Моніторинг і 

діагностика систем передачі SDH, 2013 - 96с. 

2.  Кузнєцов О.Д.: Преминение оптоволокна.2015 – 105с. 

3.  Слєпов М.М.:Современные технологи цифрових 

оптоволоконних сетей связи, 2012-1510 с. 

 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж працівник ЗСУ 

Чуйко В.В. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНО-

ТРЕНУВАЛЬНИХ КАРТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ НАЛАШТУВАННЯ ТА 

РОБОТИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

КОМПЛЕКТАХ ТК-2 ТА ТК-3 
 

Білий О.Д.  
курсант 161 навчальної групи   

кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми: На сьогоднішній день 

найбільш досконалими і перспективними є технології, 

що орієнтовані на цифрову обробку сигналів. Розвиток 

системи зв’язку ЗСУ, з урахуванням впровадження в 

наше життя сучасних IT-технологій, є складним 

процесом, що потребує досконалого вивчення всіх 

технологічних рішень, що є на ринку на цей час та, 

можливо, з’являться протягом найближчих років. На 

теперішній час на озброєння ЗСУ поступив комплекс 

технічних телекомунікаційних засобів ТК-1, ТК-2, ТК-

3 та ТК-4. Досвід проведення операцій в зоні АТО 

показує про потрібність збільшення кваліфікованих 

фахівців по роботі з обладнанням зв’язку. Це потребує 

в стислі терміни підготувати значну чисельність 

особового складу, які будуть використовувати ці 

засоби в повсякденній діяльності та в умовах бойових 

дій.   

Мета роботи: Розробка навчально-тренувальних 

карт для підготовки фахівців з питань налаштування 

та роботи на телекомунікаційному обладнанні ТК-2, 

ТК-3 з подальшим їх використанням для  підготовки 

фахівців ЗСУ. Одним із варіантів підвищення 

швидкості навчання особового складу може слугувати 

використання навчально-тренувальних карт для 

підготовки фахівців. Завдяки доступності у розумінні 

та простоти у використанні вона слугує чудовою 

інструкцією під час розгортання обладнання для 

тренування та здачі нормативу. Безумовним плюсом 

такої карти являється допомога у запам’ятовуванні 

порядку розгортання через візуальну пам’ять. В роботі 

вирішувались наступні задачі:  
1. Розглянути загальні відомості про ТК-2 та ТК-3 

2. Проаналізувати роботу телекомунікаційних 

комплектів.   

3. Розробити навчально-тренувальні карти.   

Виклад основного матеріалу: Основною метою є 

налаштування та робота на телекомунікаційних 

комплектах ТК-2 та ТК-3, які забезпечують 

перенесення значних обсягів інформації з високою 

швидкістю і гарантованою якістю, що вимагає 

застосування для їх організації відповідних технічних 

засобів і технологій.   

ТК-2 забезпечує обов’язкове маскування 

голосового трафіку та службової інформації, яка 

використовується для підключення до / взаємодії з 

автоматичною телефонною мережею ЗСУ згідно таких 

параметрів: маскування службової інформації за 

допомогою механізму TLSv1.2 (згідно рекомендацій 

RFC 5246 та усіма доповненнями до нього); 

маскування голосового трафіку на рівні AES-256 за 

допомогою механізму SRTP; маскування ключів за 

допомогою розширення DTLS-SRTP на рівні AES-128.   

ТК-3 забезпечує: маршрутизацію та комутацію 

пакетів в IT-мережах з підтримкою стеку протоколів 

ТСР/IP; підтримку  технології VLAN IEEE 802.1q 

Ethernet; підтримку протоколів дистанційного 

управління телекомунікаційним обладнанням SSH, 

HTTPS.   

Висновки: Телекомунікаційні комплекти ТК-2 та 

ТК-3 – є сучасними засобами зв’язку в тактичної та 

оперативній ланках управління ЗСУ та потребують 

глибокого вивчення IT-технології. Використання 

навчально-тренувальних карт в підготовці фахівців 

дозволить в стислі терміни підготувати значну 

кількість особового складу, які будуть 

використовувати ТК-2, ТК-3. Переваги у використанні 

навчально-тренувальних карт:  

простота у застосуванні;   

можливість розробки навчально-тренувальної 

карти в стислий термін;  

компактність та стислість представлення матеріалу;  

збільшення ефективності і швидкості проведення 

навчань.   
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж працівник ЗСУ 

Литвин К.І. 

 

 

 

 

 

 

 



ХХ  воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ 

14 

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-

ТРЕНУВАЛЬНИХ КАРТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ НАЛАШТУВАННЯ ТА 

РОБОТИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ 

ОБЛАДНАННІ ТРЕНАЖЕРУ КАЗ. 
 

Богдан М.А. 

курсант 161 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Досвід проведення бойових дій на сході країни та 

проведення АТО спонукав ЗСУ модернізувати 

апаратні зв’язку. Суть модернізації – заміна 

застарілого аналогового обладнання на сучасне 

цифрове, яке спроможне передавати, приймати, 

розподіляти та криптографічне захищати 

Ethernetтрафік на вузлах зв’язку ПУв умовахбойових 

дії та повсякденній діяльності. 

Метою роботи є методика застосування 

навчально-тренувальних карт для підготовки фахівців 

з питань налаштування та роботи на 

телекомунікаційному обладнанні тренажеру КАЗ. 

Використання сучасного цифрового обладнання 

потребує збільшення кваліфікованих фахівців по 

роботі з обладнанням зв’язку. 

Одним із шляхів підвищення швидкості навчання 

особового складу може слугувати навчально-

тренувальна карта. Завдяки доступності у розумінні та 

простоти у використанні вона слугує чудовою 

інструкцією під час розгортання обладнання для 

тренування та здачі нормативу. 

Безумовним плюсом такої карти являється 

допомога у запам’ятовуванні порядку розгортання 

через візуальну пам’ять. 

Висновок: Навчально-тренувальна карта – 

представлення інформації у вигляді карти, яка містить 

зображення та інформацію по розгортанню 

обладнання по порядку. 

Переваги та недоліки навчально-тренувальних 

карт: 

1. До переваг можна віднести: 
- простота у застосуванні; 
- можливість розробки будь-якої навчально-

тренувальної карти за короткий період часу; 

- компактність та можливість зберігання карти у 
будь-якій папці для документів; 

- зменшення часу при розгортанні апаратної та 
обладнання; 

- збільшення ефективності проведення занять; 
- збільшення швидкості навчання. 
2. Недоліки: 
- після частого використання на заняттях мають 

властивість зношення та потребують заміни. 

 
Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж працівник ЗСУ 

Литвин К.І. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ КАНАЛУ 

ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМІ МІМО 
 

Божко В.А. 

 курсант 163 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. У сучасній війні забезпечення 

безперервного і стійкого управління військами 

неможливе без надійного функціонування системи 

зв'язку, що є транспортним середовищем для всіх 

видів повідомлень, які циркулюють в системі 

управління. 

Мета: розробка методикиоцінки стану каналу 

зв’язку в системі МІМО. 

Виклад основного матеріалу: Для сучасних 

військових систем радіозв’язку основними факторами, 

які впливають на якість зв’язку, є навмисні завади, які 

створює система радіоелектронного подавлення 

супротивника. 

В умовах апріорної невизначеності щодо умов 

ведення зв’язку, сигнальної та завадової обстановки, 

важливою і актуальною є задача побудови 

високоефективних систем радіозв’язку, в яких 

забезпечується передача сигналів з допустимим рівнем 

спотворень. 

В системах радіозв’язку з МІМО реалізується 

просторове мультиплексування: потік даних на 

передачі розбивається на два або більше підпотоків, 

кожний з яких передається та приймається за 

допомогою різних антен. 

Найбільш часто на практиці використовуються 

методи, сутність яких полягає в тому, що 

вирівнювання і оцінка імпульсної характеристики 

каналу (ІХК) ґрунтуються на відомій приймачу 

навчальній послідовності, яка передається 

передавачем на початку кожного сеансу зв’язку.  

Показники оцінки стану каналу зв’язку: 

дисперсія оцінок амплітудних складових сигналів; 

ймовірність бітової помилки; 

ймовірність символьної помилки; 

відношення потужностей сигнал/шум; 

дисперсія шуму або завади; 

відношення енергії біта до спектральної щільності 

потужності шуму; 

коефіцієнт модуляційних помилок  

оцінка передаточної, імпульсної та частотної 

характеристик каналу зв’язку; 

коефіцієнт якості сигналу  

відношення енергії символу до спектральної 

щільності потужності шуму. 

Реалізація методики: 

Дія 1. Введення початкових даних 

Дія 2. Обчислення метрик на k-й ітерації 

Дія 3. Формування оцінки останніх L елементів 

даних, що необхідні для оновлення оцінок ІХК: 

Дія 4. Оцінка останніх (L -1) елементів даних, що 

необхідно для (k+1)-ї ітерації методу 

Дія 5. Визначення вектору помилок 

Дія 6. Оновлення оцінок ІХК за допомогою МНК 

Висновки:Запропонована методика дозволяє 

проводити більш точну оцінку стану каналу зв’язку в 

системі МІМО  
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Науковий керівник: доцент кафедри 
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МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОБІЛЬНИХ СЕНСОРІВ 
 

Бродар М.О. 

курсант 161 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми:Живлення мобільних 

безпроводових сенсорних мереж є ключовим 

обмеженням, яке безпосередньо впливає на 

автономність і продуктивність пристроїв. Сьогодні 

багатопристроїв в промисловому, військовому, 

офісному і побутовому обладнанні працюють 

цілодобово та автономно, тому важливим параметром 

джерелживленнястаєенергоспоживання в режимі 

«очікування». 

Мета роботи. Підвищення рівня енергозбереження 

мобільних сенсорів. 

Виклад основного матеріалу. Щоб скоротити 

загальну енерговитрату, без проводові сенсорні мережі 

контролюють активний час пристроїв (наприклад, 

радіо або мікроконтролера) і обмежують споживання 

струму, коли вони в режимі «сну». Ці мережі 

досягають цього, змінюючи режими налаштування 

пристроїв, такі як «завжди включений», «режим 

очікування» або «режим сну». Наприклад, подумайте 

про основний дистанційний датчик температур, який 

збирає дані протягом тривалого періоду часу. У 

«активному» режимі пристрій використовує 

потужність для зчитування температур і 

маніпулювання даними за допомогою складного 

алгоритму фільтрації шуму, але пристрій не повинен 

робити це постійно. Якщо він не перебуває в 

активному режимі, мікроконтролер може повернутися 

до режиму «сну», поки не буде зроблено додаткові 

вимірювання зразків. Потім через певні проміжки часу 

годинник і календар у реальному часі  прокидаються з 

режиму сну, щоб побачити, чи з'явились завдання. 

Якщо ні, то він повернеться до сну, зберігаючи 

енергоспоживання. Коли час, протягом якого 

мікроконтролер виконує роботу, розумно управляється 

і контролюється, загальний обсяг споживання енергії 

різко знижується. 

Висновки. Для підвищення рівня 

енергозбереження та енергоефективності достатньо 

правильно побудувати структуру мобільної сенсорної 

мережі та доцільно використовувати режими 

налаштування пристроїв в залежності від отриманого 

завдання. 
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Актуальність теми: Зростаюча популярність 

голосових і мультимедійних послуг на основі IP-

протоколу і викликані ними зміни в структурі 

телекомунікаційних мереж потребують будівництво 

мереж наступного покоління, в яких широкий спектр 

послуг, включаючи передачу голосу і даних для 

конфіденційності необхідно використати комплекс 

заходів безпеки, що і визначає 

Мета: Підвищення рівня захищеності зв’язку при 

передачі мовної інформації в  мережі ІР-телефонії. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз 

технологій які використовуються в мережах 

загального користування  а також мережах військового 

зв’язку. Мережі військового зв’язку побудована на 

основі NGN.NGN − це відкрита, стандартна пакетна 

інфраструктура, яка здатна ефективно підтримувати 

всі існуючі послуги, забезпечуючи необхідну 

масштабованість і гнучкість, дозволяючи реагувати на 

нові вимоги по функціональності і пропускній 

спроможності.  

ІР-телефонія є однією з послуг сучасних 

мультисервісних мереж NGN, яка полягає у організації 

сеансу телефонної розмови з можливістю паралельної 

передачі даних між географічно віддаленими та прямо 

не пов’язаними абонентами за допомогою мереж з 

комутацією пакетів. Основним обладнанням, що 

використовуються на мережах військами є 

CiscoSystems, GrandstreamNetworks та Yealink.  

На даний час в реальних мережах VoIP співіснують 

і конкурують три основних сімейства протоколів: 

H.323, SIP та MGCP. Протоколи перерахованих 

сімейств регламентують контроль медіа-викликами і 

передачу медіа-трафіку в IP-мережах, але при цьому 

реалізують три різних підходи до побудови систем 

телефонної сигналізації.  
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З'ясовано, що IP–телефонія — це додаток, який 

працює в IP–мережі, і адекватні заходи щодо її захисту 

загалом позбавляють зловмисника додаткових 

можливостей з організації прослухування, реалізації 

DoS–атак і використання ресурсів мережі як лазівок у 

IP—телефонну мережу.  

Аналіз досвіду збройних конфліктів а також 

проведення ООС на сході України показав 

необхідність підвищення  захищеності зв’язку в 

мережі IP- телефонії 

Проведений аналіз показав, що для підвищення 

захисту мовної інформації яка передається в мережі 

IP– телефонної , є сумісно використовувати переваги  

VPN каналів, а також протоколів, що забезпечують 

шифрування інформації наприклад SRTP дозволить 

підвищити рівень захищеності мовної інформації , що 

використовують ІР-протоколи . Тобто IP–телефонія 

має бути відокремлена від мережі, де передаються 

інші дані за допомогою VLAN. Така сегментація дає 

змогу створити додатковий рубіж, який запобігає появі 

атак і зловживань, у т.ч. й ті, джерело яких 

знаходиться у внутрішній мережі. Водночас, при 

проектуванні IP– телефонної мережі важливо 

забезпечити відповідну смугу пропускання та не 

забувати про використання механізмів QOS для 

пріоритетності IP– телефонного трафіку.  

Встановлено, що використання засобів захисту 

інформації, орієнтованих на особливості роботи IP–

телефонії, допомагає уникнути додаткових фінансових 

витрат на модернізацію наявного устаткування або 

придбання нових захисних пристроїв. 

Висновки. Таким чином, були розглянуті методи 

забезпечення конфіденційності зв’язку в мережі IP-

телефонії. Для захисту конфіденційних переговорів і 

мінімізації можливості попадання конфіденційної або 

комерційної інформації в руки зловмисника необхідно 

захистити передані по відкритих каналах зв'язку дані 

від перехоплення і прослуховування. 

Я вважаю , що для підвищення рівня захищеності 

мовної інформації в мережі IP– телефонії необхідно 

комплексно використовувати переваги  тунелів VPN, 

шифрування телефонних розмов протоколами TLS і 

SRTP та використання між мережевих екранів.  
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Актуальність теми. Інтенсивний розвиток 

сучасних телекомунікаційних мереж, їх 

мультисервісна багаторівнева структура і складна 

розгалужена топологія, висувають нові вимоги до 

принципів експлуатації мереж зв'язку. Розвиток 

волоконно-оптичногозв'язку, висока конкуренція між 

операторами зв'язку і вартість інформаційних ресурсів, 

переданих по мережах телекомунікацій, висувають на 

провідніпозиції задачу централізованого контролю за 

мережевими волоконно-оптичними лініями передачі. 

Останнім часом оператори зв'язку починають 

інвестувати чималі кошти в розвиток інфраструктури 

своїх волоконно-оптичних мереж з акцентом на 

впровадження і вдосконалення систем управління та 

автоматичного моніторингу стану ліній і каналів 

зв'язку. 

Метою роботи є аналіз оцінки якості системи 

моніторингу волоконно-оптичних ліній зв’язку у 

Збройних Силах України для своєчасного виявлення 

дефектів з подальшим оперативним усуненням 

несправностей та підвищення надійності 

функціонування оптоволоконних мереж. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Волоконна оптика одна з провідних технологій нашого 

часу. Вона все більше набирає популярності через свої 

очевидні переваги. Експлуатація таких 

технологійвимагаєпостійногомоніторингузадлязабезпе

ченнябезперебійноїроботи. Може проводитись як 

оптичними рефлектометрами в ручному режимі так і 

автоматичному, без втручання особового складу. 

Автоматичний моніторинг може робити запис 

показників на сервер чи на визначене програмою місце 

накопичування задля аналізу волоконно-оптичних 

втрат, проблемних зон та аварій, які виникли в 

результаті експлуатації лінії передачі. 

Автоматизовані системи моніторингу більш 

практичні для використання у великих волоконно-

оптичних мережах на дальніх відстанях, в свою чергу 

не великі мережі можна тестувати без допомоги 

системи моніторингу, а лише окремими оптичними 

рефлектометрами, оптичними вимірювачами 

потужності та іншими засобами. 

Загальних систем моніторингу волоконно-

оптичних ліній зв’язку які працюють в автоматичному 

режимі немає. Збройні Сили України використовують 

лише засоби для тестування волоконної оптики з 

розробленим планом моніторингу, що також можна 

віднести певною мірою до системи моніторингу.   

Збройні Сили України мають великий потенціал в 

розвитку своїх технологій в тому числі технологій 

волоконно-оптичної передачі інформації. Тому в 

подальшому, планується створення чотирьох команд 

розгортання та підтримки волоконно-оптичних ліній 

зв’язку, розширення мережі волоконної оптики та 

встановлення автоматизованих систем моніторингу. 
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Висновок. Від якості контролю систем 

моніторингу залежить якість функціонування 

волоконно-оптичних ліній зв’язку. 
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Зростання обсягів інформації, що передається у 

телекомунікаційних мережах потребує розвитку 

волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП), які є 

основою сучасних магістралей. Цифрові волоконно-

оптичні системи є найбільш перспективними оскільки 

забезпечують максимальну пропускну здатність і 

дальність зв’язку.  

Існує значна кількість факторів і фізичних явищ, 

які обмежують пропускну здатність таких ВОСП 

(дисперсія, загасання, втрати на з’єднаннях).  

Розвиток інформаційних технологій потребує 

удосконалення засобів організації волоконно-

оптичного цифрового зв’язку з урахуванням нових 

стандартів і обладнання, яке здатне працювати на 

великих швидкостях передачі даних. Тому, аналіз 

технологій передачі інформації, що підвищують 

ефективність використання ВОСП є актуальним 

завданням.   

Метою дослідження є підвищення ефективності 

використання волоконно-оптичних систем передачі. 

Плезіохронна цифрова ієрархія (Plesiochronous 

Digital Hierarchy, PDH) та синхронна цифрова 

ієрархія ( Synchronous Digital Hierarchy SDH)є 

основними технологіями передачі інформації в ВОСП.   

Плезіохронна цифрова ієрархія - принцип побудови 

цифрових систем передачі даних, що використовують 

груповий  ІКМ-сигнал, який потребує синхронізації 

швидкостей цифрових потоків на вході обладнання 

мультиплексування. Основними недоліками 

плезіохронної цифрової ієрархія є: використання 

спеціального формату кадру для кожного рівня 

мультиплексування, низька пропускна здатність 

службових каналів,неможливий прямий доступ до 

індивідуальних каналах, об'єднаним в груповому 

потоці.  

Синхронна цифрова ієрархія - принцип побудови 

цифрових систем передачі, що використовують 

мультиплексування цифрових потоків, але зі значно 

більшою базовою швидкістю передачі і 

синхронізацією усього каналоутворюючого і 

передавального устаткування. За базовий рівень 

швидкості передачі прийнято синхронний 

транспортний модуль STM-1 із швидкість 155,52 

Мбіт/с. Сигнал STM-1 може переносити декілька 

нижчих за швидкостями корисних сигналів, що 

дозволяє застосовувати потоки PDH у транспортних 

модулях STM. 

Технологія SDH у порівнянні з PDH має наступні 

переваги: пряме мультиплексування компонентних 

потоків, розміщення в циклі передачі (фреймі) 

службової інформації для маршрутизації потоків, 

контролю і керування мережами різної топології 

сучасними методами, основними на комп'ютерних 

системах, розширений діапазон швидкостей передачі 

за межі швидкостей передачі системи PDH, сумісність 

систем PDH європейської й американської ієрархії. 

Висновок. Отже, принциповою відмінністю систем 

SDH від інших є те, що вони призначені для 

високоефективної передачі і розподілу цифрових 

потоків, сформованих апаратурою PDH, ATM і ін. 

Потоки передаються (транспортуються) по трактах 

транспортної мережі у вигляді віртуальних 

контейнерів відповідного рівня, що дозволяє 

збільшити швидкість передачі інформації в ВОСП.  
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н. майор 

Погребняк Л.М. 

 

 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВ’ЯЗКИ АВТОМОБІЛЮ 

КЕРІВНОГО СКЛАДУ ЗСУ ДО МОБІЛЬНОГО 

ВУЗЛУ ЗВ’ЯЗКУ ПУ ПРОТЯГОМ РУХУ В 

КОЛОНІ ТА НА СТОЯНЦІ 
 

Виливок  С.В. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. Для забезпечення можливості 

керівному складу ЗСУ управління частинами, 

підрозділами протягом переміщення на машинах (в 

колоні), а також переміщення командного пункту, 

необхідно передбачати спеціальні радіо технологій 

широкосмугового радіодоступу для обміну 

мультисервісним трафіком.На сьогоднішній день 

відсутнє рішення задовольняюче визначені вимоги. 

Пошук доцільної технологій ШСРД робить дану 

роботу актуальною. 

Метою дослідження є обґрунтування технології 

ШСРД для забезпечення прив’язки автомобілю 

керівного складу ЗСУ до мобільного вузлу зв’язку ПУ 

протягом руху в колоні та на стоянці з гарантовано 

високою пропускною спроможністю та 

розвідзахищеністю. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%9A%D0%9C-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
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Виклад основного матеріалу  
На основі аналізу характеру та об’єму 

мультисервісного трафіку в каналах управління, було 

визначено основні оперативно-технічні вимоги до 

обладнання ШСРД, а саме: розвідзахищеність, висока 

пропускна спроможність, стійкість, можливість 

працювати в умовах відсутності прямої видимості  та в 

умовах багатопроменевості на відстані до 1 км. 

Обґрунтовано використання алгоритмів AES 

128/FIPS для забезпечення розвідзахищенності. 

Показано, що для забезпечення передачі сигналів 

відеоспостереження з динамікою до 10-15 кадрів за 

секунду доцільно використовувати компресор 

стандарту H.264, що дозволяє мінімізувати потрібну 

пропускну спроможність лінії ШСРД на 

Ethernetінтерфейсі до 5 Мбіт/с 

Доведена принципова неможливість побудови 

ліній прив’язки на існуючих в ЗСУ технологіях 

802.11n  а саме AirGridM5 23dBi та Р-402 у зв’язку з 

високими втратами пропускної спроможності при 

передачі мультісервісного трафіку через 

використанняпротоколу канального МАС рівня – 

CSMA/CA. Показано, що основною причиною низької 

швидкості передачі на Ethernet інтерфейсі є високий 

overhead - велика частка службової інформації  

порівняно з корисними даними при передачі коротких 

пакетів.Застосування технології МІМО в умовах 

багатопроменевого розповсюдження радіохвиль 

робить неможливим обмін мультисервісним трафіком 

через збільшення втрат і залежність від довжини 

пакетів. 

Обґрунтовано, що інваріантним до характеру 

трафіку та умовам багатопроміневого 

розповсюдженням радіохвиль є синхронний часовий 

протокол доступу на МАС рівні. Обґрунтовані 

параметри радіокадру для забезпечення стійкості лінії 

при роботі в складних умовах відсутності прямої 

видимості.  

На основі аналізу обладнання існуючої технологій 

ШСРД з синхронним часовим протоколом доступу 

визначено доцільність використання радіостанцій 

виробництва компанії HARRIS та RADWIN. 

Обладнання компанії RADWIN, а саме HBS 5800, 

HMU 5700 найбільше підходить до забезпечення 

визначених вимог. Технологія гарантує передачу 

інформації на відстань до 1 километра в умовах 

відсутності прямої видимості, має алгоритми 

шифрування AES128/AES256/, можливість роботи в 

режимі МІМО. 

Проведений розрахунок енергетичного потенціалу 

радіолінії на обладнанні RADWINHBS 5800, HMU 

5700 було визначено, що за будь яких умов пропускна 

спроможність на Ethernet інтерфейсі складатиме не 

менше ніж 5Мб/с між автомобілем керівного складу 

ЗСУ і мобільним вузлом зв’язку ПУ. 

Висновки. В ході проведення дослідження 

визначено, що для успішного виконання бойового 

завдання, обробки і збору інформації протягом 

переміщення вузлів необхідним є використання 

технології ШСРД з синхронним часовим протоколом 

на МАС рівні для ефективного, надійного обміну 

мільтисервісним трафіком в умовах 

багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. 

Проаналізувавши обладнання технологій ШСРД з 

синхронним часовим протоколом на МАС рівні 

запропоновано використання технології ШСРД 

виробництва компанії RADWIN а саме лінійкаHBS 

5800, HMU 5700. Проведено розрахунок 

енергетичного потенціалу, що підтвердило можливість 

отримання не менш як 5 як Мбіт/с пропускної 

спроможності на Ethernetінтерфейсі. Визначено 

потребу в застосуванні та введення в озброєння ЗСУ. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, кандидат 

технічних наук, доцент працівник ЗСУ Татарінов А.С. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НЕОБХІДНОЇ 

ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ  

ПРОВОДОВИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ 
 

Виниченко О.О. 

курсант 161 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Досвід збройних конфліктів сучасності, а також 

виконання бойових завдань в зоні проведення операції 

Об’єднаних сил Збройними Силами України, дозволяє 

зрозуміти, що результат збройної боротьби сьогодення 

значною мірою залежить від достовірності, повноти та 

своєчасності інформації, що передається, а також 

надійності та прихованості управління військами та 

зброєю при реалізації прийнятих та обґрунтованих 

рішень.  

Актуальність теми полягає в тому, що на 

сьогоднішній день, для оцінки якості системи  зв’язку 

використовують систему параметрів, які 

характеризують спроможність системи зв'язку 

забезпечувати належний рівень її бойової готовності 

та функціональної сумісності. 

Метою дослідження є:аналіз та обґрунтування 

методу оцінки пропускної спроможності з 

урахуванням вимог щодо якості надання 

телекомунікаційних послуг. 

Викладка основного матеріалу: Сучасні лінії 

зв'язку – це грандіозні спорудження, що містять 

середовище поширення сигналів і комплекс складного 

електронного обладнання. 

Лінії зв'язку забезпечують проходження сигналів в 

потрібному напрямку і на необхідну відстань. Лінії 

зв'язку мають довжину в тисячі кілометрів, проходять 

по зонам з різними кліматичними умовами, постійно 

піддаються впливу різних природних явищ. Якісна 

передача сигналів по лініях можлива лише в тому 

випадку, якщо вони мають певні властивості і 

параметри, практично не залежать ні від пори року, ні 

від умов роботи.  

Для оцінки якості системи зв’язку використовують 

систему параметрів, які характеризують спроможність 

системи  забезпечувати належний рівень її готовності 

та функціональної сумісності. Серед основних 

характеристик, що характеризує якість системи 

зв’язку, використовується пропускна спроможність. 

Пропускна спроможність системи зв'язку – 
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спроможність системи  зв'язку передавати задані 

потоки повідомлень за одиницю часу. 

Висновок: слід зазначити, що вирішення завдання 

методики оцінки необхідної пропускної спроможності 

проводових ліній зв'язку, безумовно, може бути 

досягнуто прямим шляхом - на основі надання 

гарантованої смуги пропускання, підвищення 

ефективності мережевих пристроїв - маршрутизаторів 

і шлюзів, використанні магістралей з високими 

пропускними спроможностями. 
 

Науковий керівник: начальник наукового центру 

зв'язку та інформатизації, к.т.н., с.н.с. полковник 

Масесов М.О. 

 
 

 

 

 

СУЧАСНІ РАДІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ 

ІНФОРМАЦІЇ ПО РАДІОРЕЛЕЙНИХ  

КАНАЛАХ ЗВ`ЯЗКУ 
 

Вишківський  А.С. 

 курсант 161 навчальної групи 

 кафедра транспортних систем та мереж 

 

Актуальність теми. В умовах динамічної зміни 

форм та способів збройної боротьби комплекси та 

засоби зв’язку, що прийняті на озброєння Збройних 

сил України (ЗСУ), за своїми можливостями й 

технічним рівнем не відповідають сучасним вимогам 

системи управління. Збільшення обсягів інформації, 

що передається в інтересах управління військами та 

зброєю, вимагає удосконалення системи зв’язку. 

Метод дослідження – підвищення швидкості 

передачі інформації по радіорелейних каналах зв’язку 

в ЗСУ. 

Відповідно до поставленої мети вирішуються 

такі задачі: 

1. Обґрунтування необхідності підвищення 

швидкості передачі інформації по радіорелейним 

каналам зв’язку. 

2. Аналіз технології МІМО та її застосування у 

ЗСУ. 

3. Підвищення спектральної ефективності 

радіорелейних систем за допомогою методів 

просторово-часового блочного кодування сигналів. 

Виклад основного матеріалу. У радіорелейних 

станціях (РРС), прийнятих на озброєння у ЗСУ 

використовується технологія МІМО. Наприклад, РРС 

широкосмугова Р-402 підтримує режим МІМО 22   

за протоколом радіоканалу IEEE 802.11а/n. 

MIMO (MultipleInput Multiple Output) – системи 

зв'язку з рознесеними у просторі передавальними і 

приймальними антенами. Їх використання дозволяє 

проводити просторову і часову обробку сигналів, 

ефективніше використовувати випромінювану 

передавачем потужність і знижувати негативний вплив 

завад.  

Внаслідок цього пропускна спроможність MIMO-

систем теоретично може бути збільшена пропорційно 

числу антенних елементів у порівнянні зі звичайними 

системами зв'язку, що використовують одноелементні 

антени. 

У каналах МІМО використовуються такі методи 

просторово-часового блочного кодування (Space-Time 

Block Coding, STBC): ортогональні (Orthogonal, 

OSTBC), квазіортогональні (Quasi-Orthogonal, 

QOSTBC) та неортогональні (Non-Orthogonal, 

NOSTBC). Ефективність будь-якого методу 

просторово-часового кодування, узгодженого з МІМО-

каналом, найчастіше оцінюють такими ключовими 

параметрами: швидкість коду STC κ , виграш 

рознесення d  (Diversity Gain, DG), виграш 

мультиплексування r  (Multiplexing Gain, MG), 

виграш розстановки (ArrayGain, AG) та 

обчислювальна складність Ο . 

NOSTBC дозволяють значно підвищити СЕ, проте 

характеризуються низькою ЕЕ через низький рівень 

рознесення сигналів, а також високою Ο . 

Найвідомішим NOSTBC є код VBLAST [1]. У 

результаті наукових досліджень останнього 

десятиліття створено клас досконалих Perfect-кодів 

(PSTBC) [2, 3], що одночасно максимізують DG і MG, 

та є верхньою межею ефективності методів STBC. 

Головним недоліком PSTBC є висока обчислювальна 

складність декодування сигналів за алгоритмом 

максимальної правдоподібності (Maximum Likelihood, 

ML), що експоненційно збільшується у МІМО великих 

розмірностей та унеможливлює їх практичну 

реалізацію. Найвідомішим із PSTBC для МІМО 

Rx2  є код Golden [2], головним недоліком якого 

також є експоненційна складність ML-декодера. 

Зменшенню складності декодування PSTBC 

присвячено [4], проте успіхи у даному напрямку не є 

істотними. 

Структура, обчислювальна складність декодування 

Ο  та показники виграшів DG та VBLAST та Golden 

для найменшої МІМО 22   наведено у табл. 1. У 

сучасних стандартах безпроводового зв’язку 

використовуються ортогональні та неортогональні 

типи матриць. У WiMAX методи VBLAST та Golden 

відомі як матриці В та С, відповідно [5], та 

застосовуються залежно від відношення сигнал / шум. 

Таблиця 1. 
 Структура та показники ефективності STC у MIMO 22   

 

Назва 

коду / 
показники 
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Матриця  21 dd  
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2 4 

MG, r  2 2 

Базова Ο  
2M  4M  

Спрощена 

Ο  

2M  
5,2M  [4] 
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Аналіз завадостійкості зазначених методів [6] 

показав, що при типових для цифрових систем 

передачі інформації значень ймовірності помилки 
5

п 10P  енергетичний виграш (ЕВ) від 

використання матриці Golden порівняно з VBLAST 

складає до 11 дБ для показника СЕ 

біт/с/Гц102  . Такий ЕВ пояснюється 

повним рознесенням сигналів у методі Golden та 

недостатнім рівнем їх рознесення у VBLAST. 

Висновки. У роботі запропоновано шляхи 

підвищення швидкості передачі інформації по 

радіорелейним каналам зв’язку, що досягається за 

допомогою використання технології МІМО та 

неортогональних методів просторово-часового 

блочного кодування. Оскільки код Golden є 

оптимальним за показниками спектральної (СЕ) та 

енергетичної ефективності (ЕЕ), саме його доцільніше 

використовувати замість методу VBLAST для будь-

яких значень СЕ. Отриманий ЕВ до 11 дБ при 
5

п 10P  може бути використано для зниження 

потужості передавача, зниження вимог до чутливості 

приймача, підвищення завадостійкості, а головне – для 

збільшення швидкості передачі інформації щляхом 

використання ансамблів сигналів більшого розміру, 

що передаються парою антен у Р-402, або у інших РРС 

з підтримкою технології МІМО. При цьому, 

безперечно, слід забезпечити достатній рівень 

декореляції передавальних та приймальних антен. 

Ключовим недоліком матриці Golden є висока 

обчислювальна складність обробки сигналів, проте 

розвиток сучасних цифрових процесорів обробки 

сигналів дає можливість її практичної реалізації в 

системах радіозв’язку реального часу. 
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Нові виклики та загрози, з якими зштовхнулись 

військові збройні формування України в ході 

проведення антитерористичної операції, вимагають 

сучасних та ефективних рішень щодо вирішення 

проблемних питань забезпечення операцій (бойових 

дій).  

Система управління військовими частинами та 

підрозділами Збройних Сил України як ніколи 

потребує організації своєчасного, достовірного та 

скритного зв’язку. В свою чергу, якість системи 

військового зв’язку і автоматизації визначається 

бойовою готовністю, функціональною сумісністю, 

стійкістю, мобільністю, пропускною спроможністю 

та безпекою.  

Задача оцінки якості системи військового зв’язку є 

актуальним науково-практичним завданням при 

плануванні та розгортанні системи зв’язку в різних 

ланках управління. Зі складністю вирішення такого 

завдання зіштовхнулися службові особи штабів 

(органів військового управління) як при плануванні 

зв’язку на операцію (бойові дії), так і в ході 

функціонування розгорнутої системи зв’язку при 

впливі зовнішніх факторів  

Метою роботи є методика аналіз методів 

забезпечення стійкості військових ліній зв’язку, 

побудованих з використанням станцій 

широкосмугового радіодоступу, в умовах впливу 

засобів радіоелектронної боротьби. 

Висновок: Виходячи з мети та завдання 

кваліфікаційної роботи можна зробити наступні 

висновки: 

по – перше, основними шляхами підвищення 

пропускної спроможності системи зв’язку можна 

вважати: 

- широке впровадження цифрових методів 

каналоутворення, обробки й передачі інформації; 

- впровадження автоматичної комутації каналів, 

повідомлень і пакетів повідомлень на вузлах зв’язку, 

скорочення використання закріплених за напрямками 

каналів первинної мережі зв’язку; 

- застосування уніфікованих кінцевих пристроїв 

(інтегральних терміналів) на автоматизованих 

робочих місцях посадових осіб для передачі в 

цифровому виді будь-яких повідомлень цифровими 

каналами і трактами первинної мережі зв’язку; 

- інтеграція функцій утворення каналів, комутація 

та засекречування усіх видів повідомлень в 

уніфікованих модулях зв’язку; 

- освоєння нових діапазонів частот; 

- впровадження волоконно-оптичних ліній зв’язку. 

по – друге, для систем ШД розрізняють три рівня 

охоплення користувачів: персональний рівень - 

WPAN; місцевий - WLAN; міський рівень - WMAX.  
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Найуспішнішим прикладом мереж WLAN є 

стандарт ІЕЕЕ 802.11 (Wi-Fi) тa технологія WiMAX. 

Конкурентами мобільної технології WiMAX є 

мобільні технології 3G. 

Технологія Wi - Fi - це безпровідний аналог 

стандарту Ethernet, на основі якого сьогодні 

побудована велика частина офісних комп'ютерних 

мереж. Мережі Wi-Fі працюють на частотах 2,4 ГГц 

або 5 ГГЦ. WiMAX - це система далекої дії, що 

покриває. кілометри простору, яка зазвичай 

використовує ліцензовані спектри частот (хоча 

можливо використання неліцензованих частот) для 

надання з'єднання із інтернетом типу точка-точка 

провайдером кінцевому користувачеві.  

LТЕ - назва мобільного протоколу передачі даних 

проект 3GPP, стандарт з вдосконалення UMTS для 

задоволення майбутніх потреб швидкості. 

Еволюція технологій передачі даних в 

стільникових системах зв'язку відповідно до 

стандарту NMT (1G - 1981 p.) до LTE (4G - 2009 p.) 

призвела до збільшення швидкості передачі 

інформації в 272 тис. разів! За 30 років був пройдений 

шлях від аналогових до широкосмугових цифрових 

технологій передачі даних. 

по – третє ефективність PЕБ значною мірою 

залежить від рівня розвитку і досконалості 

застосування засобів військової радіоелектроніки і 

техніки РЕБ.  

Незважаючи на те що засоби РЕБ безпосередньо 

не уражають особовий склад. зброю i бойову техніку 

результати їхні застосування можуть робити істотний 

вплив на хід і вихід бойових дій. Образно кажучи, як 

людина, нервова система якого уражена, не зможе 

діяти, так і будь-який бойовий засіб-підрозділ. 

частина, з'єднання не в змозі використовувати свою 

міць, якщо паралізована система розвідки і 

керування. 

Так як у військовому конфлікті на Донбасі Росія 

має більш сучасне озброєння, ніж Україна, але 

різниця не настільки критична, щоб її не подолати. 

Українська і російська сторони використовують 

переважно зброю радянського виробництва з деякими 

елементами нового озброєння. РФ використовує зону 

бойових дій для утилізації застарілого озброєння та 

відпрацювання нових зразків, у тому числі 

безпілотних систем, Військовий конфлікт на Донбасі 

дозволяє Україні вдосконалити нові зразки 

озброєння: легку і важку бронетехніку, засоби зв`язку 

і безпілотні системи. 
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МАРШРУТИЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

МЕРЕЖ ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Волявський  М.В. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 
 

Актуальність теми. Існує велика кількість 

телекомунікаційних мереж, для надійної роботи яких 

використовуються різноманітні протоколи 

маршрутизації, кожен з яких має свої особливості. 

Існують додаткові протоколи, які є мостами між 

окремими мережами, що дозволяють в одній цілісній 

системі використовувати несумісних між собою 

протоколи. Зважаючи на всі зусилля не створено 

протоколу, що б задовольняв багатьом умовам 

використання, тому вибір оптимального протоколу – 

це досить складне та актуальне завдання сьогодення. 

Мета роботи. Проектування методики вибору 

протоколів маршрутизації телекомунікаційних мереж 

відомчого призначення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протоколи маршрутизації призначені для 

автоматичної побудови таблиць маршрутизації, на 

основі яких виконується переміщення пакетів. 

Маршрутизація є однією з ключових функцій 

мережного рівня OSI (Open Systems Interconnection). 

При цьому під маршрутизацією розуміється, перш за 

все, процес визначення в телекомунікаційній мережі 

одного або множини шляхів (маршрутів), оптимальних 

у рамках обраних критеріїв, між заданою парою або 

множиною мережних вузлів. Таким 

чином, шлях (маршрут) — це послідовність мережних 

вузлів і трактів передачі, які з'єднують задану пару 

вузлів мережі. Основні цілі маршрутизації полягають 

у мінімізації (максимізації) значень обраних 

показників якості обслуговування (швидкості 

передачі, середньої затримки, джитера, втрат пакетів 

та ін.), а також у забезпеченні збалансованого 

завантаження мережі, її канальних і буферних 

ресурсів. Тому основними завданнями, які належать до 

галузі маршрутизації, є: контроль і збір інформації про 

стан мережі (її топології, завантаження мережних 

ресурсів тощо), розрахунок шуканих шляхів 

(маршрутів) і реалізація маршрутних рішень. 

Висновок. Вибір протоколів маршрутизації які 

використовуються в телекомунікаційних мережах 

надає можливість обрати найбільш ефективний 

протокол який забезпечить надійність передачі даних 

по найбільш ефективному маршруту. 
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Сучасні процеси впровадження новітніх 

інформаційних технологій, формування 

інформаційних спільнот посилює важливість такої 

складової національної безпеки як інформаційна 

безпека. В органах державного управління, в 

профільних силових міністерствах і відомствах 

держави (Збройні Сили України, Міністерства 

Надзвичайних Ситуацій та ін.). Дані системи 

організовані з поділом по ієрархічному принципу і 

являють собою віддалені регіональні підсистеми і 

елементи, які використовують технології обробки і 

передачі інформації. 

В бойовій підготовці і практиці повсякденної 

діяльності широке застосування знаходить ВКЗ,  який 

дозволяє узагальнювати та передавати досвід 

підготовки військ. ВКЗ знайшов застосування в 

практиці дистанційного навчання 

військовослужбовців. В останні роки засоби ВКЗ 

стали активно впроваджуватись в зонах воєнних 

конфліктів. Системи ВКЗ забезпечують зв'язок між 

штабами і мобільними підрозділами сил НАТО у 

всьому світі. Ці системи застосовуються не тільки для 

забезпечення зв'язку вищих ланок управління з 

підлеглими, але і для забезпечення інших процесів 

обміну інформацією (проведення нарад, дистанційного 

навчання, передачі досвіду та ін.). 

Мета та завдання дослідження. Метою 

досліджень в даній роботі є аналіз основних напрямків 

розвитку і впровадження комплексів ВКЗ в системі 

управління ЗС, а також вимог до відео інформаційного 

ресурсу ВКЗ. 

Для досягнення поставленої мети необхідно 

виконати низку завдань: 

- дослідження процесу обробки відеоінформації в 

системі відеоконференцзв’язку, яка передається між 

пунктами управління, для покращення управління 

військами; 

- розглянутинеобхідні фактори для 

створеннямережі; 

- етапи проектування мережі; 

- розглянути необхідне технічне забезпечення  для 

організації відеоконференцзв’язку; 

- навести основний принципи побудови відомчої 

телекомунікаційної мережі; 

- оцінити ефективність існуючих методів 

кодування; 

- розглянути методи щодо підвищення 

ефективності функціонування систем 

відеоконференцзв’язку. 

Переваги відеоконференцзв'язку: 

 спілкування з віддаленим співрозмовником з 
ефектом присутності всіх людей в одній кімнаті; 

 підвищення якості спілкування, завдяки 

можливості бачити обличчя і жести співрозмовника; 

 оперативні консультації віддалених колег і 

співробітників без необхідності всім приїжджати в 

одне місце; 

 широкі можливості у дистанційній освіті і 

телемедицині; 

 виробничі наради і переговори з віддаленими 
підрозділами та філіями. 

Відеоконференцзв'язок – це технічний засіб, що 

дозволяє людині передавати свій голос та зображення, 

одночасно спостерігаючи і слухаючи вилученого 

співрозмовника в режимі реального часу. 

Відеоконференцзв'язок може бути реалізовано як 

програмними, так і апаратними засобами. Програмні 

рішення – це найдоступніші для звичайної людини 

системи відеоконференцзв'язку, що дозволяють 

спілкуватися по всьому світу, просто встановивши 

додаток на свій пристрій. Апаратні рішення вже 

вимагають деяких фінансових вливань, однак 

володіють великими функціональними можливостями. 

Висновки. Застосування відео конференцзв'язку в 

системі управління ЗС дозволить:  

- прискорити процеси прийняття рішень і дає 

можливість приймати більш обґрунтовані рішення 

(особливо в надзвичайних ситуаціях);   

- збільшити ефект сприйняття інформації до 90% 

(під час сеансу учасники можуть не тільки бачити і 

чути один одного, але і обмінюватися даними і 

обробляти їх в режимі реального часу);   

- впровадити дистанційне навчання військ;   

- ефективно розподіляти ресурси (безпосередньо 

війська і необхідне їм матеріально-технічне 

забезпечення);  

- економити час керівного складу (дистанційне 

керування);  

- економити кошти (зменшення кількість 

відряджень і пов'язаних з ними витрат для здійснення 

заходів оперативної підготовки військ і контролю їх 

стану). 
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ РАДІОМЕРЕЖІ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ LTE  
 

Герасімюк Д.А. 

 курсант 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми:В сучасних бойових діях 

існуючі комплекси та засоби зв’язку за своїми 

можливостями й технічним рівнем не відповідають 

сучасним вимогам системи управління. 

Тому метою мого дослідження була розробка 

методики побудови радіомережі спеціального 

призначення з використанням технології LTE. 

В даній тематиці вирішувались наступні задачі: 

1. Обґрунтувати необхідність підвищення 

пропускної спроможності системи зв’язку 

спеціального призначення. 

2. Проаналізувати технологію LTE та розробити 

можливий напрям розгортання мереж LTE 

спеціального призначення. 

Виклад основного матеріалу: На сьогоднішній 

день війська зв’язку ЗСУ зіткнулися з тією 

проблемою, що техніка зв’язку у своїй більшості 

побудована на обладнанні, яке морально та фізично 

застаріло, не завжди відповідає вимогам щодо 

пропускної спроможності та якості інформаційного 

обміну. Коли технології передових країн забезпечують 

передачу фото, відео, здійснюють конференцзв’язок та 

інше. 

На сьогоднішній день, такою технологією виступає 

технологія мобільної передачі даних − LTE (Long Term 

Evolution− довготерміновий розвиток). Вона підвищує 

ефективність, знижує витрати, розширює та 

удосконалює вже надані послуги, а також інтегрує з 

уже існуючими протоколами. LTE відноситься до 

мобільних мереж четвертого покоління (4G). 

LTE − використовує технології OFDM 

(OrthogonalFrequency-DivisionMultiplexing – 

мультиплексування з ортогональним частотним 

поділом каналів) та антенні технології  MIMO 

(Multiple Input Multiple Output - множинний вхід – 

множинний вихід). Стандарт OFDM характеризується 

сильним перекриттям спектрів сусідніх піднесучих, 

що дозволяє зменшити в два рази значення частотного 

розносу і в стільки ж разів підвищити щільність 

передачі цифрової інформації (біт/с). 

Технологія МIМО− дозволяє значно збільшити 

завадостійкість каналів зв'язку, тобто зменшити 

відносне число бітів, прийнятих з похибкою, без 

зменшення швидкості передачі даних в умовах 

багатопроменевого поширення сигналів. Переваги 

технології МIМО пов'язані з використанням декількох 

антен (антенних решіток) для того, щоб оцінити різні 

шляхи сигналу. 

Мережа радіо доступу включає два основних  

рівні і один додатковий: 

Перший рівень − мережа мобільних базових 

станцій (магістральна мережа).  

Другий рівень – є сукупністю мобільних 

радіомереж низової ланки управління. 

Нульовий рівень − це сенсорні мережі, що 

забезпечують прийом і передачу розвідувальної 

інформації про супротивника та видачу її органам 

управління військами. 

Висновки. В даній роботі  розглянута необхідності 

підвищення пропускної здатності системи зв’язку 

спеціального призначення. Встановлено, що сучасна 

система зв’язку тактичної ланки управління має ряд 

недоліків.  

Вирішенням цих проблем може служити 

технологія цифрової передачі даних четвертого 

покоління – LTE. Основними перевагами мобільних 

радіомереж є: відсутність етапу планування, 

можливість самоорганізації, швидке розгортання, 

децентралізоване управління, дуже висока живучість, 

робота в русі всіх елементів мережі 

 
Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж к.т.н. 

підполковник Чумак В.К. 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ETHERNET В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ДЛЯ 

ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ДСК 
 

Гуляк В.В. 

курсант 161 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми. Сучасні мережні технології 

сприяли новій технічній революції. Створення мережі 

на підприємстві або фірмі сприяє набагато вищому 

процесу обміну даними, відомостями між різними 

структурними підрозділами, прискоренню 

документообігу, контролю за рухами матеріалів й 

інших засобів, збільшенню й прискоренню передачі й 

обміну оперативною інформацією. З огляду на це 

виникає необхідність вивчення локальної 

обчислювальної мережі від її зародків до сьогодення. 

Мета дослідження. Проектування локальної 

обчислювальної мережі технології Ethernet в польових 

умовах для обміну інформацією ДСК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 

допомогою спеціальних шифраторів Гном-Е (В271-

Е(РЕ)) та ПЕЛЕНА - Е(В371 - Е), які призначені для 

криптографічного захисту трафіку IP-мереж 

середнього рівня таємності. На них можна забезпечити 

передачу ДСК інформації через канали проводового, 

супутникового, радіорелейного та стільникового (3G, 

4G) зв’язку. Шифрування трафіку здійснюється у 

периметрі локальної мережі. Криптографічна обробка  

в режимі on-line забезпечує "прозору" роботу 

мережевих додатків обробки даних, IP-телефонії, 

відеоконференцзв’язку. 

Для побудови локально обчислювальної мережі в 

польових умовах використовують два типи кабелю: 

- вита пара; 
- оптичне волоко. 
Ці види кабелю найбільш зручні для передачі 

інформації, тому що: 

- мають високу швидкість передачі; 
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- підходять для апаратури шифрування; 
- низька собівартість; 
- мобільність. 
Для захисту мережі від кібератак використовується 

архітектура SAFE, яка полягає в тому, щоб надати 

зацікавленим сторонам інформацію про сучасний 

досвід проектування і розгортання захищених мереж. 

SAFE покликана допомогти тим, хто проектує мережі і 

аналізує вимоги до мережевої безпеки. SAFE виходить 

із принципу глибоко ешелонованої оборони мереж від 

зовнішніх атак. Цей підхід націлений не так на 

механічну установку брандмауера і системи виявлення 

атак, а на аналіз очікуваних загроз і розробку методів 

боротьби з ними. Ця стратегія призводить до 

створення багаторівневої системи захисту, при якій 

прорив одного рівня не означає прориву всієї системи 

безпеки. 

Висновки. Таким чином було розглянуто 

проектування локально обчислювальної мережі 

технології Ethernet в польових умовах для обміну 

інформацією ДСК. Використана сучасна апаратура 

шифрування середнього рівня таємності, а також 

сучасні мережеві кабелі. Також використана найбільш 

доцільна архітектура SAFE для захисту мережі від 

кібератак. 
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АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПРОЕКТУВАННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ВІДОМЧОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ  
ДОСВІДУ АТО/ОСС 

 

Дем`янчук Д.О. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. Практичне застосування 

інформаційних систем і технологій в державному 

управлінні зачіпають питання якості управління, в 

першу чергу вчасного отримання і доведення рішення, 

мають вплив складові національної безпеки. 

З'являється необхідність не відставати від прогресу в 

сфері інформаційних технологій. Важливо знати і 

вміти застосовувати нові послуги, рішення та наукові 

досягнення. Їх оптимальне використання дозволяє по 

новому підійти до вирішення старих завдань, а також 

сформувати оригінальне рішення для задач, раніше не 

розв'язних. Поширене впровадження і використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному 

житті піднялось на значний рівень. Сьогодення 

вимагає від системи зв’язку безперебійного обміну 

інформацією, своєчасної передачі наказів, донесень, 

чим вона забезпечить якісне і безперебійне управління 

військами, особливо у зоні проведення операції 

Об’єднаних сил. 

Метою кваліфікаційної роботи є побудова 

телекомунікаційної мережі відомчого призначення з 

урахуванням досвіду АТО/ООС.   

Для досягнення поставленої мети необхідно 

виконати наступні завдання: 

1. Проаналізувати переваги та недоліки технології 
SDH при використанні в мережах військового зв’язку. 

Аналіз основних можливостей телекомунікаційної 

мережі відомчого призначення. 

2. Порівняння основних методів проектування 

телекомунікаційної мережі відомчого призначення. 

3. Оцінка варіанту проектування 

телекомунікаційної мережі відомчого призначення з 

урахуванням досвіду АТО/ООС. 

Висновок. Отже у межах першого розділу даної 

дипломної роботи розкрито питання аналіз основних 

можливостей телекомунікаційної мережі відомчого 

призначення. Наведено поняття телекомунікаційної 

мережі та основних топологій їх побудови, розкрито 

класифікацію та види відомчої телекомунікаційної 

мережі, а також основні принципи побудови 

телекомунікаційної мережі відомчого призначення. На 

основі проведеного дослідження варто зробити 

наступний висновок: 

Телекомунікаційні системи та мережі можуть бути 

класифіковані за низкою визначальних ознак. 

Найбільш поширені такі види класифікації:  

за географічним розташуванням, за  топологією, за 

режимом комунікації. 

Основна передумова для створення якісної мережі 

– попереднє планування. Основні можливості відомчої 

телекомунікаційної мережі залежать від якості та 

кількості телекомунікаційного обладнання яке 

використано при її побудові та масштабу самої 

мережі. 

Кожна топологія мережі накладає ряд умов. 

Наприклад, вона може диктувати не тільки тип 

кабелю, а й спосіб його прокладки. Обладнання яке 

необхідно для побудови та використання на відомчій 

телекомунікаційній мережі, потрібно брати з 

урахуванням сумісності та майбутнього розширення. 

А також потрібно враховувати пропускні 

спроможності та можливість шифрування даних. 

Аналіз досвіду АТО/ООС дає зрозуміти, що 

супутниковий зв'язок використовується як основний 

засіб зв'язку і надає єдину можливість забезпечення 

повнозн'язної системи зв'язку. Також використання 

супутникових каналів в побудові транспортної мережі 

зв’язку виявили високу якість, захищеність від 

розвідки противника та надійність зв’язку. Ці фактори 

доводять особливу значимість супутникового зв’язку 

як найперспективнішого для розвитку роду зв’язку. 

Принцип випереджаючої готовності системи 

зв’язку і військ зв’язку, щодо готовності органів 

управління військами диктує потребу підготовки 
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висококваліфікованих фахівців зв’язку, які 

відповідають сучасним потребам розвитку у галузях 

телекомунікації, інформатизації, захисту інформації та 

кібернетичної безпеки і приведення змісту підготовки 

фахівців зв’язку до потреб сьогодення.    
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ SDH  

В ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ  
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Сучасна епоха характеризується стрімким 

процесом інформатизації суспільства. Інтенсивний 

розвиток нових інформаційних технологій стимулював 

розвиток нових технологій транспортних мереж, що 

обумовлює актуальність теми. 

Метою дослідження є підвищення ефективності 

використання волоконно-оптичних систем передачі 

(ВОСП) на основі застосування SDH (синхронної 

цифрової ієрархії). 

Телекомунікаційна мережа – це системоутворююча 

сукупність засобів телекомунікацій, що надає 

територіально віддаленим об’єктам можливість 

інформаційної взаємодії шляхом обміну сигналами 

(електричними, оптичними або радіо).  

Транспортуючи інформацію, необхідно 

контролювати важливі мережеві функції, як якість 

обслуговування з кінця в кінець, керування потоками з 

метою запобігання перевантажень у мережі та ін.  

Телекомунікаційні мережі можна класифікувати за 

типом режиму перенесення інформації (синхронні, 

асинхронні) та технологічними характеристиками. 

Сучасні телекомунікаційні мережі будуються на 

ВОСП оскільки у порівнянні з існуючими системами 

зв'язку на мідних кабелях мають ряд переваг, 

основними з яких є:  

широка смуга пропускання, яка дозволить 

організувати по одному волоконно-оптичному тракту 

необхідне число каналів з подальшим їх 

нарощуванням, а також надавати абоненту поряд з 

телефонним зв'язком будь-які види послуг зв'язку;  

висока захищеність від електромагнітних завад; 

мале кілометричне загасання і можливість організації 

регенераційних ділянок великої протяжності;  

потенційно низька вартість оптичного кабелю  

Середовищем передачі інформації між передавачем 

та приймачем ВОСП є оптичний кабель 

Однією із перших технологій побудованих на 

оптичному волокні була технологія PDH 

(плезіохронна цифрова ієрархія) була розроблена в 

кінці 60-х років для вирішення проблеми зв’язку 

великих комутаторів телефонних мереж між собою.  

Технологія PDH володіє рядом недоліків, основним 

з яких є складність і неефективність операцій 

мультиплексування і демультиплексування 

користувацьких даних. Застосування техніки біт-

стаффінгу для вирівнювання швидкостей потоків 

призводить до того, що для вилучення користувацьких 

даних з об’єднаного каналу необхідно повністю 

демультиплексувати кадри об’єднаного каналу.  

В технології PDH не передбачені вбудовані засоби 

забезпечення відмовостійкості і адміністрування 

мережі. І ще одним недоліком PDH є занадто низькі за 

сучасними поняттями швидкості передавання даних.  

Волоконно-оптичні кабелі дозволяють передавати 

дані зі швидкостями в декілька сотень Гбіт/с по 

одному волокну, що забезпечує трансляцію в одному 

кабелі десятків тисяч користувацьких каналів, але цю 

можливість технологія PDH не реалізує. Ієрархія 

швидкостей закінчується рівнем 560 Мбіт/с. 

Поява нових послуг, таких як відеоконференції, 

доступ до віддалених баз даних передача файлів 

мультимедіа, вимагає створення гнучкої мережі з 

доступністю на вимогу і керованої пропускною 

здатністю. Складність існуючих систем PDH 

призводить до того, що користувачі транспортних 

мереж не можуть задовольнити новим вимогам. 

Ці вимоги задовольняє SDH, в якій усунуті 

недоліки PDH. Використовуючи, по суті, ту ж саму 

фізичну середу передачі, мережа SDH надає доступ 

користувачам зі змінною бітовою швидкістю передачі 

при значному зменшенні обсягу обладнання на 

мережі. 

Одна з головних переваг, яке отримує користувач 

мережі при введенні SDH, полягає в спрощенні 

структури мережі. Це досягається за рахунок 

використання синхронного обладнання. Один 

синхронний мультиплексор замінює велике число 

плезіохронних мультиплексорів, що призводить до 

значного зменшення обсягу використовуваного 

обладнання. Більш низькі експлуатаційні витрати 

забезпечуються також за рахунок скорочення 

номенклатури обладнання, спрощення експлуатації, а 

також скорочення площ, необхідних для обладнання, і 

більш низького споживання електроенергії. 

Ефективніше виділення і вставка каналів, яке 

здійснюється в SDH разом з потужними 

можливостями управління мережею, призводять до 

більшої легкості організації трактів високої бітової 

швидкості для нових мультимедіа послуг, а також 

широкого доступу до цих послуг. 

Інша перевага SDH перед PDH полягає в 

можливості надання швидкості передачі на вимогу. У 

синхронноїмережіможнадинамічнорозподілятиємність
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мережіабосмугупропускання на вимогу. Користувачі в 

будь-якій точці у межах мереж і отримають 

можливість на певний момент часу використовувати 

будь-яку послугу, що надається мережею, при чому 

деякі з них можуть вимагати високі швидкості 

передачі. 

Висновки. Позитивний ефект, який виникає при 

переході до SDH, проявляється в значному підвищенні 

надійності роботи мережі та призводить до істотного 

зниження необхідності утримувати резервне 

обладнання. 

Інтелектуальне управління синхронної мережі 

дозволяє значно поліпшити управління мережею і 

скоротити експлуатаційні витрати. Розширені 

можливості відновлення мережі і її ре конфігурації 

забезпечують більш якісний доступ і швидке надання 

послуг 

SDH забезпечує зручні механізми для організації 

моніторингу і управління транспортними 

можливостями всієї мережі. 
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Актуальність теми: Розвиток телекомунікаційних 

технологій, що використовують волоконно-оптичні 

лінії зв’язку в глобальних мережах передачі даних і в 

комутованих телефонних мережах загального 

користування, вимагає вирішення задачі 

централізованого контролю ВОЛЗ з метою скорочення 

часу на відновлення зв’язку через обриви волокна та 

для прогнозу можливих порушень, викликаних зміною 

в часі характеристик компонентів ВОЛЗ. 

Мета:методика вибору вимірювальних комплексів 

для моніторингу волоконно-оптичних ліній зв’язку для 

своєчасного виявлення дефектів з подальшим 

оперативним усуненням несправностей та підвищення 

надійності функціонування оптоволоконних мереж. 

Виклад основного матеріалу. У ході аналізу 

оцінки якості систем моніторингу волоконно-

оптичних ліній зв’язку було виявлено, що широке 

впровадження ВОЛЗ різного рівня стимулювало появу 

нових архітектур і методів маршрутизації мереж 

зв'язку з комутацією оптичних інформаційних потоків. 

Забезпечення якості використання волоконно-

оптичних ліній зв’язку, потребує суттєвого втручання 

та удосконалення. Для вирішення проблеми 

пропонується такі варіанти: 

 створення нових комутаційних технологій. 

Технічно зазначена задача успішно вирішується на 

основі фізичних принципів, що використовують 

квантово-оптичні, електро-оптичні, магніто-оптичні, 

акусто-оптичні й інші явища; 

 заміна використовуваного устаткування на 

високоточне моніторингове обладнання, що 

забезпечить комфортне цілодобове спостереження за 

станом ВОЛЗ; 

 перекваліфікація спеціалістів для роботи на 

новітньому обладнанні. 

Таким чином, відповідно до отриманих 

результатів, для контролю за станом волоконно-

оптичних лінії зв’язку, з метою забезпечення їх 

якісного функціонування, необхідне встановлення 

новітніх комплексів моніторингу,що відповідатимуть 

вимогам сьогодення. 

Висновки. Були проаналізовані волоконно-оптичні 

комплекси передачі, та існуючі пристрої моніторингу. 

Досягти оптимальних показників при розробці 

вимірювача не є надто складним завданням, 

дослідивши існуючі варіанти побудови комплексів 

моніторингу, можна зробити висновок, що яким би 

ідеальним не був прилад за конструктивними та 

механічними характеристиками, може виникнути 

проблема його неефективності через відсутність 

досвіду використання та невизначеної послідовності 

дій при тестуванні оптоволоконних систем передачі. 

Для підвищення ефективності вимірювальної 

платформи необхідний чіткий набір правил. 
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ПАСИВНІ РЕТРАНСЛЯТОРИ НА ЗАКРИТИХ 

РАДІОРЕЛЕЙНИХ ІНТЕРВАЛАХ 
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Актуальність теми: Однією з особливостей 

радіорелейного зв’язку є залежність напруженості 

поля в точці прийому від рельєфу місцевості, який 

визначає придатність радіорелейного інтервалу при 

розгортанні радіорелейної лінії. Враховуючи 

особливості рельєфу нашої країни,особливо західних 

районів України, в гірських закритих районах в 

більшості випадків виникають ситуації, які не 

дозволяють використовувати активні ретранслятори. В 

таких випадках доречно використовувати пасивні 

ретранслятори різного типу для підвищення 

енергетичного потенціалу радіорелейного інтервалу. 

Мета роботи: розробка методики розрахунку 

електричних характеристик пасивних ретрансляторів 

заломлюючого типу для організації радіозв’язку на 

закритих радіорелейних інтервалах. 

На даний час найбільш широке застосування 

знайшли три типи пасивних ретрансляторів: 

заломлюючого, відбивного і ретранслятор типу 

перешкоди. 

Ретранслятор відбивного типу виконується у 

вигляді одного або двох плоских антенних дзеркал, які 

забезпечують зміну напрямку поширення сигналу. 

Пасивний ретранслятор типу перешкоди являє 

собою металеву поверхню розташовану між двома 

радіорелейними станціями, які знаходяться в зоні тіні 

між собою. 

Особливий інтерес представляє використання 

пасивного ретранслятора заломлюючого типу. 

Ретранслятор заломлюючого типу в простому випадку 

є комбінацією двох гостронаправлених антен, одна з 

яких орієнтована на антену передавача, а друга 

направлена в точку прийому. Таким чином 

здійснюється перевипромінювання сигналу в 

потрібному напрямку. Перевагою ретранслятора 

заломлюючого типу є можливість орієнтувати кожну 

антену так, щоб площина її розкриву була 

перпендикулярна напрямку розповсюдження хвилі. Це 

дозволяє  отримати більший коефіцієнт використання 

її поверхні. Ефективність такого ретранслятора 

визначається в першу чергу характеристиками 

вибраного антенного пристрою. 

Висновки: Пасивний ретранслятор виконаний по 

заломлюючому принципу дозволяє при мінімальних 

матеріальних затратах суттєво збільшити 

енергетичний потенціал на радіорелейному інтервалі 

та підвищити надійність радіозв’язку в цілому. 
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Актуальність теми. До недавнього часу в мережі 

Інтернет застосовувався тільки протокол IP версії 4.За 

версією цього протоколу на IP-адреса виділяється 32 

біта. Але так як число користувачів мережі Інтернет 

швидко зростає, то постає питання про загрозу нестачі 

мережевих адрес. У зв'язку з цим був розроблений 

прокол IP версії 6. За версією цього протоколу на IP-

адресу користувача виділяється вже не 32 біта, а 128 

біт. Це дозволяє значно розширити розмір адресного 

простору. 

Мета дослідження. Впровадження технології IPv6. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Особливості IPv6: 

IPv4 не призначений для забезпечення сумісності. 

Намагаючись зберегти основні функції IP-адресації, 

IPv6 повністю перероблений. Він пропонує наступні 

функції: 

Великий адресний простір 

На відміну від IPv4, IPv6 використовує в 4 рази 

більше бітів для адресації пристрою в Інтернеті. Ця 

велика частина додаткових бітів може забезпечити на 

багато більше різних комбінацій адрес ніж IPv4. Ця 

електронна адреса може виділяти адреса практично 

для всього в цьому світі. Згідно з оцінкою, кожному 

квадратному метру цієї землі може бути присвоєно 

1564 адреси. 

Спрощений заголовок 

Заголовок IPv6 був спрощений шляхом 

переміщення всієї непотрібної інформації і параметрів 

(які присутні в заголовку IPv4) в кінець заголовка 

IPv6. Заголовок IPv6 тільки в два рази більше, ніж 

IPv4, за умови, що адреса IPv6 в чотири рази довше. 

Наскрізне з'єднання 

Кожна система тепер має унікальний IP-адрес і 

може проходити через Інтернет без використання NAT 

або інших ведучих компонентів. Після повної 

реалізації IPv6 кожен хост може безпосередньо 

підключатися до інших хостів в Інтернеті з деякими 

обмеженнями, такими як брандмауер, політики 

організації. 

Автоконфігурація 

IPv6 підтримує режим автоматичного 

конфігурування як зі збереженням стану, так і без 

збереження стану своїх хост-пристроїв. Таким чином, 

відсутність DHCP-сервера не зупиняє міжсегментний 

зв'язок. 

Швидке пересилання / маршрутизація 

Спрощений заголовок поміщає всю непотрібну 

інформацію в кінець заголовка. Інформація, що 

міститься в першій частині заголовка, достатня для 

того, щоб маршрутизатор приймав рішення по 

маршрутизації, таким чином, приймаючи рішення по 

маршрутизації так само швидко, як і при перегляді 

обов'язкового заголовка. 

Висновки. Отже протокол IP настільки 

поширений, що планомірна заміна його четвертої 

версії на шосту представляється вельми непростою 
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справою. Саме тому і розробляються технології, які, 

не будучи частиною специфікації IPv6, здатні 

забезпечити одночасне використання обох версій 

протоколу IP в глобальних мережах. У документах 

робочої групи IETF з питань зміни версій протоколу 

вказується, що IPv4 і IPv6 можуть співіснувати 

протягом необмеженого часу. 
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Актуальність теми: Відомі методи підвищення 

енергетичної ефективності систем та засобів 

радіозв’язку одержані для випадку передачі інформації 

по гаусівському каналу без пам’яті. Наявність у каналі 

селективних завмирань i навмисних завад не дозволяє 

при прийнятій складності реалізації відомих 

алгоритмів передачі дискретних повідомлень досягти 

тієї ж ефективності використання реальних каналів 

зв'язку, що й ідеального гаусівського пів неперервного 

каналу. Тому метою дослідження є аналіз 

завадозахищеності технології ортогонального 

частотного мультиплексування. 

Відповідно до поставленої мети необхідно було 

вирішити наступні задачі: 

1. Проаналізувати технологію ортогонального 

частотного розділення мультиплексуванням. 

2. Визначити особливості використання технології 

OFDM в умовах впливу навмисних завад. 

Виклад основного матеріалу: сьогодні технологія 

ортогонального частотного мультиплексування – 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) 

широко застосовується в мережах безпроводового 

доступу стандартів IEEE 802.11 та IEEE 802.16, 

системах цифрового радіомовлення T-DAB і DRM, 

цифрового телебачення DVB-T, а також у xDSL-

модемах . 

До особливостей технології OFDM слід віднести 

стійкість до завмирань сигналу за умов 

багатопроменевості та частотно-селективних 

завмирань, а також високу спектральну ефективність. 

Багаточастотна структура групового сигналу зменшує 

чутливість системи передачі до імпульсних завад і 

дозволяє ефективно боротися із зосередженими за 

спектром завадами. За рахунок цього перспективним є 

застосування технології OFDM в телекомунікаційних 

системах (ТКС) спеціального призначення (СП). 

Однак для OFDM-систем притаманні і свої 

проблеми : 

- одночасне випромінювання сигналу у всій смузі 

каналу, внаслідок чого зменшується радіус дії засобів 

зв’язку, а для збереження такої ж дальності дії, що і 

для одночастотних систем, необхідно збільшувати 

потужність передавача; 

- високий пік-фактор; 

- висока чутливість до помилок компенсації 

фазових зсувів в каналі, що порушує ортогональність 

несучих; 

- високий рівень паразитної амплітудної модуляції, 

що вимагає підсилювача потужності з високою 

лінійністю характеристики; 

- чутливість схеми до стабільності частоти. 

Модель сигналу з OFDM при впливі навмисних 

завад – це аналітична залежність ймовірності 

помилкового приймання від співвідношення 

сигнал/шум в каналі та характеристик завади: 

спектральної щільності потужності та коефіцієнта 

перекриття спектра сигналу. 

Ймовірність бітової помилки Рб при передачі 

методом ФМ-4 та дії шумової завади в частині смуги 

(ШЗЧС): 
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де m – кількість підканалів, в спектри яких 

потрапляє завада; 

 n – загальна кількість підканалів;  

i, j – індекси, що відповідають підканалам без завад 

та з завадами, відповідно;  

Eб – енергія сигналу;  

G0 – спектральна щільність потужності шуму;  

Gз – спектральна щільність потужності завади;  

Ф(х) – функція Крампа.  
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де  – відношення сигнал/завада. 
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Рекомендації з підвищення завадозахищеності 

OFDM: 

- використання методів просторової компенсації 

завад; 

- відключення, а точніше припинення передачі 

корисної інформації на тих піднесучих, в спектри яких 

потрапила завада і нарощування загальної пропускної 

спроможності системи за рахунок підвищення 

кратності модуляції М на кращих за ВСШ піднесучих; 

- перехід на іншу робочу частоту за умови, якщо 

перший та другий заходи виявляться неефективними; 

- псевдовипадкова зміна позицій пілот-каналів у 

спектрі OFDM сигналу; 

-доповнення оцінки каналу методом максимальної 

правдоподібності, методами, заснованими на знанні 

частотного зсуву  сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснення оптимальної стратегії постановки 

шумових завад 

 
Висновки. В даній роботі проаналізовано 

технологію ортогонального частотного розділення з 

мультиплексуванням, її завадостійкість в умовах 

впливу шумових завад, а саме:  

шумових – загороджувальної та в частині смуги; 

вузькосмугової тональної завади, що подавлює пілот-

несучі; зосередженої у часі протягом тривалості 

захисного інтервалу OFDM-символу.  

Доведено, що найбільшу небезпеку представляє 

тональна (багатотональна) завада, що спрямована на 

подавлення пілот-несучих. З її допомогою 

постановник завад може з найменшими 

енергетичними затратами повністю заблокувати 

передачу інформації. Проте для створення таких завад 

необхідно точно знати частотні позиції пілот-каналів. 

Запропоновано використовувати алгоритми 

псевдовипадкової зміни цих позицій. 

Показано, що для шумових завад існує певна 

«оптимальна» стратегія постановника завад, при якій 

енергія завади концентрується для подавлення частини 

спектра сигналу.  
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Якість надання доступу до мережевих ресурсів 

залежить від типів підключення користувачів до 

мережі та від того яка технологія, обладнання та 

протоколи будуть для цього використовуватись. 

На сьогоднішній день існує багато методів 

забезпечення доступу до мережних ресурсів, що 

мають свої переваги та недоліки. Визначення 

найефективніших методів доступу до мережних 

ресурсів, які здатні забезпечувати усі форми 

інформаційного обміну, що забезпечуються в 

інтересах як постачальника, так і споживачав даний 

час є актуальним завданням[1] 

Метою є дослідження методів забезпечення 

доступу до мережних ресурсів. Для досягнення 

поставленої мети необхідно виявити переваги та 

недоліки існуючих методів, що дозволить визначити 

методи, які найбільш повно відповідають вимогам 

сьогодення.[1,2] 

Аналіз сучасних варіантів організації доступу до 

мережевих ресурсів операторів телекомунікацій 

показав наступне: 

- потреби у високошвидкісній і водночас недорогої 

технології підключення до мережі користувачів 

привели до створення декількох швидкісних версій 

Ethernet: FastEthernet зі швидкістю 100 Мбіт/c, 

GigabitEthernet зі швидкістю 1 Гбіт/c і навіть 

10GigabitEthenet зі швидкістю 10 Гбіт/c; [3] 

- технологія пасивних оптичних мереж, на 

сьогодні, є однією з найбільш розвинених і 

досконалих для забезпечення абонентського доступу 

основних типів послуг (телефонії, передачі даних і 

телебачення). Використання зазначеної технології 

дозволяє в побудувати мережі доступу з великою 
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пропускною спроможністю при мінімальних 

капітальних витратах. Це рішення припускає 

створення розгалуженої мережі (переважно 

деревовидній топології) без активних компонентів - на 

пасивних оптичних розгалужувачах; [4] 

- використання технології DSL 

(digitalsubscriberline) дозволяє значно розширити 

смугу пропускання старих мідних телефонних ліній, 

що з'єднують телефонні станції з індивідуальними 

абонентами. Будь-який абонент має можливість за 

допомогою технології DSL значно збільшити 

швидкість свого з'єднання. Для організації лінії DSL 

використовуються саме існуючі телефонні лінії; дана 

технологія тим і хороша, що не вимагає прокладання 

додаткових телефонних кабелів; [5] 

- для організації безпроводового доступу до 

мережевих ресурсів використовується технологія Wi-

Fi (стандарт IEEE 802.11), яка дозволяє користувачеві 

підтримувати з'єднання декількох клієнтських 

пристроїв між собою. 

В умовах сучасних умовах значно зросла роль 

кібербезпекита захисту інформації  в 

інфокомунікаційних мережах, тобто збереження 

критичної мережної інфраструктури та інформації, що 

циркулює в ній. При цьому очевидним є що створення 

окремих захищених мереж для різних відомств 

потребує певного часу і значних витрат. Забезпечити 

захист інформації в мережах загального доступу 

можливо за рахунок використання віртуальних 

приватних мереж (VPN). Створити та розгорнути 

Virtual Private Networkможливо за рахунок 

використання: 

IPsec – це набір протоколів для забезпечення 

захисту даних, який використовується для 

забезпечення інтернет-зв’язку в IP-мережі. IPsec 

забезпечує комунікацію з інтернет-протоколом 

шляхом перевірки кожного сеансу та індивідуального 

шифрування пакетів даних протягом всього періоду 

з’єднання. Існує два режими, в яких працює IPsec 

VPN, це режим транспортування та тунелювання. 

Обидва режими створені для захисту передачі даних 

між двома різними мережами. 

OpenVPN – вільна реалізація технології VPN з 

відкритим початковим кодом для створення 

шифрованих з'єднань між двома клієнтськими 

машинами або при розгортанні централізованого VPN-

сервера для одночасної роботи декількох клієнтів. 

OpenVPN дозволяє встановлювати з'єднання між 

комп'ютерами, що перебувають за NAT-екраном, без 

необхідності зміни їхніх налаштувань. OpenVPN 

основана на SSL/TLS та є одним з найкращих рішень 

для розгортання VPN. 

Висновки. Дослідження проводилося з метою 

пошуку шляхів визначення певної технології, яку 

доцільно використовувати в конкретному випадку при 

організації доступу до мережі.  

Розглянувши найбільш перспективні технології 

доступу за критеріями ціна/швидкість 

передачі/відстань, можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день пасивні оптичні мережі є найбільш 

розвиненою мережевою технологією. 

Для забезпечення захисту інформації  в 

інфокомунікаційних мережах доцільним буде 

використання технології віртуальної приватної мережі 

VPN, а саме варіанту її реалізації під назвою 

OpenVPN. Не дивлячись на необхідність використання 

додаткового програмного забезпечення майже в усіх 

операційних системах, це надійний, швидкий та 

безпечний протокол, хоч і вимагає дещо більших 

зусиль в налаштуванні за рахунок гнучкості. 
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На даний момент провайдери телекомунікацій 

здатні надавати багато послуг і можливостей для 

користувачів, але в той самий час існуюча 

інфраструктура є трохи застарілою що в свою чергу 

не завжди дозволяє користувачам отримувати усі 

послуги в належній якості, з достатньою швидкістю 

та достовірністю, це є актуальністю теми. 

Метою дослідження є методика вибору варіанту 

побудови високошвидкісного доступу до мережних 

ресурсів інформаційно-телекомунікаційного вузла на 

основі технології xDSL, яку доцільно 

використовувати в кожному конкретному випадку 

при організації доступу до мережних ресурсів. 

Викладка основного матеріалу: технологія хDSL 

завдяки своєму діапазону можливостей дозволяє в 

повному обсязі задовільнити більшість потреби 

користувачів в організації доступу до мережних 

ресурсів. За допомогою цієї технології можливо 

отримати якісний, високошвидкісний, доступ до 

мережних ресурсів при мінімальних витратах.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
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В залежності від потреб абонента забезпечується 

вибір обладнання за критеріями:ціна 

обладнання/метод передачі/швидкість 

передачі/відстань. 

Усі протоколи затверджуються міжнародним 

телекомунікаційним союзом (ITU). Модеми з 

лінійною швидкістю від 2048 кбіт/с повинні 

підтримувати інтерфейс G.703. 

Якість роботи модему визначається здатністю 

протидіяти факторам, що заважають, а, саме: 

 Гауссівському шуму; 

 Міжсимвольної інтерференції, викликаною не 

ідеальністю передатної функції каналу зв'язку; 

 Флуктуаціям фази несущої частоти, 

обумовленим низькочастотною паразитною 

модуляцією в генераторному устаткуванні систем 

передачі з частотним поділом каналів. 

Тому для підвищення якості роботи модему 

потрібно застосування оптимальних (або близьких до 

них) алгоритмів обробки сигналів, що дозволяють 

зменшити вплив факторів, що заважають. 

В даній роботі ми розглянемо тільки 

функціональний склад xDSL-модемів. Основне 

призначення модему оптимальне перетворення 

цифрового сигналу в аналоговий для передачі його по 

каналі зв'язку і, відповідно, зворотне перетворення на 

приймаючій стороні. 

Функціонально модем xDSL являє собою пристрій, 

побудований на базі цифрового сигнального 

процесора (DSP). Практично всі модеми мають схожі 

функціональні схеми, що складаються з: 

 керуючого мікропроцесора; 

 сигнального процесора (DSP), що включає в 

себе модулятор і демодулятор; 

 перепрограмовуваної постійної пам'яті із 

прямим доступом ППЗП (NVRAM); 

 оперативної пам'яті (ОЗП, RAM); 

 постійної пам'яті (ROM); 

 схеми узгодження з лінією. 

Варто зазначити, що при організації ліній передач, 

для досягнення максимальної якості та швидкості 

передачі даних, необхідно враховувати можливості 

обладнання та чинники, які впливають на його 

роботу. Важливу роль відіграє якість абонентських 

ліній, на які буде встановлюватися обладнання. 

Технології сімейства хDSL дозволяють передавати 

данні і голосові повідомлення по одній лінії.  

Модеми технології VDSL мають найбільші 

показники в швидкості передачі даних, але не на 

великі відстані. Оптимальна довжина лінії складає  

лише 300 метрів.  

Технологія SHDSL дозволяє створювати лінії 

передачі даних довжиною до 18,5 кілометрів, 

зберігаючи при цьому швидкість 1.5 – 2Мбіт/с, що є в 

більшості випадків достатнім для передавання даних. 

Дана технологія працює в симетричному режимі. 

Оскільки модеми SHDSL є досить простими в 

експлуатації та мають низьку вартість, їх доцільно 

використовувати для прив’язки двох комплексних 

апаратних зв’язку, а також для з’єднання між собою 

телекомунікаційних комплектів. 

Сімейство технологій ADSL за своїми 

характеристиками найкраще підходить для звичайних 

користувачів мережі інтернет. Дана технологія дає 

можливість доступу до інтернету для передачі 

мультимедіа та відео. 

Висновки. На мою думку для варіанту побудови 

високошвидкісного доступу до мережних ресурсів 

інформаційно-телекомунікаційного вузла на основі 

технології xDSL краще підходить технологія VDSL. 

Вона об'єднує у собі деякі функціональні особливості 

технологій ADSL і SHDSL, передача даних може 

здійснюватися як симетрично так і асиметрично. На 

відстанях до 300м при асиметричній передачі даних 

швидкість у напрямку від мережі до користувача 

(downstream) може досягати 52 мбіт/с, а швидкість 

передачі від користувача до мережі — 6,5 мбіт/с; при 

симетричній передачі швидкість досягає 26 мбіт/с в 

обох напрямках. На даний час VDSL+ та VDSL2 

використовує чотирьох смугове кодування в діапазоні 

до 12 МГц, яке забезпечує сумісність з існуючими 

продуктами, побудованими за тією самою схемою, i 

додає п’яту смугу 12—30 МГц для низхідного потоку. 

На малих відстанях це дозволяє досягти швидкостей 

до 200 Мбіт/с у напрямку до абонента. 
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Актуальність теми. Рівень готовності Збройних 

Сил України до виконання завдань за призначенням 

безпосередньо залежить від наявності новітнього 

озброєння і військової техніки, але жодне озброєння і 

техніка не зможуть забезпечити ефективного 

виконання бойових задач без своєчасного, 

достовірного та безпечного управління військами і 

озброєнням. 

Тому сучасні системи управління повинні мати 

високі бойову готовність, пропускну здатність, 

стійкість, мобільність, доступність, розвідувальну 

захищеність, керованість, а також забезпечувати 

виконання вимог щодо своєчасності, достовірності та 

безпеки інформаційного обміну. 
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Отже, аналіз можливостей цифрових засобів 

зв’язку, сучасних інформаційних технологій, які 

використовуються збройними силами передових країн 

світу, розгляд етапів застосування цих засобів, 

технологій та тенденцій їх несправностей та в ЗС 

України дозволить виокремити основні, найбільш 

доцільні напрями їх подальшого впровадження під час 

побудови сучасної системи управління військами ЗС 

України. 

На відміну від західних країн структура управління 

Збройних Сил України має характер жорсткої ієрархії, 

однак, “гібридна війна” на сході України відчутно 

змінила ставлення до управління частинами і 

підрозділами та використання сучасних засобів 

управління і зв’язку. 

Сучасні телекомунікаційні та інформаційні 

технології дозволяють створювати складні 

інформаційно-телекомунікаційні системи, складовими 

частинами яких є сучасні комплекси засобів зв’язку та 

автоматизації . 

Метою є аналіз можливих несправностей 

телекомунікаційного обладнання Збройних Силах 

України та методів відновлення працездатності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно 

виконати наступні завдання: 

1. Телекомунікаційне обладнання. 
2. Використання телекомунікаційного обладнання 

в Збройних силах України. 

3. Аналіз можливих несправностей 

телекомунікаційного обладнання та методів 

відновлення працездатності. 

Висновок. Виходячи з мети та завдання роботи 

можна зробити такі висновки: 

По-перше, сучасні телекомунікаційні та 

інформаційні технології дозволяють створювати 

складні інформаційно-телекомунікаційні системи, 

складовими частинами яких є сучасні комплекси 

засобів зв’язку та автоматизації . 

В рамках реалізації положень Стратегічного 

оборонного бюлетеня України  керівництвом ЗС 

України ведеться робота щодо створення ефективної 

системи оперативного управління, зв’язку, розвідки та 

спостереження (C4ISR), яка б відповідала стандартам 

НАТО, та забезпечення її інтеграції з Єдиною 

системою управління оборонними ресурсами 

(Defenseresourcesmanagement information system – 

DRMIS) . 

По-друге, таким чином, перспективним є розвиток 

системи зв’язку й автоматизованого управління 

військами у напрямі створення єдиного 

інформаційного простору C4ISR, що дозволить 

збільшити бойовий потенціал за рахунок автоматизації 

управління військами та зброєю, а також запровадити 

єдину автоматизовану  систему управління – 

програмну платформу, сумісну зі стандартами НАТО. 

По-третє, отже ми можемо зробити висновок що 

налаштування телекомунікаційних систем не є дуже 

складним, але все рівно потрібно за ними доглядати 

щоб вони служили дуже довго . в третьому розділі ми 

побачили як можна вирішити деякі проблеми по 

несправності основних телекомунікаційних 

обладнання . 
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Сьогодні відбувається серйозна зміна структури і 

характеру інформації, переданої в телекомунікаційних 

мережах. Змінюються підходи до побудови мереж, і на 

перший план виходять мережі відеоконференцзв’язку. 

Головними характеристиками таких мереж 

є:можливість з високою якістю передавати зображення 

високої чіткості, широка пропускна спроможність 

каналу, конфіденційність та простота використання.  

На даний час спостерігається значне підвищення 

дистанційного проведення нарад та переговорів. У 

зв’язку з цим з’явилась необхідність у виборі мережі 

відеоконференцзв’язку, підвищення їх продуктивності 

та ефективності у різних підрозділах ЗСУ, що і 

визначає актуальність теми. 

Метою дослідження є: перевірка та порівняння 

надійності апаратно-програмної частини систем Cisco 

та Polycom у підрозділах ЗСУ. 

Викладка основного матеріалу: у ЗСУ для 

побудови відеоконференцзв’язку найбільше 

використовуються апаратура компаній Ciscoта 

Polycom.  

Розроблений для інтеграторів кодек 

CiscoTelePresence C40 є ідеальним рішенням для 

різних проектів впровадження відео-зв'язку для 

щоденної комунікації і спільної роботи. Кодек здатний 

перетворити будь-яку переговорну кімнату в студію 

відео-зв'язку високої чіткості 1080p для проведення 

багато точкових конференцій.   

Polycom QDX 6000- має могутній потенціал для 

спільної віддаленої роботи користувачів на основі 

технології Polycom People+Content IP. Під час 
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відеоконференції можливе сумісне редагування 

електронних таблиць і документів, демонстрація 

слайдів презентації. До системи можна підключити 

документальну камеру, комп'ютер, DVD-пле’р або 

інші зовнішні джерела сигналу. 

Однією з ключових переваг Polycom QDX 6000 є 

можливість задіювати низькошвидкісні канали зв'язку 

і понизити, таким чином, вартість володіння системою 

ВКЗ. Система може працювати в діапазоні від 256 

Кбіт/с до 4 Мбіт/с.  

Висновок:у ЗСУ доцільно використовувати 

апаратуру Cisco для стаціонарних вузлів зв’язку, а 

апаратуру Polycom для мобільних вузлів зв’язку, із-за 

її високої захищеності від механічних ушкоджень. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУДЛЯ 
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ВІДЕОІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ПОВІТРЯНИМ ТА 

НАЗЕМНИМ ПУНКТАМИ УПРАВЛІННЯ 
 

Кравченко В.О. 
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кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність. Для забезпечення ефективної 

системи оперативного (бойового) управління 

частинами та підрозділами, в ЗСУ впроваджено 

повітряні пункти управління (ППУ) на базі 

гелікоптера  МІ-8. Оперативна група на ППУ (5-6чол.) 

має сприяти командирам частин, об’єднань в зборі, 

аналізу оперативної інформації,  розробки та 

прийняття рішень на проведення бою чи операції. 

Значний об’єм інформаційних потоків, які мають 

формуватися на ППУ, включно відео файли 

спостереження, вимагає вибір та обґрунтування 

спеціальної захищеної радіотехнології 

широкосмугового радіо доступу (ШСРД) . Відсутність 

на сьогодні рішення про вибір технічного рішення 

ШСРД для ППУ робить тему дослідження принципово 

актуальною.  

Метою дослідження є обґрунтування технології 

ШСРД для обміну мультисервісним трафіком між 

наземним та повітряним пунктами управління з 

високою пропускною спроможністю та 

розвідзахищеністю. 

Виклад основного матеріалу. 

З урахуванням характеру та об’єму 

мультисервісного трафіку на лінії ППУ-ПУ, було 

сформульовано основні оперативно-технічні вимоги 

до обладнання ШСРД, а саме: пропускна 

спроможність на Ethernet інтерфейсі, велика дальність, 

не менш 100 км між ППУ та наземними ПУ та 

розвідзахищенність. З урахуванням необхідності 

проведення на борту ППУ відеоконференцій, передачі 

сигналів відеоспостереження, було обґрунтовано 

значення необхідної мінімальної пропускної 

спроможності ліній ШСРД ППУ-ПУ. Показано, що 

для забезпечення задовільної якості відеосигналу 

необхідна передача 10-15 кадрів в секунду. 

Обґрунтовано, що при використанні компресора H.264 

мінімально необхідна швидкість передачі сигналу має 

бути не менш 4-5 Мбіт/с. З урахуванням цього, було 

прийнято, що в лініях ППУ-ПУ на максимальних 

відстанях  має бути забезпечено пропускна 

спроможність не менш 5 Мбіт/с, дальність не менш 

100 км та забезпечено шифрування не менш як AES 

128/FIPS. 

Вибір та обґрунтування технології ШСРД було 

проведено з урахуванням особливості умов організації 

зв’язку та розповсюдження радіохвиль в лінії ППУ-

ПУ. Показано, що принциповими обмеженнями та 

складнощами організації зв’язку на лінії повітря-земля 

з гелікоптера є: 

 постійна зміна дальності зв’язку; 

 зміна орієнтації антени протягом польоту, що 

призводить до нестабільності енергетичного 

потенціалу радіолінії та відношенні сигнал/шум; 

 багатопроменевий характер розповсюдження 

радіохвиль в напрямку від ППУ до землі. 

Проаналізована можливість використання на ППУ 

існуючого в ЗСУ обладнання ШСРД, а саме Airgrid 

M523dBi, побудований на платформі ІЕЕЕ 802.11nвід 

UBIQUITI, та станції типу Р-402з  чипом ІЕЕЕ 802.11n 

від MIKROTIK. На основі аналізу протоколів 

канального МАС рівня, які використовуються в цих 

станціях, а саме CSMA/CA,доведена суттєва 

чутливість та залежність пропускної спроможності 

лінії від довжини пакетів та неможливість обміну 

мультисервісним трафіком більш ніж на 2-3 км в 

умовах багатопроменевого розповсюдження 

радіохвиль, навіть при використанні механізму МІМО. 

Було детально показано необхідність використання 

в технології ШСРД на великихвідстанях  та в каналах з 

багатопроміневістю синхронного часового протоколу 

доступу на МАС рівні. Показано інваріантність цього 

протоколу до довжини пакетів (виду трафіку), та 

дальності зв’язку, що забезпечує стабільній рівень 

швидкості передачі в будь-яких умовах. 

На основі аналізу існуючих спеціальних технологій 

ШСРД з синхронним часовим протоколом доступу до 

середовища, а саме обладнання виробництва 

RADWIN, HARRIS, CAMBIUM, було зроблено вибір 

на користь обладнання RF-7800W(HARRIS) у зв’язку 

із наявністю високоефективної антени з коефіцієнтом 

підсилювання  30дБі з системою супроводження для 

стабілізації діаграми спрямованості в бік абонента 

протягом руху гелікоптера. Станція має також 

додатковий підсилювач на 5 Ватт  для досягнення 

максимальної дальності зв’язку. 

http://polycom-company.ru/goods/Polycom_SoundStation2_EX_2200-16200-122.htm
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Розрахунки енергетичного потенціалу радіолінії на 

обладнанні RF-7800W підтвердили   можливість за 

будь яких умов отримання в лінії пропускної 

спроможності на Ethernet-інтерфейсі не менш як 5 

Мбіт/с на відстанях до 150 км. між ППУ та наземним 

ПУ. 

Висновки. Для виконання бойових завдань 

оперативною групою повітряного пункту управління 

на гелікоптері МІ-8 з метою обміну мультисервісним 

трафіком необхідно використання технології 

широкосмугового радіодоступу. У зв’язку з 

принциповою неможливістю використання типових 

технологій ШСРД, які є на озброєнні ЗСУ, що 

пов’язано, перш за все, з використанням типового 

чипу wi-fi стандарту ІЕЕЕ 802.11n з протоколом 

канального МАС рівня CSMA/CA, обґрунтовано 

доцільність побудови радіоліній між ППУ та 

наземними ПУ технології ШСРД з синхронним 

часовим протоколом доступу на МАС рівні. Доведено, 

що на відміну від протоколу CSMA/CA цей протокол 

забезпечує інваріантність пропускної спроможності 

ліній від характеру мультисервісного трафіку, та 

забезпечує ефективну роботу в умовах 

багатопроміневого розповсюдження радіохвиль.  

Серед обмеженого набору технологій ШСРД с 

часовим протоколом доступу запропоновано 

використання обладнання RF-7800WHARRIS, що 

пов’язано з наявністю ефективної (30 дБі) 

параболічної антени, системи стабілізації діаграми 

спрямованості в напрямку наземного ПУ та 

додаткового підсилювача на 5 Ватт для гарантування 

дальності зв’язку до 200 км, та використання 

протоколу шифрування радіоканалу FIPS. Проведено 

розрахунки енергетичного потенціалу радіолінії на 

обладнанні RF-7800W та доведено досягнення 

необхідної мінімальної пропускної спроможності на 

Ethernet інтерфейсі 5 Мбіт/с на відстані до 150 км. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент 

працівник ЗСУ Татарінов А.С. 
 

 

 

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗВ'ЯЗКУ ЗА 

РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ППРЧ 
 

Кравченко Т.В. 

 курсант 163 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми. Використання 

псевдовипадкової перестройки робочої частоти 

(ППРЧ) в засобах радіозв’язку дає можливість 

безпечно встановлювати зв’язок, оскільки для того 

щоб перехопити й обробити інформацію необхідно 

знати алгоритм та методи роботи ППРЧ. 

Тому метою дослідження є підвищення 

ефективності систем радіозв’язку військового 

призначення за рахунок розподілу частотного ресурсу 

радіомереж в режимі роботи ППРЧ. 

Виклад основного матеріалу. Системи і засоби 

військового радіозв’язку функціонують у складній 

радіоелектронній обстановці, що зумовлюється 

навмисними і ненавмисними завадами, які діють в 

каналі, та завмираннями сигналів, що виникають 

внаслідок багатопроменевого поширення радіохвиль. 

У сучасних військових засобах радіозв’язку, 

зокрема, виробництва «Harris» (США), «Elbit» 

(Ізраїль), «Thales» (Франція), «Aselsan» (Туреччина) та 

ін. з метою підвищення розвід- і завадозахищеності 

використовується режим ППРЧ. Суть ППРЧ полягає у 

тому, що радіостанції кореспондентів одночасно за 

невідомим постановнику завад псевдовипадковим 

законом швидко переходять на нову радіочастоту. При 

використанні режиму ППРЧ успішність 

функціонування радіоліній значною мірою залежить 

від технічних можливостей засобів радіоелектронної 

боротьби (РЕБ) противника, а також від швидкості 

перестройки частоти. Якщо на одній частоті 

передається більше одного інформаційного символу, 

швидкість перестройки вважається високою 

(внутрісимвольна ППРЧ), в іншому разі – низькою 

(міжсимвольна ППРЧ). 

Разом з підвищенням стійкості до впливу 

навмисних завад, швидка зміна робочої частоти 

дозволяє боротися і з багатопроменевістю (за умови, 

що копії сигналу приходять порівняно з основним 

сигналом настільки більший шлях, що приймач уже 

перестроєний на іншу частоту в момент їх приходу).  

Проте, засоби радіозв’язку з ППРЧ мають і 

недоліки, основними з яких є наступні: станції РЕБ, за 

певних умов, здатні подавлювати системи з ППРЧ; 

підвищені вимоги до системи синхронізації; створення 

взаємних завад військовим та цивільним радіозасобам, 

смуги робочих частот яких потрапляють у смуги 

систем з ППРЧ, або частково перекриваються; 

зниження швидкості передачі інформації, порівняно з 

системами на фіксованій частоті. 

Висновки. Сучасний стан частотного ресурсу у 

більшості випадків не задовольняє потреб 

користувачів у якісному, беззавадному зв’язку. 

Кількість РЕЗ стрімко зростає, все більш 

удосконалюються старі види радіостанцій, але 

радіочастотний ресурс є обмежений. Внаслідок цього 

багато РЕЗ різного типу працюють на одній і тій же 

частоті, тим самим створюючи завади один одному. З 

метою вирішення цієї проблеми у цій роботі 

запропонований алгоритм оптимізації розподілу 

частотного ресурсу при роботі радіозасобів на 

фіксованих частотах. Основним недоліком існуючих 

ЗРЗ з ППРЧ є відсутність автоматичної адаптації до 

стану каналу зв’язку – швидкість перестройки частоти, 

ширину смуги частот, швидкість передачі інформації, 

потужність та інші параметри повинен змінювати 

оператор радіостанції. 

 
Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н. 

підполковник Чумак В.К. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ МЕРЕЖІ ІР-

ТЕЛЕФОНІЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 
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Сьогодні у ЗСУ широке поширення отримало 

підключення до мережі Інтернет, яка являє собою 

глобальну IP-мережу загального користування. 

Кількість IP-користувачів швидко зростає, і цілком 

природним є бажання розширити можливості IP-

мереж, використовуючи разом з передачею даних 

також для інтерактивних відео конференцій, передачі 

потоків голосової інформації та для інших додатків 

реального часу. З розвитком систем ІР-телефонії стало 

можливим реалізовувати майже всю логіку АТС 

програмним шляхом. 

Актуальність теми полягає в тому, що на 

сьогоднішній день, новітні технології забезпечують 

високу пропускну здатність, у той же час збільшується 

залежність якості надання телекомунікаційних послуг 

від показників якості мережі зв’язку.  

Метою дослідження є:аналіз мережі ІР-телефонії 

по показникам якості. 

Викладка основного матеріалу: IP-телефонія – 

термін більш змістовний, так як вона реалізується не 

лише на рівні каналів передачі (як глобальних, так і 

локальних), але і на рівні абонентського обладнання і 

установчих автоматичних телефонних станцій 

(УАТС). 

На сучасному рівні розвитку IP-телефонія вже 

володіє рядом переваг порівняно з традиційною: 

- послуги IP-телефонії дешевші традиційного 

міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; 

- у порівнянні з традиційною телефонією 

обладнання каналів зв'язку простіше, нижче за 

експлуатаційні витрати; 

- кінцевий користувач отримує новий набір 

пристроїв доступу, від традиційних телефонів і факсів 

до комп'ютерів; 

- можливість користувачам мати доступ до одного і 

того ж набору послуг незалежно від того, де і як вони 

підключаються до мережі; 

- надається можливість настройки набору послуг. 

На сьогоднішній день вважається розумним і 

доцільним розгортання мережі IP-телефонії. В даній 

кваліфікаційній роботі реалізовано впровадження в 

мережу електрозв'язку послуги IP-телефонії. Тут 

аналізується реалізація IP-телефонії з технічної точки 

зору, а так само аналіз протоколів, без яких дана 

послуга не буде працювати. 

Висновок: При розробці сучасних перспективних 

мереж зв’язку, широкого набуває застосування 

показників якості мережі ІР-телефонії у Збройних 

Силах України. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж майор Савчук М.В. 
 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗДРОТОВОГО 

ДОСТУПУ У ВІДОМЧІЙ МЕРЕЖІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ LTE. 
 

Краснощока М.С. 

курсант 161 навчальної групи 
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На сьогоднішній день користування 

мультисервісними відомчими мережами вимагає 

більшої швидкості передачі даних, використання 

бездротового способу передачі даних та більш 

зручного користування відомчими мережами. 

Рішенням даної проблеми є побудова мультисервісної 

відомчої мережі з використанням технологій LTE. 

Актуальність теми полягає в тому, що на 

сьогоднішній день, новітні технології забезпечують 

високу пропускну здатність, у той же час збільшується 

залежність якості надання телекомунікаційних послуг 

від показників якості мережі зв’язку.  

Метою дослідження є: організація бездротового 

доступу у відомчій мережі з використанням технології 

LTE. 

Викладка основного матеріалу: LTE мережа 

призначена для забезпечення інформаційного обміну в 

інтересах усіх військ, що діють в тактичній зоні 

незалежно від їхнього підпорядкування і задач, які 

вони виконують. 

 Передбачається, що архітектура буде ієрархічною 

та складатись з трьох основних рівнів: 0-ий – сенсорні 

мережі, 1-ий – мобільні радіомережі низової ланки, 2-

ий – мобільні базові станції, що утворять опорну 

мережу. 

LTE забезпечує високу швидкість передачі (пікова 

швидкість прийому 326 Мбіт/с з шириною каналу 20 

МГц , пікова швидкість віддачі 172,8 Мбіт/с з 

шириною каналу 20 МГц)  даних і високу ємність 

мережізв’язку з використанням апаратури LTE. 

WiMax  представляє гладку IP-мережу. LTE більш 

складна. Якщо мережа WiMax ґрунтується повністю 

на IP-протоколах IETF, то мережа LTEбільш складна, 

включає більше протоколів, в тому числі – пропіетарні 

протоколи 3G.  

Пропіетарний означає, що дані протоколи 

розроблені виключно для даної технології і недоступні 

для інших технологій. 

Висновок:Можна в цілому говорити, що з 

технічної точки зору і WiMax, і LTE являють собою 

приблизно однаковий клас систем. І все питання - яка 

технологія виявиться комерційно більш успішною. Як 

висновок в даний момент найбільш перспективною 

бездротовою технологією 4 покоління є LTE. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж майор Савчук М.В. 
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МЕТОДИКА УКОРОЧЕННЯ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО НЕСИМЕТРИЧНОГО 

ВІБРАТОРА ШЛЯХОМ ВКЛЮЧЕННЯ 

КОТУШКИ ІНДУКТИВНОСТІ 

 
Кутовий В.І. 

 курсант 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж 
 

Актуальність теми: Розробка малогабаритних 

дротових антен в діапазоні коротких хвиль являється 

одним з напрямків розвитку антенної техніки. Такі 

антени необхідні для носимих радіостанцій, для 

організації радіозв’язку в русі на рухомих об’єктах, 

для прихованості радіозв’язку в цілому.  

Тому метою моєї роботи була розробка методики 

укорочення габаритних розмірів антени за рахунок 

включення котушки індуктивності. 

В роботі вирішувались наступні задачі: 

1. Розрахунок ефективності укороченого 

несиметричного вібратора відносно повно розмірної 

антени. 

2. Розрахунок оптимального місця включення 

котушки подовження в провіднику. 

Виклад основного матеріалу:  
Важкість рішення проблеми укорочення антени 

заклечається в тому, що при зменшенні геометричні 

розмірів антени суттєво змінюються її характеристики 

та параметри. Такі як коефіцієнт підсилення (G), смуга 

робочих частот ( ); вхідний опір ( ), ефективність 

( ) антени в цілому. 

Найбільш широко використовуваний спосіб 

укорочення дротяних антен це спосіб «укорочення 

індуктивністю». Зменшуючи геометричні розміри 

дротяної антени (це може бути симетричний або 

несиметричний вібратори.) переходимо в режим 

великого подовження. Для такого режиму характерні 

свої особливості, а саме: мале значення  активної 

частини вхідного опору та велике значення  

реактивної частини вхідного опору ємнісного 

характеру. Для компенсації , послідовно в антену 

включається  котушка індуктивності, яка і 

дозволяє налаштувати антену в резонанс. 

Для налаштування в резонанс необхідно виконати 

умову:  (1), де:  

реактивна частина вхідного опору; 

реактивний опір 

котушки;  хвильовий опір антени. 

Підставляючи вирази для  та  у вихідну 

формулу (1) отримуємо формулу для розрахунку 

значення котушки індуктивності:  

(2)де f – частота робочого діапазону.  

Котушка, встановлена в середині штиря найбільш 

ефективна. Конструкція має достатню механічну 

міцність. Через встановлення котушки в область малих 

струмів, вплив котушки менше, ніж при її 

розташуванні в основі антени, тому доводиться 

збільшувати кількість витків котушки, хоча можна 

використовувати більш тонкий дріт. Площа струму 

збільшується значно, що максимально підвищує ККД 

антени. 

 

Висновки. 

Отже укорочення антен методом включення 

котушки індуктивності доцільно застосовувати в 

інженерній практиці. Проведений аналіз укорочених 

вертикальних несиметричних вібраторів, методом « 

Подовжуючої котушки» показує, що ефективність 

укороченої антени визначається місцем включенням 

котушки індуктивності.  
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж к.т.н. 

підполковник Чумак В.К. 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧИХ 

ЧАСТОТ КОРОТКОХВИЛЬОВИХ  

РАДІОЛІНІЙ 

 

Лабунець А.О. 

 Іващенко Б.П. 

 курсанти 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми:визначати оптимальну робочу 

частоту радіоліній  

Тому метою мого дослідження була розробка 

методики визначення оптимальних робочих частот 

КХ радіоліній   

В дипломі вирішувались наступні задачі: 

1. Обґрунтувавтактико-технічні характеристики та 

режими роботи радіостанцій RF-7800H-МР , MPR-

9600. 

2. Проаналізував вибір оптимальних робочих 

частот КХ радіоліній. 

Виклад основного матеріалу:  

Радіозв'язок - це спосіб передачі інформації на 

відстань за допомогою радіохвиль. 

Радіохвилі займають частину спектру частот 

електромагнітних хвиль з довжинами від 100 км до 

1 мм, яким відповідають частоти від 3 кГц до 300 ГГц. 

Є такі способи розповсюдження радіохвиль 

- земною або поверхневою хвилею - це хвиля яка 

розповсюджується уздовж поверхні землі 

- просторовою хвилею - це хвиля яка йде від 

передавача в простір, а потім відбивається до землі від 

високих шарів атмосфери (іоносфери) 

Іоносферою називають іонізовану область 

атмосфери, яка розташована на висоті від 60 до 1000 

км над землею. В денний час, коли атмосфера 

знаходиться під впливом сонячного випромінювання, 

в ній утворюється чотири основних області 

підвищеної іонізації, які називають слоями: D, E, F1та 

F2. 

Визначення оптимальних робочих частот 

здійснюється за допомогою програми 

COMMUNICATIONSPLANNINGAPPLICATION(CPA) 

В програмі обираємо тип антени, на яку будемо 

забезпечувати зв'язок та потужність передавача 

радіостанції, також вводимо індекс сонячної 

активності, отримуємо графік проходження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
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радіосигналу від першої радіостанції до другої 

радіостанції на протязі доби 

До регулярних змін відносяться: Сезонні. 

Географічні. 

До нерегулярних змін відносяться: Іоносферні 

збудження. Вибухи ядерних боєприпасів в атмосфері.  

Але радіозв’язок іоносферними хвилями можливий 

, якщо робоча частота лежить нижче максимально 

придатної частоти (МПЧ) і вище найменш придатної 

частоти (НПЧ) 

МПЧ – це максимальне для даної траси значення 

частоти, на якій хвиля ще відбивається від іоносфери і 

потрапляє в пункт прийому.  

НПЧ – найменша частота, на якій при заданій 

потужності, що випромінюється передавачем, в пункті 

прийому утворюється напруженість полю хвилі, яка 

ще достатня для здійснення стійкого зв'язку. 

Значення МПЧ і НПЧ для конкретної траси 

визначаються по місячним радіопрогнозам. З 

урахуванням помилок прогнозу, частоту зв'язку 

потрібно вибирати нижче МПЧ на 15%. Ця частота є 

оптимальною робочою частотою (ОРЧ). 

Висновки. при забезпеченні радіозв’язку 

короткохвильового діапазону на великі відстані  

радіостанціям призначаються денні та нічні 

частоти(3G, НОР), та проводиться моніторинг 

оптимальних робочих частот, необхідних для 

забезпечення радіозв’язку. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж майор 

Хоменко П.В.  

 
 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В 

МЕРЕЖАХ З ФІКСОВАНОЮ ЧАСТОТОЮ 

УКХРАДІОСТАНЦІЙ HARRIS 
 

Ларін І.Д. 

курсант 163 навчальної групи 
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Актуальність теми. Радіозасоби, які працюють в 

одній смузі частот на обмеженій площі створюють 

взаємні завади. Найбільш дієвий спосіб боротьби з 

такими завадами – рознесення робочих частот. 

При використанні великої кількості радіостанцій на 

обмеженій території з різними мережевими 

налаштуваннями, можлива погана електромагнітна 

сумісність (ЕМС) внаслідок використання однакових 

частот, що негативно впливає на радіозв’язок. 

Метою дослідження є аналіз підвищення ЕМС 

УКХ радіостанцій Harris в мережах з фіксованою 

частотою за рахунок впровадження частотної 

оптимізації в програмне середовищі Communication 

Planning Application (CPA) на прикладі оптимізації 

частотного плану програмного забезпечення Network 

Planning Software(NPS). 

Запобігання створенню зустрічних завад 

взаємодіючими підрозділами (частинами) вирішується 

на етапі створення файлів конфігурації під час 

планування зв’язку. 

Застосування режиму Countrywiderepeater(CWR) 

вимагає клопіткої роботи щодо розподілу частот між 

усіма ланками, оскільки кількість радіостанцій в 

мережі зі 100 ланок може досягати тисячі. Кожна 

ланка використовує 4 групи частот: контрольні 

частоти (1-5) – для реєстрації нових абонентів; 

групову частоту – для зв’язку абонентських станцій в 

межах своєї ланки, частоту ініціації виклику і частоту 

відповіді. 

Частоти вузлових і абонентських станцій сусідніх 

ланок мають бути рознесені між собоюне менш ніж на 

15% і не мають охоплювати гармоніки інших частот. 

Контрольні частоти мають бути рознесені з усіма 

локальними частотами не менш ніж на 15%. 

Магістральне з’єднання між ланками 

забезпечується через ІР мережі. Також можливо 

використовувати радіостанції в режимі ANW2C(225-

512 МГц) у поєднанні з вузьконаправленими антенами 

та (або) підсилювачами потужності із забезпеченням 

пропускної спроможності на магістральних з’єднаннях 

до 2.36 Мб/с. Впровадження ППРЧ для зв’язку в 

локальних групах дозволить повністю замінити 

мережі, які побудовані на даних час з використанням 

обладнання Mototrbo. 

В програмному забезпеченні NPS є можливість 

створення загального плану радіомереж взаємодії 

(Common Networks), які розробляються та 

надсилаються старшим штабом. Крім того під час 

створення радіомереж обов’язковим є включення 

заборонених радіочастот. 

Також можливо створювати локальні плани. При 

організації сітки частот для локального плану 

враховується і той момент, що радіостанції є 

учасниками і загального плану. Після завершення 

мережевих налаштувань проводиться оптимізація 

частотного плану, що підвищує ЕМС радіостанцій, які 

використовують спільну смугу частот в одному 

районі. 

Висновки. Таким чином, впровадження механізму 

оптимального розподілу частотного ресурсів 

програмне забезпечення CPA покращить ЕМС станцій 

Harrisв мережах з фіксованою частотою, що дозволить 

використовувати велику кількістьрадіостанцій (до 

1000) в одніймережі змаксимальною ефективністю. 

В свою чергу впровадження ППРЧ для зв’язку в 

локальних групах дозволить використання режиму в 

умовах РЕБ противника. В якості загального плану 

може використовуватися мережа CWR з можливістю 

магістрального з’єднанням в режимі ANW2C, а в 

якості локального – будь-яка інша мережа, наприклад 

Quicklook, або TNW. 

Механізм оптимізації частот в програмному 

середовищі CPA також значно прискорить процес 

формування мереж. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж майор 

Колодійчук Л.В. 
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ОЦІНКА МЕТОДІВ РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ 

СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ  

БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ 

 
Литовка Д.А. 

курсант 163 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми. В теперішній час значно 

підвищилась технічна важливість використання 

каналів зв’язку, в яких відбуваються розсіяння та 

завмирання сигналів. 

Відомо що незмінну передачу сигналу забезпечує 

лінійна система з рівномірною амплітудно-частотною 

характеристикою та лінійною фазочастотною 

характеристикою в смузі частот сигналу. Для реальних 

каналів зв’язку ця умова не виконується. Боротьба з 

завмираннями в каналах передачі з випадковими 

параметрами є актуальною проблемою, оскільки 

енергетичний програш (у порівнянні з каналами без 

завмирань) дорівнює десяткам децибелів. При цьому 

збільшення потужності передавача істотного ефекту 

не дає. Окрім того, в будь-якому каналі передачі 

завжди існують завади. 

Мета дослідження –оцінка методів розширення 

спектру сигналів у системах безпроводового доступу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз літератури 

дозволяє визначити основні шляхи підвищення 

завадостійкості широкосмугових радіосистем: 

1. Вибір діапазону хвиль, у якому дія завад 

мінімальна (діапазон дециметрових або більш 

коротких хвиль).  

2. Поліпшення енергетики радіоліній, тобто 

збільшення відношення сигнал/завада за рахунок 

підвищення енергетики сигналу (збільшення 

потужності передавача), що вимагає значних 

енергетичних або матеріальних витрат, а також 

ускладнює електромагнітну сумісність своїх 

радіозасобів. 

3. Застосування в системах радіозв’язку (СРЗ) 

завадостійких принципів просторово-часової обробки 

сигналів, серед яких:вибір виду модуляції і принципів 

демодуляції сигналу; 

застосування коректуючих кодів;використання 

декількох фізично рознесених каналів зв'язку (3...5 

каналів), якими передається одна й та ж інформація, 

або на багаторазовій передачі (3...5 разів) однієї і тієї ж 

інформації з одного каналу зв'язку. 

Завадостійке кодування є одним з ефективних 

сучасних засобів боротьби з завадами і засновано на 

застосуванні коректувальних (надлишкових) кодів та 

полягає в цілеспрямованому введенні надлишковості 

для того, щоб з'явилася можливість виявляти і (або) 

виправляти помилки, які виникають при передачі 

каналом зв'язку. 

У більшості широкосмугових систем розширення 

спектра здійснюється шляхом множення порівняно 

вузькосмугового первинного сигналу на 

широкосмуговий розширювальний сигнал. Складні 

сигнали мають більш зосереджені за часом 

автокореляційні функції в порівнянні з простими 

сигналами. Система передачі з ШСС може одночасно 

мати і високу потайність і високу завадостійкість 

Висновок. Таким чином, на підставі 

вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 

застосування складних, широкосмугових сигналів 

забезпечує: 

1.  Істотне підвищення завадозахищеності шляхом 

підвищення потайності і поліпшення завадостійкості 

щодо окремих видів завад (наприклад, вузькосмугових 

завад). 

2.  Реалізацію багаторазового рознесеного 

приймання у каналах передачі з багатопроменевим 

середовищем поширення і тим самим, підвищення їх 

завадостійкості. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОРЕЛЕЙНИХ 

ІНТЕРВАЛІВ У ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ 

УПРАВЛІННЯ 
 

Ляшенко Д.Р. 
курсант 163 навчальної групи  

кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми: В сучасних світі невід’ємною 

складовою операції і бою є радіорелейний зв’язок. 

Створення особистої мережі для збройних сил України 

дає змогу незалежно працювати в мережі і не 

орендувати канали у приватних чи державних 

компаній за кошти держави. Дає змогу незалежно 

використовувати мережу за службовим призначенням. 

Хоча радіорелейний зв’язок зазвичай відносять до 

резервного зв’язку за певних факторів, який ми 

розглянемо в цій роботи. Але він відіграє велику ролі в 

організації і ведення управління військами. Тому 

завадо захищеність є одним із основних вимог до 

організації військового зв’язку. Так радіорелейні 

апаратні розміщують в тилах і вони не такий 

захищений від радіоелектронної боротьби противника, 

як наприклад радіозв’язок, але радіорелейний зв’язок є 

надійним, бо працює інтервально з мінімальним 

випроміненням в різні сторони. 

Мета: Захист сигналу від завад противника є 

одним із основних аспектів для забезпечення якісного 

зв’язку. В радіорелейному зв’язку це може досягатися 

не потраплянням під дію наших антен, завади 

противника і правильно підібраний рельєф місцевості 

для уникнення потрапляння шумів від противника та 

не перешкоджаючи нам встановлювати якісний 

зв’язок з іншою станцією. 

Способи розташування радіорелейних станцій на 

місцевості є ключовим в побудові радіорелейних 

інтервалів. Завдяки правильному розташуванню 

забезпечується якісний сигнал і дезорієнтування 
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противника для уникнення на нас завад які противник 

може завдати. 

Викладення основного матеріалу:Проблематика 

захисту сигналу від будь яких завад які впливають на 

антену і радіорелейний інтервал. Зокрема від 

апаратури радіоподавлення противника. Бо з 

природними завадами ми можемо впоратися 

наприклад: встановити антену в інше місце, або 

підвищіти потужність сигналу, а ось якщо противник 

буду в пливати на наш сигнал і виявить нас,то 

особовому складу загрожує небезпека з позицій 

противника. 

Найкращій спосіб завадозахищеності 

радіорелейних інтервалів це сховати антену від 

позицій ворога. Щоб противнику не вдалося діяти на 

наш сигнал. Радіорелейну лінію розміщаємо глибоко в 

тилу. Інтервал прив’язки які дають ресурс до лінії 

розмежування розташовуємо кінцеву антену до 1000-

600 метрів  А зв’язок до лінії розмежування 

розгортаємо за допомогою польових кабельних ліній.  

Також в цифрових радіорелейних станціях, які 

зараз знаходяться на озброєні в Збройних силах 

України застосовується технологія 

MIMO (MultipleInput Multiple Output), яка дозволяє 

передавати інформацію в різних поляризаціях 

(вертикальній і горизонтальній) наприклад в 

радіорелейній станції Р-425С3 є режими роботи 1+1. 

При цьому режимі станція працює на два передавачі, 

на різних частотах і має різну площину поширення 

хвиль.  

Висновок:Отже, радіорелейних зв’язок дуже 

вразливий до завад і подавити корисних сигнал 

просто. Але за допомогою правильно підібраної 

місцевості і правильних налаштувань ми можемо 

протидіяти і захистити сигнал. 

По-перше за допомогою правильно підібраної 

місцевості. Щоб рельєф місцевості нам був 

сприятливий та не заважав і захищав від противника.  

По-друге працювати в двох поляризаціях с 

передачею і прийомом на різних частотах. 
 

Науковий керівних: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж підполковник 

Османов Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧЬ ВІЙСЬКОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ  
 

Максименко М.В. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми: В даний час в усьому світі 

засоби телекомунікації переживають період 

найширшого впровадження волоконно-оптичних ліній 

зв'язку в практику. Стрімкий процес інформатизації 

суспільства є головною причиною широкого 

використання волоконно-оптичних систем передачі 

(ВОСП) на інформаційних мережах різного 

призначення. Оптичні технології здатні забезпечити 

широкосмуговий доступ, достатній для надання всім 

абонентам для виконання завдань військового 

призначення. Тому розбудова волоконно-оптичної 

мережі доступу з наближенням оптичного волокна до 

абонента є вельми актуальним завданням. 

Мета дослідження. Створення методики аналізу 

технологій підвищення ефективності волоконно-

оптичних систем передачі військового призначення  . 

Виклад основного матеріалу. Значний розвиток 

волоконно-оптичних систем передачі з спектральним 

розподілом каналів (ВОСП З СРК), підвищення 

надійності їх роботи та спрощення процесу з’єднання 

оптичних компонентів робить актуальним можливість 

їх використання для побудови оптичних мереж зв’язку 

для польового використання в ЗСУ. Відомі алгоритми 

синтезу електронних мереж зв’язку не можуть бути 

застосовані для побудови оптичних мереж зв’язку. 

Завдання синтезу оптичної мережі в самому 

загальному вигляді може бути сформульовано в такий 

спосіб: при заданих показниках електронної мережі 

зв’язку визначити число й місце положення мережевих 

вузлів, ребер сітки ліній оптичної мережі, кількість 

оптичних трактів на них, при яких досягається 

мінімум функції витрат на будівництво й устаткування 

вузлів та витрати на будівництво й експлуатаційне 

обслуговування ліній мережі. Оптимальною 

вважається мережа, для якої значенні показники 

вартості мінімальні. Специфічним для оптичних 

мереж є завдання по мінімізації числа оптичних 

трактів у ВОСП з СР і на лініях мережі. 

На сьогоднішній день технологія спектрального 

поділу каналів (СПК), яка також називається 

„мультиплексування з поділом за довжиною хвилі” 

(WDM – wavelengthdіvіsіonmultіplexіng), є однією із 

найпоширеніших на транспортній телекомунікаційній 

(первинній) мережі зв’язку України та ЗСУ в цілому, 

оскільки забезпечує практично необмежений 

потенціал для збільшення інформаційно-пропускної 

здатності існуючих багатоканальних волоконно-

оптичних систем передачі (ВОСП). Однак, поряд з 

перевагами, варто також враховувати ряд факторів, які 

істотно впливають на якість передачі у ВОСП із СРК 

[29], а саме: 

– наявність взаємних впливів між каналами 

внаслідок недосконалості сучасного ущільнюючого 

устаткування та лазерів, що входять до складу систем 

передачі; 

– наявність нелінійних ефектів в оптичному 

волокні. 

Висновки. Застосовуючи на етапі проектування 

ВОСП військового призначення із елементи 

комплексної методики оцінки факторів, що впливають 

на якість передачі, можна впевнено гарантувати 

дотримання нормованого значення коефіцієнта 

помилок при передачі інформації у ВОСП під час 

експлуатації, підвищуючи при цьому ефективність 

використання даного типу систем передачі для 

обрабки інформації різних рівнів.  
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Актуальність теми визначає – сучасний розвиток 

інформаційних технологій та збільшення вимог до 

використання мережевих ресурсів передбачає постійне 

дослідження інформаційних потоків з метою 

покращення їх ефективності.  

Особливу роль в цьому процесі займають програми 

дослідження стану трафіку мережі (сніферів), які 

проаналізовано в кваліфікаційній роботі . 

Кожен з аналізаторів трафіку, що являє собою 

комп’ютерну програму або частину комп’ютерного 

обладнання, яке може перехоплювати і в подальшому 

аналізувати мережевий трафік, має свої особливості. 

Метою роботи є визначення можливостей та 

функціоналу  програм-аналізаторів під час  аналізу 

мережевого навантаження мережі військового зв’язку.  

В ході обміном інформації через локальні мережі 

створені у військах, та глобальну мережу ЗСУ АСУ 

ДНІПРО виникла необхідність застосування 

мережевого аналізатора «WireShark» для забезпечення 

безпеки даних, за допомогою якого можна здійснити: 

аналіз мережевого трафіку для виявлення проблем та 

аналіз статистики мережевих даних. Аналізатор 

доцільно використовувати, оскільки програмне 

забезпечення не потребує матеріальних затрат, має 

відкритий доступ , та не потребує спеціальних навичок 

користувачів програми. 

Мережевий трафік є одним з найважливіших 

фактичних показників роботи КМ і є носієм 

інформації про поведінку користувачів. На 

основістатистичногоаналізумережевоготрафікуможнап

обічновизначитистатистичні характеристики 

функціонування КМ. В розділі були розглянуті 

популярні зараз інструменти аналізу мережевого 

трафіку: вільно поширювані (Wireshark, BroNetwork 

Security Monitor, Snort) і комерційні (ColasoftCapsa, 

ClearSightAnalyzer). Для кожного інструменту описано 

архітектури, а також основні переваги та недоліки з 

точки зору функціональності і зручності 

використання. 

Якщо говорити про вільно розповсюджуваних 

інструментах, то лідером з точки зору поширеності є 

Wireshark. Аналізатор підтримує розбір і 

розпізнавання більше 1000 мережевих протоколів. Bro, 

Snort, і навіть Colasoft Capsa не можуть похвалитися 

такою кількістю підтримуваних протоколів. Крім того, 

Wireshark надає користувачеві графічний інтерфейс, 

тоді як Bro і Snort є консольними додатками. У 

Wireshark відсутня можливість виконання деякого дії в 

разі виявлення будь-яких патернів в трафіку. Snort і 

Bro надають функціональність для даного сценарію 

роботи. 

Ідеологічно Wireshark є засобом перегляду і збору 

статистики, але не аналізу. Snort позиціонує себе як 

систему виявлення вторгнень – звідси архітектурне 

рішення на користь моделіподій. Bro – певний 

компроміс між Wireshark і Snort. Так чи інакше, жоден 

з вільно розповсюджуваних інструментів не дозволяє 

ефективно аналізувати сесії - кожен з інструментів 

здатний лише відновлювати потоки протоколу TCP, 

але не встановлювати зв'язки, що існують між 

потоками в рамках роботи додатків. Дане обмеження 

виникає на рівні архітектури і не може бути дозволено. 

Що стосується комерційних інструментів, то 

перевага віддається системі Clear Sight Analyzer (в 

складі програмно-апаратного комплексу Network Time 

Machine): підтримка великої кількості мережевих 

протоколів, підтримка високо швидкісних мереж (~ 10 

Gbps), гнучка система повідомлень з можливістю 

запуску власних Java-скриптів, зручний графічний 

інтерфейс. Одночасно ClearSightAnalyzer є найбільш 

дорогим інструментом - ціна становить близько $ 7000 

(ціна комплексу Network Time Machine коливається 

від $ 40000 до $ 120000 залежно від комплектації). 

Однак не варто забувати, що розглянуті комерційні 

аналізатори не придатні для відновлення потоків 

протоколу TCP. 

Висновки. Досвід ведення локальних війн і 

збройних конфліктів показав, що досягнення мети 

бойових дій загальновійськових частин і підрозділів 

знаходиться в прямій залежності від ефективного 

управління ними. Сучасні бойові дії характеризуються 

якісно новими показниками, що в свою чергу висуває 

нові вимоги до військового управління. Технічною 

основи системи військового управління є мережа 

військового зв’язку. 

В даній роботі було розглянуто принципи 

побудови та структуру мережі військового зв’язку, 

наведено її класифікацію та вимоги.  

Однією з основних вимог є безпека зв’язку. Тому 

контроль даних і мережевого трафіку для запобігання 

кіберзагрозам є актуальним. Рівень кібербезпеки 

нашої держави напряму залежить від якісних 

програмних продуктів та цифрового обладнання. 

Сьогодні на ринку програмного забезпечення існує 

багато системних та прикладних програмних засобів 

(сніфери), призначених для забезпечення 

інформаційної безпеки.  

В кваліфікаційній роботі розглянуто популярні 

інструменти аналізу мережевого трафіку: Wireshark, 

Bro Network Security Monitor, Snort, ColasoftCapsa, 
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Clear Sight Analyzer. Наведено основні переваги та 

недоліки 

Програма-аналізатор WireShark має прекрасний 

користувальницький інтерфейс, безліч опцій для 

фільтрації і сортування, аналіз трафіку WireShark 

прекрасно працює з будь-яким з трьох 

найпопулярніших сімейств операційних систем - NIX, 

Windows і macOS.  
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Мета: Способи забезпечення якості зв’язку вIP-

телефонії. 

Відповідно до поставленої мети було 

винесено наступні задачі: 

охарактеризувати мережу IP-

телефонії; зробити аналіз мережі IP-телефонії; 

проаналізувати можливості забезпечення якості 

зв’язку в мережі IP-телефонії. 

У чому відмінність Інтернет-телефонії від IP-

телефонії? Інтернет-телефонія окремий випадок IP-

телефонії, тут як лінії передачі використовуються 

звичайні канали Інтернет. У чистому вигляді IP-

телефонія, як ліній передачі телефонного трафіку 

використовує виділені цифрові канали. ІP-

телефонія — це технологія передачі голосової 

інформації та факсів (а також пов’язані з цим сервіси) 

у режимі реального часу через Інтернет чи будь-яку 

іншу мережу, що функціонує на основі протоколу ІP. 

Тобто Інтернет-телефонія — лише один з варіантів ІP-

телефонії.  За кордоном цю технологію частіше 

називають Voіceover ІP (VoІР). 

Основи технології VoIP: Цифровий формат 

передачі голосового сигналу Для передачі голосу в 

системах IP-телефонії початковий аналоговий сигнал 

перетворюється в цифровий формат – послідовність 

цифрових відліків, які можуть бути передані в IP-

пакетах. Процедура перетворення складається з трьох 

етапів: • дискретизація; • кодування; • компресія 

динамічного діапазону.  

Сигналізація в IP-телефонії VoIP-шлюзи та 

менеджери викликів окрім передачі голосу другою 

базовою функцією телефонії є сигналізація. Саме 

сигналізація забезпечує прокладання маршруту 

передачі голосових даних між потрібною парою 

абонентів, керує встановленням та розірванням сеансу 

зв'язку, координує роботу пристроїв, які задіяні в 

підтримці сеансу зв'язку.  

Кінцеві пристрої телефонної мережі – телефонні 

апарати беруть участь в виконанні обох основних 

функцій телефонії – передача голосу та сигналізація. 

Операторські комутатори в мережах традиційної 

телефонії – АТС, також виконують обидві функції. В 

IP-телефонії функції передачі голосу та сигналізації 

реалізуються окремо. Голос абонента перетворюється 

на аналоговий електричний сигнал в телефонному 

апараті і надалі перетворюється на послідовність IP-

пакетів в VoIP-шлюзі, до якого під'єднано телефонний 

апарат. Сучасні IP-телефони поєднують в собі функції 

телефонного апарата та VoIP-шлюза. Голосові IP-

пакети між VoIP-шлюзами абонентів передаються 

через IP-мережу, побудовану на IP-маршрутизаторах. 

Для передачі голосу по мережевому протоколу IP між 

VoIP-шлюзами абонентів використовуються 

протоколи рівня застосувань RTP та RTCP. 

Протоколи сигналізації Протокол H.323 Першим 

протоколом службової сигналізації, який здобув 

широке промислове використання став стандарт ITU 

H.323. Протокол H.323 було розроблено з наголосом 

на реалізацію відео-конференцій в IP-мережах, але він 

швидко перетворився на базовий протокол для всіх 

типових сценаріїв IP-телефонії. Поширенню H.323 

сприяла розробка численних доповнень до нього – 

протокол H.323 має десятки додатків і пов'язаних з 

ним стандартів. Промисловому поширенню сприяв 

також статус стандарту цього протоколу, адже він 

гарантував сумісність між собою пристроїв, які 

декларували підтримку H.323. Завдяки своїй гнучкості 

протокол H.323 використовувався в IP-телефонних 

мережах як з виділеними елементами сигналізації – 

контролерами зон (англ.: gatekeepers), так і в мережах 

на основі універсальних шлюзів, які об'єднують в собі 

функції передачі голосу та сигналізації. 

Аналіз якості забезпечення QoS в IP-телефонії. 

Черги є невід'ємним атрибутом мереж з 

комутацією пакетів. В таких мережах передбачається 

наявність буфера у кожного вхідного і вихідного 

інтерфейсів комутатора пакетів.  

Буферизація пакетів під час перевантажень являє 

собою основний механізм підтримки пульсуючого 

трафіка, що забезпечує високу продуктивність мереж 

цього типу.  Поява черг означає появу затримок при 

передачі пакетів через мережу, а в деяких випадках і 

втрати пакетів через переповнення буфера комутатора 

або маршрутизатора, відведеного під чергу.Затримки і 

втрати пакетів – це головне джерело проблем для 

чутливого до затримок трафіку [10– 12]. В військових 

мережах завжди існує передача пульсуючого трафіка, 

тому необхідні засоби досягнення компромісу між 

вимогами граничної завантаження цієї мережі та 

якістю обслуговування одночасно всіх типів трафіку. 
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Існує ряд характеристик продуктивності і надійності, 

які можливо поліпшити за допомогою методів QoS. 

Мова йде про такі характеристики: одностороння 

затримка пакетів; варіація затримок пакетів; втрати 

пакетів; середня швидкість; пікова швидкість і 

пульсація. Методи забезпечення якості 

обслуговування (рис. 1) використовують різні 

механізми, спрямовані на зниження негативних 

наслідків перебування пакетів в чергах із збереженням 

в той же час позитивної ролі черг. Більшість із них 

враховує та використовує в своїй роботі факт 

існування в мережі трафіку різного типу в тому 

відношенні, що кожен тип трафіку пред'являє різні 

вимоги до характеристик продуктивності і надійності 

мережі. Домогтися одночасного дотримання всіх 

характеристик QoS для всіх видів трафіку досить 

складно. Одним з найбільш значущих факторів, що 

впливають на характеристики якості обслуговування, є 

рівень завантаження мережі трафіком, тобто рівень 

використання пропускної здатності ліній зв'язку 

мережі.Методи QoS засновані на тонкому 

перерозподілі наявної пропускної спроможності між 

трафіком різного типу відповідно до вимог додатків. 

Очевидно, що ці методи ускладнюють мережеві 

пристрої, оскільки це означає знати вимоги всіх класів 

трафіку, вміти їх класифікувати та розподіляти 

пропускну здатність мережі між ними. Останнє 

досягається за рахунок використання декількох черг 

пакетів для кожного вихідного інтерфейсу 

комунікаційного пристрою замість однієї черги; в 

чергах застосовують різні алгоритми обслуговування 

пакетів, чим і досягається диференційоване 

обслуговування різних класів трафіку. До методів QoS 

відносять методи управління параметрами потоку 

трафіку, оскільки для гарантованого якісного 

обслуговування потрібно бути впевненими, що 

потоки, які обслуговуються відповідають визначеним 

профілем. Ця група методів QoS отримала назву 

методів кондиціонування трафіку. Особливе місце 

займають методи зворотного зв'язку, які призначені 

для попередження джерела трафіку про 

перевантаження мережі. Ці методи розраховані на те, 

що при отриманні повідомлення, джерело знизить 

швидкість видачі пакетів в мережу й тим самим 

ліквідує причину перевантаження.  

Висновок. На завершення зазначу таке: рішення 

завдання забезпечення необхідної якості 

обслуговування в мережах IP, безумовно, може бути 

досягнуто прямим шляхом - на основі 

надання гарантованої смуги пропускання, підвищення 

ефективності мережевих пристроїв - маршрутизаторів 

і шлюзів, використанні магістралей з високими 

пропускними здатностями. Слід додати, що 

застосування політики CoS доцільно в мережах, де 

пропускна здатність каналу зв'язку значно перевищує 

мінімально необхідну смугу для заданої кількості 

розмов, коли є незначне перевищення смуги 

пропускання каналу в співвідношенні з мінімально 

необхідним значенням. 
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Актуальність теми обумовлена необхідністю 

створення цифрової мережі зв’язку ЗС України, яка 

повинна забезпечити управління військами в різних 

умовах. 

Метою роботи є аналіз можливостей 

телекомунікаційного обладнання компанії EVEREST 

для подальшого використання їх в ЗС України. 

Питання аналізу надійності складних розгалужених 

систем завжди були в центрі уваги при проектуванні 

перспективних систем та модернізації існуючих. 

Ефективність функціонування мереж військового 

зв’язку залежить від надійності її підсистем, а також 

від складності зв’язків між ними. При оцінці 

показників надійності сучасних мереж зв’язку 

необхідно врахувати не тільки стійкі відмови, а і збої у 

роботі протоколів маршрутизації та у програмному 

забезпеченні телекомунікаційного обладнання. 

Актуальність задачі оцінки надійності 

телекомунікаційного обладнання визначається тією 

обставиною, що у процесі контролю, пошуку та 

усунення причин відмов обслуговуючий персонал 

витрачає 70% часу на локалізацію дефектних 

елементів.  

Телекомунікаційні комплекти, які були прийняті на 

озброєння та стали проривом в галузі зв’язку, адже ТК 

забезпечили об’єднання старого парку з новим, 

поєднують в собі порти на аналогові апарати та на 

цифрові. Основна ідея створення ТК – це уніфіковане 

обладнання (маршрутизатор, Switch, нанокомп’ютер, 

VoIP-шлюз) розміщене у контейнері на платформі з 

вмонтованою системою безперебійного живлення. 

Тобто це дає можливість мати перевозиме 

(переносиме) обладнання, яке дозволяє будувати 

телекомунікаційні мережі доступу будь-якого 

масштабу, а також зменшити час на конфігурування 

обладнання. ТК зайняли своє місце в зоні АТО (зараз 

ООС), де і пройшли свої перші випробування. 

Зрозуміло, що телекомунікаційні комплекти стали 

поштовхом для розвитку техніки військового зв’язку, 

вони потребують певної модернізації. Не виключно, 

що телекомунікаційне обладнання має певні фактори, 

які впливають на надійність функціонування. До числа 

таких факторів відноситься збої, відмови та людський 

фактор, які суттєво впливають при експлуатації 

телекомунікаційних комплектів в польових  та 

стаціонарних умовах. 

Для визначення оцінки реального рівня надійності 

обладнання та підвищення ефективності 

функціонування, зменшення експлуатаційних витрат, 

надійності передачі інформації в різних умовах 

пропонується застосування методу оцінки 

ефективності. Методика обумовлений для визначення 

ключових факторів, які впливають на вирішення 

проблеми та зв`язків між цими факторами, що при 
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цьому дасть змогу визначити більш якісне та стійке 

телекомунікаційне обладнання.  

Одним з перспективних напрямків при оцінці 

надійності обладнання мереж військового зв’язку є 

урахування збоїв, а також обґрунтування шляхів, та 

методик зменшення їх впливу на функціонування 

засобів зв’язку.  

Подальші дослідження доцільно направити на 

розгляд можливості врахування вимог користувачів 

щодо впливу окремих показників надійності на 

ефективність функціонування мереж військового 

зв’язку з використанням даного обладнання. 

Подальші дослідження доцільно направити на 

розгляд можливості врахування вимог користувачів 

щодо впливу окремих показників надійності на 

ефективність функціонування мереж військового 

зв’язку з використанням даного обладнання. 
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Актуальність теми. У сучасних бойових діях 

існуючі комплекси та засоби зв’язку за своїми 

можливостями й технічним рівнем не відповідають 

сучасним вимогам системи управління. Для якісної 

реалізації об’ємних мультимедійних додатків та 

забезпечення виконання завдань за призначенням 

необхідно підвищити ефективність використання 

засобів радіозв’язку, що забезпечують до 70% 

інформаційних зв’язків під час проведення Операції 

Об’єднаних Сил (ООС) та у мирний час. 

Мета дослідження– підвищення спектральної та 

енергетичної ефективності радіорелейної станції Р-

402. 

Відповідно до поставленої мети вирішуються 

наступні задачі: 

1. Обґрунтування необхідності підвищення 

пропускної спроможності на радіорелейному інтервалі 

за допомогою радіорелейної станції Р-402. 

2. Аналіз технології багатоантенних систем МІМО 

(Multiple Input – Multiple Output) та вдосконалення її 

використання у Збройних силах України (ЗСУ). 

Виклад основного матеріалу. Радіорелейний 

зв’язок може бути організований за напрямком, віссю 

та мережею. Основними способами організації 

радіорелейного зв’язку в Сухопутних військах є 

напрямок і вісь. Радіорелейна мережа застосовується 

обмежено. 

Радіорелейна станція старшого штабу повинна 

працювати постійно в режимі безперервного 

випромінювання на неспрямовану антену, а станції 

підлеглих – в черговому режимі і повинні вмикатися 

на передачу за вимогою старшого начальника станції. 

Станція радіорелейна широкосмугова (СРШ-5000) 

Р-402 призначена для забезпечення цифрового 

радіорелейного зв'язку у стаціонарних та польових 

системах зв'язку військового призначення. СРШ-

5000 дозволяє створювати радіоканали дальньої дії 

з пропускною здатністю до 300 Мбіт/с та дальністю 

до 35 кілометрів для одного інтервалу. У комплекті 

поставки радіорелейної станції Р-402 є декілька 

типів антен: направлена, секторна та всенаправлена 

антена [1]. 

Станція Р-402 відповідає більшості умов для 

стабільної експлуатації, проте потребує подальшого 

удосконалення її функціональних можливостей. 

Технологія МІМО дозволяє значно збільшити 

завадостійкість передачі інформації, тобто зменшити 

відносне число помилкових біт без зменшення 

швидкості передачі даних в умовах багатопроменевого 

поширення сигналів. За твердженням провідного 

фахівця в галузі цифрових телекомунікацій 

Р.Кальдербанка, додаткове використання 

просторового ресурсу на базі сучасних гнучких та 

універсальних способів просторово-часового 

кодування сигналів у багатоантенних системах МІМО 

дозволяє істотно покращити можливості та умови 

обміну енергетичної ефективності (ЕЕ) на спектральну 

ефективність (СЕ) [2]. Технологія МІМО стала 

невід’ємною частиною практично всіх сучасних 

стандартів безпроводового зв’язку: Long-Term 

Evolution (LTE) і LTE-Advanced (LTE-A), IEEE 802.16 

WiMAX та IEEE 802.11 Wi-Fi та базою для систем 

безпроводового зв’язку (СБЗ) наступних поколінь [3]. 

У ЗС провідних країн світу вже заявлено про 

використання радіостанцій, що підтримують 

технологію МІМО. На жаль, на сьогодні перелік таких 

радіостанцій невеликий: FalconIIIRF-7800W 

(корпорація L3Harris), AselsanGRC-5220 (корпорація 

Aselsan), Streamcaster 4200 EnhancedPlus та 4400 

Enhanced, Hydra (компанія Silvus Technologies). 

Радіорелейна станція Р-402 вітчизняного виробництва, 

що прийнята на озброєння ЗСУ, також підтримує 

МІМО 2х2 за протоколом IEEE 802.11n. 

Технологія багатоелементних антен нерозривно 

пов’язана з методами просторово-часового блочного 

кодування (Space-Time Block Coding, STBC): 

ортогональними (Orthogonal, OSTBC), 

квазіортогональними (Quasi-Orthogonal, QOSTBC) та 

неортогональними (Non-Orthogonal, NOSTBC) [4]. 

Методи OSTBC дозволяють забезпечити повне 

рознесення сигналів з низькою обчислювальною 

складністю ML-декодера. Найвідомішим OSTBC є код 

Аламоуті для пари передавальних антен 2Tx  

(кодова швидкість 1κ ), використання якого 
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дозволяє наблизитись до повної пропускної 

спроможності МІSО 12   (Multiple Input – Single 

Output). OSTBC для 2Tx  забезпечують більший 

порядок рознесення, підвищуючи завадостійкість, 

проте їх 4/3κ  [4]. 

Методи NOSTBC дозволяють підвищити СЕ, проте 

характеризуються низькою ЕЕ через низький рівень 

рознесення сигналів, а також високою 

обчислювальною складністю П . Важливо, що при 

NOSTBC сигнали Txпередавальних антен 

неортогональні, тому взаємодіють між собою та є одне 

для одного завадами (міжпотокова інтерференція). 

Найвідомішим NOSTBC є код VBLAST.  

Передача інформаційних потоків по потенційно 

незалежним паралельним просторовим каналам 

(Spatial Multiplexing, SMX)) можлива лише за умови 

некорельованості шляхів між кожною парою 

приймально-передавальних антен. 

На основі аналізу модуляційно-кодових схем MCS 

(Modulationand Coding Scheme) станції Р-402 

визначено: MCS 8 – 13 з МІМО 22 застосовуються 

лише у варіантах виконання Р-402.02, Р-402.03 та Р-

402.04, при цьому мультиплексуються два незалежних 

просторових інформаційних потоки за способом SMX 

[1]. 

Проведені дослідження [5] показують, що у 

найменшій МІМО 22 просторове рознесення сигналів 

за схемою Аламоуті виявляється енергетично 

ефективнішим порівняно з просторовим 

мультиплексуванням (коди типу VBLAST) при 

показниках СЕ до 8 біт/с/Гц.  

Забезпечуючи достатньо високу достовірність 

передачі інформації OSTBC Аламоуті дає 

енергетичний виграш (ЕВ) порівняно з 

NOSTBCVBLAST близько 2 – 10 дБ при ймовірності 

бітової помилки 
510bP  залежно від показника СЕ. 

Висновки. З урахуванням отриманих результатів, 

рекомендовано замінити у модуляційно-кодових 

схемах MCS 8 – 13 станції Р-402 спосіб просторового 

мультиплексування сигналів типу VBLAST на спосіб 

просторового рознесення сигналів за схемою Аламоуті 

без зміни типів модуляції, кодування та смуги частот. 

Така заміна є особливо ефективною при організації 

безпроводового доступу абонентів за умови 

використання антен, елементи яких достатньо 

рознесені у просторі. Отриманий ЕВ, залежно від 

необхідної СЕ, забезпечить одну з таких 

можливостей (або їх комбінацію): зменшення 

потужності передавача без втрати завадостійкості; 

підвищення рівня достовірності прийому інформації; 

зменшення вимог до чутливості приймача; збільшення 

зони покриття базової станції; підвищення швидкості 

передачі інформації. 
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Актуальність теми: Захист морського кордону 

України вимагає постійного та ефективного контролю 

прибережної зони кораблями та катерами ВМСУ. 

Принциповим є завдання онлайн відеоконтролю за 

ситуацією в прибережній (22 км від берега) протягом 

бойового чергування. Відсутність на сьогодні рішення 

по вибору надійної радіотехнології передачі 

відеосигналів на берег робить тему  дослідження 

принципово актуальною. 

Мета. Вибір обґрунтування ефективних технічних 

рішень та технології ШСРД для організації 

відеоконтролю прибережної зони в складних умовах 

розповсюдження радіохвиль. 

Склад основного матеріалу :  

Проведено обґрунтування оперативно-тактичної 

необхідності впровадження  спеціальних 

радіотехнологій для забезпечення відеоконтролю 

прибережної зони катерами ВМСУ. Показано, що, 

відповідно до військово-адміністративного розподілу 

вся територія держави поділяється на зони (райони) 

між видами Збройних сил. При цьому прибережна 

зона 22 км від берегу є оперативною територією 

відповідальності об’єднання Військово-морських сил, 

які мають здійснювати її відеоспостереження 

длязахисту важливих державних об’єктів на 

узбережжі, системи базування флоту і морських 

комунікацій. 

Визначено особливі умови організації зв’язку на 

морі та проаналізовані причини сильного загасання 

радіосигналів при розповсюдженні над морською 

поверхнею, а саме –практична відсутність 

горизонтальної складової поля, значне розсіювання 

при збільшенні вітру (більше 7 м/с), збільшення 

поглинання при великої різності температури води та 

шару над водою, великій вплив розкачування катерів 

на формування діаграми спрямованості в бік абонента 
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на березі. Додатково показано, що вода має значну 

електропровідність,  уздовж водної поверхні енергія 

ЕМХ втрачається на нагрів молекул води, що 

призводить до теплових втрат і ослаблення енергії 

хвилі. Втрати енергії в воді збільшуються зі 

зменшенням λ.  

Обґрунтовано технічні вимоги до обладнання при 

організації радіозв’язку між ПУ та кораблями 

(катерами) при виконанні завдань в прибережної зоні. 

До переліку факторів, які впливають на дальність 

зв’язку та на пропускну спроможність, віднесено 

протокол доступу та розмір радіокадру на МАС рівні, 

модуляційно-кодова схема на фізичному рівні, смуга 

частотного каналу, тип антени з алгоритмом  

beamforming. 

Проведено аналіз технічних проблем виконання 

відеоконтролю за допомогою існуючих в ЗСУ 

радіотехнологій та показано, що складні умови 

багатопроменевого розповсюдження радіохвиль  

діапазону 2,0-6,0 ГГц над водною поверхнею не 

дозволяють використовувати існуюче обладнання 

ШСРД Р-402 та AirGrid M5стандарту ІЕЕЕ 802.11n, у 

зв’язку з невідповідністю параметрів протоколу 

доступу на МАС рівні, апаратної бюджетної 

платформі, з низькою пакетною продуктивністю, 

складним умовам зв’язку на морі. 

Зроблено вибір та обґрунтовано використання в 

обладнанні саме синхронного часового протоколу 

доступу на МАС рівні для забезпечення надійного 

відеозв’язку між ПУ на березі та катерами ВМСУ в 

прибережної зоні в складних умовах розповсюдження 

РХ. Доведено, що  протокол з синхронним часовим 

доступом (TDD) є нечутливим до параметрів трафіку, 

розміру радіокадру та смуги каналу, та має бути 

реалізований в обладнанні для контролю прибережної 

зони. 

Доведено, що для забезпечення стабільного обміну 

над водною поверхнею, необхідно використовувати 

протокол з мінімальним розміром радіокадру, а саме 

1,25-2,0 мс  що забезпечить мінімальну затримку 

сигналу на великої відстані від берега режим 

просторового рознесення використання антен з 

вертикальною поляризацією встановлених одна під 

другою вертикально на відстані 10 λ або 60-65  см. 

Проведено аналіз та надано пропозиції щодо 

використання конкретних радіо технологій з 

синхронним часовим протоколом доступу на МАС 

рівні для організації відео зв’язку між ПУ та катерами 

ВМСУ при виконанні завдань в прибереженій 

зоні.Проведено розрахунки енергетичного бюджету 

радіолінії та отримані параметри модуляції та 

пропускної спроможності лінії, достатні для функцій 

відеоспостереження високої якості. 

Висновки.  
1. Для виконання бойових завдань 

відеоспостереження кораблів та катерів ВМСУ в 

прибережній зоні необхідно використання спеціальної 

технології широкосмугового радіодоступу, що 

обумовлено особливими умовами організації зв’язку 

на морі, а саме сильним загасанням радіосигналів при 

розповсюдженні над морською поверхнею, 

багатопроменевістю розповсюдження радіохвиль, 

коливанням положення катеру через морські хвилі. 

2. Використання існуючих в ЗСУ технологій 

ШСРД, а саме Р-402, AirgridM5 на радіокартах 

стандарту IEEE 802.11n є принципово неможливим у 

зв’язку  з сильною залежністю їх пропускної 

спроможності на Ethernet інтерфейсі від характеру 

трафіку, особливо з короткими пакетами (відео, 

голос). Показано, що використання в обладнанні 

стандарту EEE802.11n схеми MIMO 2x2 в умовах 

багатопроменевого розповсюдження радіохвиль на 

великих відстанях не призводить до збільшення та 

стабілізації пропускної спроможності ліній при 

передачі трафіку з короткими  (64 -200 байт) пакетів. 

3. Використання синхронного часового протоколу 

доступу на МАС рівні замість протоколу CSMA/CA 

для забезпечення надійного радіоз’язку між ПУ на 

березі та катерами ВМСУ забезпечує необхідну та 

стабільну пропускну спроможність. Доведено, що  

протокол з синхронним часовим доступом (TDD) є 

нечутливим до параметрів трафіку, розміру радіо 

кадру та смуги каналу, та має бути реалізований в 

обладнанні для контролю прибережної зони. 

4. Серед обмеженого набору технологій ШСРД з 

часовим протоколом доступу (TDD) на канальному 

МАС рівні (HARRIS 7800W,  RADWIN5000 Jet) на 

відстанях від берегу 22 км обґрунтовано доцільність 

використання обладнання HARRIS 7800W у зв’язку з 

наявністю механізму стабілізації антени при 

коливаннях катеру на хвилях а також додаткового (5 

Ватт) підсилювача. Проведено розрахунки 

енергетичного потенціалу радіолінії та підтверджено 

отримання необхідної пропускної спроможності  (5 

Мбіт/с). 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент 

працівник ЗСУ Татарінов А.С. 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ РАДІОМЕРЕЖ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX 
 

Нургатіна Х.С. 

 курсант 163 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми: в даній роботі вирішується 

актуальна задача, що має важливу військово-технічну 

спрямованість при створенні перспективних цифрових 

систем радіозв’язку військового призначення – 

методика побудови радіомереж  спеціального 

призначення з використанням  технології WiMAX. 

Тому метою роботи є підвищення ефективності 

систем радіозв’язку військового призначення за 

рахунок впровадження технології WiMax. 

Виклад основного матеріалу. Технічні 

характеристики WiMAX: 

- дальність дії: до 50 км; 
- максимальна швидкість передачі даних: до 70 

Мбіт / с на сектор однієї базової станції; 

- робоча частота: 2-11 ГГц; 

- спектральна ефективність: до 5 біт / сек / Гц; 
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- покриття: розширені можливості роботи поза 
прямої видимості значно покращують якість покриття 

обслуговується зони; 

- швидкість доступу в Інтернет в межах сектора 
базової станції на клієнтських пристроях - до 10 Мбіт 

/c; 

- зона дії одного сектора базової станції в умовах 
щільної забудови - від 800 до 1500 метрів; 

- мобільність: миттєве перемикання клієнтського 
Mobile WiMAX обладнання між базовими станціями 

на швидкості руху до 120 км / ч. 

Методика побудови радіомереж спеціального 

призначення з використанням технології WiMAX 

складається з: 

- Розрахунок частотних каналів; 
- Розрахунок частотних каналів, які 

використовуються для обслуговування абонентів БС; 

- Розрахунок допустимого навантаження БС; 
- Розрахунок числа абонентів, що обслуговуються 

однією БС; 

- Розрахунок кількості БС; 
- Розрахунок радіуса зони обслуговування БС. 
Висновки: використання інформаційної технології 

WiMAX дозволяють надати відносно дешеве покриття 

бездротовим широкосмуговим доступом в Інтернет. 

При використанні бездротового доступу оператор 

може заощадити, як на трудових резервах 

(обслуговування станцій всього 6 працівниками), так і 

при розгортанні базових станцій потрібен тільки 

монтаж і установка, що незрівнянно позначиться на 

собівартості наданих послуг. В основу розрахунку 

собівартості послуги було покладено в принцип 

розподілу капітальних витрат при розгортанні мереж 

на квадратний кілометр, враховуючи розподіл базових 

станцій у різних районах округу.  
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АНАЛІЗ ВИБОРУ ПРОТОКОЛІВ 

МАРШРУТИЗАЦІЇ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
 

Овчиннікова О.В. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. Існує велика кількість 

телекомунікаційних мереж, для надійної роботи яких 

використовуються різноманітні протоколи 

маршрутизації, кожен з яких має свої особливості. 

Зважаючи на всі зусилля не створено протоколу, що б 

задовольняв багатьом умовам використання, тому 

вибір оптимального протоколу – це досить складне та 

актуальне завдання сьогодення. 

Мета. Систематизувати протоколи маршрутизації 

(за використовуємими типами алгоритмів); визначити 

переваги та недоліки існуючих протоколів 

маршрутизації; запропонувати подальший напрямок 

розвитку. 

Основні положення. Вибір конкретного протоколу 

динамічної маршрутізації залежить від розмірів і 

вимог, які висуваються конкретною корпоративной 

мережею. На сьогоднішній день найбільш 

досконалими внутрішніми протоколами динамічної 

маршрутизації є OSPF і EIGRP. Їх перспективність 

підтверджує і впровадження підтримки 

перспективного протоколу IPv6. І, якщо OSPF вже 

став фактично стандартним внутрішнім протоколом 

Internet, то з ростом ринку обладнання фірми Cisco 

Systems позиції EIGRP в однорідних корпоративних 

мережах будуть зміцнюватися. Протокол IGRP, 

мабуть, також поступиться йому своїм місцем. Проте, 

переваги простоти протоколу RIP для невеликих 

мереж продовжують залишатися затребуваними, про 

що, наприклад, свідчить поява нової версії протоколу 

Riping, в якій також передбачена підтримка протоколу 

IPv6. 

Дистанційно-векторні протоколи більш схильні до 

створення петель маршрутизації, ніж протоколи стану 

зв’язку, проте останні відмічаються швидшою 

сходимістю. З іншого боку, протоколи стану зв’язків 

характеризуються більш складними розрахунками 

відстаней у порівнянні з дистанційно-векторними 

протоколами, що потребують більшої процесорної 

потужності та пам’яті. В наслідок чого, собівартість 

реалізації протоколів стану зв’язків стає більш 

коштовною. Не дивлячись на їх розбіжності, обидва 

типа протоколів добре себе зарекомендовали у 

різноманітних ситуаціях та постійно 

вдосконалюються.  

Висновки. Отже, перспективним є подальший 

розвиток гібридних протоколів маршрутизації, які б 

під час вибору маршруту передачі даних мали змогу 

одночасно аналізувати:  

- Надійність каналів зв’язку на основі 

статистичних даних за певний період;  

- Важливість інформації, що передається 

(автоматично дублював передачу пакетів, 

використовуючи альтернативний маршрут);  

- пропускну здатність каналу зв’язку;  
- кількість переходів.  
Нажаль  надійний протокол маршрутизації з 

такими властивостями ще не створений. Враховуючи 

все це - є необхідність у розробці новітнього 

протоколу маршрутизації, в логіку роботи якого буде 

закладено набагато складніший алгоритм вибору 

маршруту. Незважаючи на складність реалізації та 

значну собівартість майбутній ефект має бути 

вражаючим. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж підполковник 

Османов Р.Н. 
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ВЗАЄМОДІЯ РАДІОЗАСОБІВ РІЗНИХ 

ДІАПАЗОНІВ  ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУРИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА КОМУТАЦІЇ RF-

7800I ВИРОБНИЦТВА КОРПОРАЦІЇ HARRIS 
 

Ольський Є.Ю. 

курсант 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день, для 

ефективного управління при веденні бойових дій, 

необхідно використовувати сучасні військові 

радіозасоби та обладнання яке спроможне забезпечити 

голосовий зв’язок і передачу даних та мати при цьому 

гнучкі налаштування. Одним з таких засобів є система 

інтеркомRF-7800І виробництва корпорації Harris 

(США). Тому на сьогоднішній день тема роботи є 

актуальною та має місце для реалізації в Збройних 

Силах України. 

Мета роботи. Метою роботи є дослідження 

варіантів реалізації передачі голосу та даних між 

ультракороткохвильовими та короткохвильовими 

засобами радіозв’язку. 

Виклад основного матеріалу. В даний час на 

озброєнні Збройних Сил України (ЗСУ) перебувають 

радіозасоби різних виробників, зокрема компаній 

Harris, Aselsan, Motorola. Дані радіозасоби 

використовуються для забезпечення зв’язку у бойових 

підрозділах, які виконують завдання в зоні проведення 

операції Об’єднаних сил. При цьому зустрічна робота 

між радіостанціями різних виробників (без 

застосування додаткових технічних рішень) можлива 

лише у аналоговому режимі. Тому важливим 

завданням є забезпечення сумісної роботи різнорідних 

радіомереж ЗСУ у захищених від перехоплення та 

прослуховування противником режимах роботи. 

Одним із шляхів вирішення проблеми сумісної 

(зустрічної) роботи радіозасобів різних виробників та 

діапазонів, є використання апаратури внутрішнього 

зв’язку та комутації (АВЗК), яка випускається, 

зокрема, компаніями Harris (RF-7800I), Aselsan (ICS 

6680) та іншими виробниками. 

У роботі розроблено варіант взаємодії між 

радіозасобами різних виробників за допомогою АВЗК 

RF-7800I виробництва компанії Harris. 

При відповідних програмних налаштуваннях та 

наявності кабелів з відповідними роз’ємами для 

підключення радіозасобів різних виробників до АВЗК 

може бути реалізовано наступні функціональні 

можливості: 

- внутрішній зв’язок між членами екіпажу бойової 

машини; 

- зв’язок між членами екіпажу та зовнішніми 

абонентами з використанням радіостанцій, 

підключених до АВЗК; 

- управління будь-якою радіостанцією, 

підключеною до АВЗК, з робочих місць операторів; 

- шлюзування між різнорідними радіомережами, 

що дає можливість об’єднувати цифрові КХ, УКХ 

радіомережі різних виробників між собою, а також з 

телекомунікаційною мережею загального 

користування ЗСУ. 

Це дозволить підвищити ефективність 

функціонування системи зв’язку зокрема та 

ефективність системи управління в цілому.  

Висновки. У роботі розроблено схеми 

підключення обладнання АВЗК при встановленні у 

транспортні засоби (командно-штабні машини та 

лінійні бойові броньовані машини), файли 

конфігурації програмних налаштувань АВЗК та 

радіостанцій, які передбачають мережеві 

налаштування з урахуванням необхідності 

забезпечення взаємодії різнорідних радіомереж 

(голосовий зв'язок, у тому числі ІР-телефонія, та 

передача даних). Крім того, у рамках роботи 

практично виготовлено макети цифрової системи 

внутрішнього зв’язку RF-7800I на базі командно-

штабної машини (КШМ) та на базі бронемашини 

(танку Т-64), які використовуються у начальному 

процесі. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ В КОНСТРУКЦІЇ АНТЕНИ ДЛЯ 

ЗНИЖЕННЯ ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 
Парамоненко О.О. 

 курсант 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми: Проблема забезпечення 

необхідної міцності і жорстокості конструкції 

антенного пристрою, зокрема стійкість до вітрового 

навантаження є актуальною та має практичне 

спрямування.  

Тому метою мого дослідження є пошук нових 

технічних рішень для зниження вітрового 

навантаження антенної системи. 

В роботі вирішувались наступні задачі: 

1. Обґрунтування необхідності зниження вітрового 

навантаження на антенну систему.  

2. Проаналізовано можливий напрям підвищення 

міцності і жорстокості конструкції . 

Виклад основного матеріалу: Зі зростанням 

розмірів, особливо висоти антен, домінуючим 

фактором у розрахунках міцності і жорстокості 

конструкцій стає вітер, що є випадковим 

короткочасним динамічним навантаженням, який 

нерідко є причиною більшості вібрацій, які призводять 

до руйнувань як окремих деталей так і всієї споруди. З 

позицій надійності антенних пристроїв, проблема 

аеродинамічної стійкості конструкцій все частіше 

привертає увагу внаслідок появи регулярних вібрацій 

при вітрі, а як наслідок – пошкоджені як окремих 

складових антени так і системи в цілому. Такі 

коливання є частим явищем, оскільки для їх 

збудження достатній вітер зі швидкістю до декількох 

метрів в секунду, тобто спостерігається досить часто, 
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особливо при збільшенні висоти розміщення антени до 

десятків та сотень метрів від поверхні землі.  

Використання елементів аеродинаміки в 

проектуванні антенних споруд дозволяє більш точно 

визначати вітрове навантаження, але головне, його 

вдається знизити за рахунок застосування трубчастих і 

циліндричних елементів в конструкції антенної 

системи.  

При цьому, з’являється можливість уточнення 

величини вітрового навантаження та характеру його 

розподілу, тим самим створюючи аеродинамічно 

стійкі конструкції. 

Вітрове навантаження на ділянку конструкції 

залежить від коефіцієнта лобового опору – проекція 

площі конструкції на площину, перпендикулярну до 

напрямку вітру, тому основним шляхом зниження 

вітрового навантаження є зменшення коефіцієнта 

лобового опору всієї конструкції, при цьому при 

подовженні тіла по потоку його лобовий опір також 

зменшується.  

Таким чином, вітрове навантаження на антенні 

споруди знижується при застосуванні в їх конструкції 

труб і круглих стрижнів, оскільки з усіх профілів, що 

застосовуються у будівництві, вони мають найменший 

коефіцієнт опору.  

Висновки. В даній роботі  розглянута проблема 

необхідності збільшення механічної міцності і 

жорстокості конструкції антенних пристроїв, зокрема 

зниження вітрового навантаження.  

Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є 

застосування циліндричних елементів в конструкції 

антени. Використання в конструкції антенних систем 

труб, круглих стрижнів та інших циліндричних 

елементів дозволить зменшити вітрове навантаження в 

цілому, що дозволить збільшити механічну міцність та 

жорстокість конструкції та її окремих елементів.  
. 
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Маршрутизація на сьогоднішній день визначається 

не формальними правилами і описами, характерними 

для мереж попередніх поколінь, а вимогами клієнта і 

економічними міркуваннями оператора зв'язку. Щоб 

оптимізувати роботу мереж, розробляються різні 

методи маршрутизації, що забезпечують збалансоване 

навантаження всіх мережевих ресурсів. 

Щоб успішно передати по мережі потоки 

інформації самого різного роду необхідно, щоб 

алгоритм маршрутизації враховував вимоги, що 

пред'являються даними потоками до рівня якості 

обслуговування (Quality of Service, QoS). Для цього 

весь трафік поділяють на класи сервісу. І тоді 

маршрутизація по всій мережі буде здійснюватися 

відповідно до класу сервісу кожного окремого потоку. 

Правильний підбір алгоритму маршрутизації може 

вплинути на всі основні характеристики 

мультисервісної мережі тому дана тема є важливою 

для аналізу на сьогоднішній день. 

Метою дослідження є порівняльний аналіз різних 

алгоритмів маршрутизації в мультисервісних 

системах. 

Для досягнення поставленої мети потрібно 

виконати наступні завдання: 

1. Вивчення особливостей функціонування 

мультисервісних мереж. 

2. Аналіз статичних і динамічних алгоритмів 

маршрутизації. 

3. Аналіз особливостей динамічної маршрутизації 
в мультисервісних мережах. 

4. Порівняння алгоритмів маршрутизації. 
5. Методика вибору алгоритму маршрутизації. 

Висновки. Існує багато різних критеріїв за якими 

можна порівняти протоколи маршрутизації. 

Основними з  яких є можливість забезпечення безпеки 

при обміні маршрутною інформацією, можливість 

балансування навантаження між декількома 

маршрутами, максимальна кількість маршрутизаторів 

в мережі, необхідність попереднього налаштування 

мережі, час збіжності мережі.  

Враховуючи всі ці критерії, можна сказати що 

протокол маршрутизації може бути підібраний в 

залежності від розміру і типу мережі. Протокол 

маршрутизації RIP може бути використаний лише на 

невеликих мережах, тому що підтримує лише 15 

маршрутизаторів в мережі, про те цей протокол не 

створює великого навантаження на маршрутизатор. 

 Протокол маршрутизації OSPF  підтримує до 

65534 маршрутизаторів, що дозволяє використовувати 

його на досить великих мережах, але мінусом цього 

протоколу маршрутизації є досить велике 

навантаження на процесор маршрутизатору.  

Також важливо звертати увагу на те які 

маршрутизатори використовуються в мережі, тому що 

протоколи маршрутизації такі як IGRP та EIGRP 

виконуються тільки на маршрутизаторах від компанії 

CISCO 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРЫВ 

ЛІНІЇ БЕЗПРОВОДОВОГО 

ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ 
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курсант 162 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

При зростанні потреб суспільства у всіх видах 

широкосмугового сервісу (цифрове телебачення, відео 

конференція, мультимедіа, передача даних та ін.) 

сучасні телекомунікаційні системи знаходяться в 

постійному процесі розвитку, що, в кінцевому рахунку 

призводить до формування їх нових видів.  

Розвиток технологій безпроводового доступу є 

відносно новим напрямом. Важливість та 

популярність цих технологій надзвичайно зросла з 

розвитком телекомунікаційних систем, що і визначає 

актуальність теми. 

Метою дослідження є методика розрахунку 

параметрів лінії широкосмугового безпроводового 

радіодоступу. 

В роботі розглянуто аналіз шляхів вдосконалення 

засобів радіозв’язку спеціального призначення, що 

свідчить про те, що при розробці нових засобів зв’язку 

спеціального призначення можуть використовуватись 

технології і стандарти комерційних систем, які 

бурхливо розвиваються в даний час, наприклад 

технології мультиплексування OFDM, CDMA, 

широкосмугові сигнали, ППРЧ, надширокосмугові 

сигнали, MIMOта багато їх різновидів і технологій.[1] 

Задача вибору базових технологій для модернізації 

та переобладнання засобів зв’язку мережі 

радіодоступу мобільних абонентів до транспортної 

мережі військової телекомунікаційної системи є 

складною задачею, розв’язання якої повинно 

здійснюватись на основі принципів системного 

підходу та системного аналізу. Оптимальною можна 

вважати таку технологію (поєднання технологій), яка 

забезпечить узагальнений виграш за усіма 

показниками якості з урахуванням обмежень по 

вартості окремих зразків техніки зв’язку та системи в 

цілому, масо-габаритних показників (особливо для 

мобільних станцій), електромагнітної сумісності, 

можливості інтеграції в Єдину національну систему 

зв’язку України.[2] 

Безпроводовий широкосмуговий доступ забезпечує 

безперервне підключення до Інтернету і можливість 

приймати і передавати інформацію на високих 

швидкостях одночасно.  

Для систем БШПД розрізняють три рівня 

охоплення користувачів: персональний рівень - 

WPAN; місцевий -  WLAN; міський рівень - WМAN. 

Найуспішнішим прикладом мереж WLAN є 

стандарт IEEE 802.11 (Wi-Fi) та технологія WiMAX. 

Конкурентами мобільної технології WiMAX є 

мобільні технології 3G. Технологія Wi-Fi – це 

безпровідний аналог стандарту Ethernet, на основі 

якого сьогодні побудована велика частина офісних 

комп'ютерних мереж. WiMAX - це система далекої дії, 

що покриває кілометри простору, яка зазвичай 

використовує ліцензовані спектри частот (хоча 

можливо і використання неліцензованих частот) для 

надання з'єднання із інтернетом типу точка-точка 

провайдером кінцевому користувачеві.[3]LTE - назва 

мобільного протоколу передачі даних; проект 3GPP, 

стандарт з вдосконалення UMTS для задоволення 

майбутніх потреб у швидкості. [4] 

Встановлено, що технологія CDMA забезпечує 

високу якість передачі інформації при одночасному 

зниженні випромінюваної потужності. Використання 

шумоподібного сигналу в якості передачі інформації в 

лінії зв’язку, дозволяє отримати високу енергетичну 

скритність інформації яка передавається і, як наслідок, 

високу конфіденційність передачі даних. Сигнали 

багатостанційного доступу з кодовим розподілом 

каналів, мають низьку вірогідність виявлення і 

перехвату інформації засобами радіорозвідки 

противника. Це завдяки тому, що в цих системах 

використовуються псевдовипадкові послідовності, де 

кожна послідовність є унікальною і максимально 

відрізняється від інших.[5] 

Розроблена методика та алгоритм територіально-

кодового планування радіомережі з кодовим 

розподілом каналів  дозволить швидко і точно 

проводити розрахунки при розгортанні таких мереж. 

Також в даній роботі проведений розрахунок 

широкосмугової мережі з кодовим розподілом каналів 

для заданих вихідних даних. 

Проведено приклад розрахунку мережі з кодовим 

розподілом каналів для підрозділу спеціального 

призначення та розглянуті найбільш перспективні  

технології доступу з можливістю використання 

високошвидкісного каналу на сьогоднішній день такі 

як технології Wi-Fi, WiMax, LTE та CDMA.[6] 

Висновки. На сьогоднішній день, з урахуванням 

стрімкого розвитку технологій безпроводовий 

широкосмуговий радіодоступ став надзвичайно 

важливим, адже важко уявити теперішнє життя без 

комп’ютерних мереж, мобільних технологій та 

протоколів. 

Широкосмуговий безпроводовий зв’язок - це не 

тільки один з найзручніших способів передачі даних, 

але й потужний засіб керування державними 

інститутами й економікою країни, встановленням 

міждержавних контактів. 

В перспективі розвитку систем розглядається 

можливість передавання значних масивів даних не 

лише окремо взятими приватними абонентами, але й в 

інтересах державних органів і бізнес-структур. 
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ВАРІАНТІВ СХЕМ 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО 

ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТА 

ЗАЗЕМЛЕННЯ ТРЕНАЖЕРУ КОМПЛЕКСНОЇ 

АПАРАТНОЇ ЗВ’ЯЗКУ (ПЕРЕОБЛАДНАННЯ У 
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Актуальність теми: На даний час спостерігається 

різнотипність підключення обладнання і 

різноманітність самого обладнання в апаратних 

зв’язку. У зв’язку з цим з’явилась необхідність 

створити одноманітність апаратних зв’язку 

підключення та обладнання.  

Мета: Створення однотипних схеми та обладнання 

підключення апаратної зв’язку. 

Виклад основного матеріалу. На підприємствах 

зв'язку система безперебійного живлення (СБЖ) змін- 

ного струму для електропостачання захисту 

обладнання, критично- го до невідповідності 

електричної енергії регламентованим нормам 

(враховую- чи зникання і змінення напруги мережі), 

при аварії основного джерела електричної енергії до 

запуску резервного. Заземлення – умисне електричне 

з'єднання частин електрообладнання, що нормально не 

перебуває під напругою, із заземлювальним 

пристроєм. Під землею розуміють середовище, 

електропровідність якого визначається ґрунтом. 

Потенціал «землі» умовно приймається рівним нулю. 

Обладнання автоматики і захисту  для автоматичної 

підтримки системи електроживлення у максимально 

працездатному стані при виникненні аварійних 

ситуацій і запобігання їх подальшого розвитку. 

Аварійні ситуації можуть привести до призупинення 

надання послуг зв'язку, ушкодження обладнання, а 

також створювати загрозу для життя і здоров'я 

персоналу. 

Висновок. Я вважаю, що загальна схема 

обладнання комплексних апаратних зв’язку наддасть 

нам більшу технологічність та ефективність і на сам 

перед зменшить витрати коштів на переобладнання, а 

також кожна апаратна зв’язку буде дотримуватись 

одного регламенту при створені тим самим покращить 

навчальний процес та експлуатацію під час роботи 

зв’язківців. 
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Постійно зростаючі потреби у високошвидкісному 

доступі до інформаційних ресурсів спонукають до 

появи та розвитку нових систем широкосмугового 

доступу. Підвищення ефективності цих систем із 

урахуванням нових технологій визначає коло задач, 

які потребують першочергового розв’язання. До 

найважливіших із цих задач, які визначають 

інноваційну новизну сучасних телекомунікаційних 

безпроводових систем, належить задача 

удосконалення існуючих і створення нових 

ефективних методів підвищення пропускної здатності 

систем широкосмугового доступу при збереженні 

необхідної завадостійкості в умовах багатопроменевих 

завмирань. Однак смуги радіочастот, у яких здатні 

працювати сучасні телекомунікаційні системи, є 

кінцевим ресурсом. Таким чином, актуальним 

напрямком є необхідність у збільшенні коефіцієнта 

повторного використання частот. 

Метою дослідження є аналіз використання 

технології OFDM (Orthogonal frequency-division 

multiplexing)для гнучкого використання 

радіочастотного ресурсу в системі когнітивної 

радіомережі. 

Працездатність таких радіомереж в значній мірі 

залежить від ефективності роботи алгоритмів 

виявлення незайнятих частотних каналів, при 

радіомоніторингу. У зв'язку з тим, що мережа 

безпроводового зв’язку є стохастичною динамічною  

системою, алгоритми виявлення сигналів і методи  

кластеризації ресурсів повинні працювати в реальному 

часі з метою автоматичного динамічного управління 
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розподілом просторово-часового та частотно-часового 

ресурсу.  

Когнітивне радіо – це радіо система, яка відчуває 

та усвідомлює всі зміни в її робочому середовищі і 

може, відповідно до них, динамічно та автономно 

коригувати свої робочі радіопараметри. 

Когнітивні радіомережі є ефективним рішенням 

проблеми спектральної скупченості шляхом 

запровадження продуктивного використання смуг 

частот, які інтенсивно не зайняті ліцензованими 

користувачами. 

Після того, як когнітивна радіосистема сканує 

спектр, визначає активних ліцензованих користувачів і 

доступні можливості, вона приходить до наступного 

кроку – формування спектра. Теоретично, бажано, щоб 

когнітивні користувачі вільно використовували 

доступні невикористанні частини спектру. 

Технологія  мультиплексування з  ортогональним  

частотним  поділом  каналів OFDM  пропонує велику 

гнучкість в цьому відношенні, так як кількість 

параметрів для адаптації досить велика. Параметри 

передачі, які можуть бути змінені, включають: 

пропускну здатність, фільтри, розмір частотного 

діапазону, потужність передачі і активні піднесучі, які 

використовуються  для передачі. Крім того, є 

параметри, які можуть бути змінені в залежності від 

характеристик навколишнього середовища з метою 

оптимізації передачі, такі як: циклічний префікс 

розміру, швидкістю кодування, тип модуляції, метод 

переміщення. 

Вибір спектру є важливим процесом в мережах 

когнітивного радіо, який надає  можливість  

вторинному  користувачеві  вибрати  найкращий  

канал  з доступних каналів-кандидатів для передачі 

даних. Для того, щоб рівномірно розподілити 

навантаження трафіку від вторинних користувачів по 

цих каналах-кандидатах, система прийняття рішень і 

вибору спектру повинна ефективно опрацьовувати 

статистику завантаження кожного каналу, як 

первинними користувачами, так і вторинними 

користувачами. В ідеалі бажано дозволити 

когнітивним користувачам вільно використовувати 

доступні смуги в спектрі. Пропонується мати 

ексклюзивну маску спектра та параметри форми 

сигналу контролера, такі як пропускна здатність 

сигналу, рівень потужності та центральна частота.  

Різна потужність піднесучих може бути 

використана для формування сигналу згідно певної 

маски. Наприклад, піднесучим з більш високими 

значеннями відношення сигнал/шум (SNR), може 

призначатися менша потужність, ніж з більш низьким 

відношенням сигнал/шум (SNR) для поліпшення 

загального коефіцієнта бітових помилок (BER) 

системи. Ще одне завдання полягає у зменшенні 

перешкод сусіднього каналу від системи OFDM 

шляхом зменшення потужності крайніх піднесучих. 

Системи OFDM можуть забезпечити таку гнучкість 

завдяки унікальній природі сигналізації OFDM. 

Вимикаючи набір піднесучих, спектр OFDM-сигналів 

може бути адаптивно сформований так, щоб всередині 

перетворився на необхідну маску спектра.  

Якщо припустити, що маска спектра вже відома 

системі когнітивної радіомережі, вибір відключених 

піднесучих є відносно простим процесом. Приклад 

процедур зондування та формування спектру в 

системах когнітивних радіомереж на базі OFDM 

проілюстровано на рисунку 1. 
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Рисунок 1    Використання OFDM в системах когнітивних 

радіомереж 

 

Висновок. Досліджено актуальну для сьогодення 

технологію OFDM та визначено властивості, які 

дозволяють використання даної технології для 

побудови когнітивної радіомережі. Система 

когнітивної радіомережі на основі OFDM має якісну 

сумісність з різними системами, що використовують 

OFDM-технологію. Буде  необхідно тільки знання 

параметрів сигналів, що використовуються в даних 

системах. Це важливо для новітніх систем, котрі 

вимагають здійснення великих швидкостей передачі 

інформації в порівнянні з іншими технологіями. 

OFDM та її різноманітні модифікації – є відмінним 

рішенням для архітектури когнітивної радіомережі, 

завдяки своїм можливостям для сканування та вибору 

спектру, разом із гнучкістю та адаптивністю. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РЕЖИМІВ РОБОТИ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ 
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Актуальність теми. З початком збройної агресії 

проти України, як Збройні сили України в цілому, так і 

війська зв’язку виявилися неготовими до ефективного 

ведення бойових дій.  

Тому для забезпечення ефективного управління 

операцією Об’єднаних сил (ООС) необхідною була 

термінова модернізація системи радіозв’язку. 

Водночас існує проблемне питання щодо 

використання сучасних радіостанцій, а також 

підготовки особового складу, який буде 
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використовувати та навчати своїх підлеглих роботі на 

засобах зв’язку. 

Тому метою роботи було обрано проведення 

порівняльного аналізу режимів роботи сучасних 

військових ультракороткохвильових (УКХ) радіостанцій 

та розробку методики оцінки їх ефективності. 

Відповідно до поставленої мети вирішуються 

наступні задачі: 

1) загальний аналіз УКХ радіозв’язку в Збройних 

силах України; 

2) порівняльний аналіз різних режимів роботи 

сучасних УКХ радіостанцій, що перебувають на 

озброєнні. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні принципи 

організації зв'язку і технічні характеристики засобів 

радіозв’язку підрозділів зв'язку Збройних Сил України 

не дозволяють цілком задовольнити потреби 

управління військами в умовах сучасного 

бою.Основними недоліками існуючої системи 

радіозв’язку є: недостатня мобільність вузлів зв’язку 

пунктів управління; невиконання вимог по зв’язності, 

продуктивності, надійності, розвідзахищеності; 

ведення та підтримки радіозв’язку тощо. 

На сьогоднішній день УКХ радіозв’язок 

організовується, переважно, з використанням 

обладнання виробництва компанії „Motorola”, яка є не 

досить надійною на сьогоднішній момент. Основне 

обладнання „Mototrbo”: портативні радіостанції DP 

4800, DP 4400, автомобільні радіостанції DM 4600, 

ретранслятори DR 3000. Їх основним недоліком є 

робота на фіксованих частотах у вузькому діапазоні  і, 

як наслідок, низька розвід- та завадозахищеність.  

Тому згодом на заміну було представлено УКХ 

радіостанції виробництва компаній „Harris” та 

„Aselsan”. Головними перевагами цих радіостанцій є 

те, що вони, по перше, підтримують завадозахищений 

режим роботи – ППРЧ; по друге, підтримують режим 

MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) – мобільні 

бездротові самоорганізовані мережі. Мобільні 

радіомережі MANET представляють собою динамічну 

топологію побудови мереж мобільного радіозв’язку зі 

здатністю до самоорганізації, яка передбачає 

відсутність фіксованої інфраструктури та 

централізованого управління.  

В сучасних засобах радіозв’язку компаній „Harris” 

та „Aselsan”, що використовуються в Збройних силах 

України наявні різні режими роботи. Виходячи з 

основних функціональних відмінностей та їх 

особливостей з точки зору експлуатаційно-технічних 

параметрів було прийнято рішення поділити їх на три 

групи:  

1) класичні (Quicklook,FixedFrequency„Harris” та 

ACNR „Aselsan” );  

2) вузькосмугові мережеві (TNW„Harris” та NBNR 

„Aselsan”);  

3) широкосмугові мережеві (ANW2C„Harris” та 

WBNR „Aselsan”). 

Радіостанції „Harris” у режимах FF – Fixed 

Frequency (Фіксована частота) та QL – Quicklook 

(ППРЧ) дещо переважають „Aselsan” у режимі ACNR 

(Advanced Combat Network Radio) за показниками 

швидкості передачі даних та швидкості стрибків у 

режимі ППРЧ. Наявність у радіостанцій „Aselsan” 

режиму DMR (Digital Mobile Radio) дозволить 

забезпечувати взаємодію з радіомережами, 

побудованими з використанням обладнання 

„Motorola”. Крім цього, у режимі ACNR є можливість 

сканування до 3 каналів (як ППРЧ так і ФЧ). У 

режимах QL (Quicklook) такої можливості немає, 

проте для режиму FF (Fixed Frequency) до списку 

сканування може бути включено до 25 каналів (без 

можливості передачі даних на каналі).Основним 

недоліком вказаних режимів є неможливість спільного 

використання пропускної спроможності каналу 

великою кількістю пар (груп) кореспондентів через 

відсутність механізмів розподілу канального ресурсу.  

Можливе застосування режимів ACNR, Quicklook 

та (FF), в першу чергу, – організація радіомереж, 

робота яких на даний час забезпечується з 

використанням обладнання „Motorola”, у тому числі з 

використанням ретранслятора. 

Найбільш перспективними з погляду забезпечення 

максимальної швидкості передачі даних з одночасним 

забезпеченням голосового зв’язку є режими з 

підтримкою технології Ad Hoc. До таких режимів 

належать режими WBNR (Wideband Networking Radio) 

та NBNR (Narrowband Networking Radio) радіостанцій 

„Aselsan”, а також ANW2 (Adaptive Networking 

Wideband Waveform) радіостанцій „Harris”. 

Режим TNW радіостанції „Harris” не підтримує 

протоколи Ad Hoc, але за своїми можливостями та 

способом побудови мережі подібний до режиму 

NBNR.  

Перевагами режиму ANW2С („Harris”) є 

відсутність головної станції в мережі та більша 

швидкість передачі даних. Режим ANW2 підтримує 

статичну і динамічну маршрутизацію. Режим WBNR 

(„Aselsan”) був розроблений, щоб відповідати вимогам 

тактичного бою. Перевагою режиму WBNR є 

можливість роботи з ППРЧ. Крім цього, радіостанції 

„Aselsan” підтримують вузькосмуговий режим Ad Hoc 

з ППРЧ (NBNR) та дозволяють об’єднувати між собою 

мережі NBNR та WBNR , що дозволить будувати 

розгалужені мережі класу MANET починаючи з рівня 

ротних мереж.  

У той же час досвід практичної експлуатації на 

навчаннях та у бойових умовах показав, що 

радіостанції „Harris” забезпечують більш надійну 

роботу в реальних умовах та у складі радіомереж з 

великою кількістю кореспондентів (в першу чергу на 

рівні роботи програмного забезпечення).  

Для оцінки ефективностірежимів роботи сучасних 

засобів військового УКХ радіозв’язку доцільно 

застосувати метод експертних оцінок. Суть цього 

методу полягає у проведені порівняльного аналізу 

режимів роботи та взаємному обговоренні експертами 

у галузі військового радіозв’язку, при цьому кожен 

експерт висловлює свої думки, в результаті чого 

обирається компромісний висновок щодо показників, 

які необхідно враховувати, та критеріїв оцінки. В 

результаті описаної вище взаємодії експертів 

забезпечується об’єднання їх думок раціональним 

чином і як результат винесення узагальненої оцінки 

того чи іншого показника (критерію) відносно 

конкретного об’єкта порівняння – режимів роботи 

сучасних засобів військового УКХ радіозв’язку. 



ХХ  воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ 

53 

Показники, за якими оцінювались режими роботи 

радіостанцій: діапазон робочих частот; кількість 

каналів; модуляція; швидкість ПД; швидкість ППРЧ; 

тип трафіка; ширина каналу; наявність режиму 

MANET та кількість можливих ретрансляцій; 

реалізація множинного доступу до каналу; дальність 

зв’язку.  

У результаті проведених досліджень за допомогою 

методу експертних оцінок, де у якості експертів 

виступали курсанти 163 навчальної групи, на основі 

бальних оцінок було зроблено висновок про те, що в 

першій групі виявились кращими режими роботи QL 

та FF, у другій групі – NBNR, у третій групі – ANW2C. 

Висновки. УКХ радіостанції „Harris” та „Aselsan” 

підтримують декілька режимів роботи, які дозволяють 

гнучко адаптувати їх до завдань, відповідно до місця у 

системі зв’язку тактичної ланки управління. У роботі 

було проведено порівняння режимів роботи цих 

радіостанцій з використанням методу експертних 

оцінок. 
 

Науковий керівник: заступник начальника кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент 

полковник Гурський Т.Г. 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 

 
Пчелінцева К.С. 

Пчелінцев М.С. 

курсанти 162 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Завдання оцінювання забезпечення 

електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних 

засобів (РЕЗ) на практиці виникає в тих випадках, 

коли вирішуються питання про зміну частотних, 

просторових і часових режимів роботи РЕЗ (одного 

або декількох), розташованих в деякому 

територіальному районі, або про розміщення нового 

(нових) РЕЗ в цьому районі. Воно полягає в тому, щоб 

апріорно визначити (спрогнозувати) чи 

забезпечуватиметься ЕМС сукупності РЕЗ, якщо для 

деяких РЕЗ (хоча б для одного) будуть змінені режими 

(частотні, просторові, енергетичні) роботи або в межах 

цього територіального району буде розміщений новий 

РЕЗ.  

У роботі розглядається порядок вирішення 

завдання забезпечення ЕМС на прикладі розміщення 

нового РЕЗ. Вважається заданою деяка сукупність 

РЕЗ, тобто склад, розміщення, просторові, частотні і 

часові режими роботи РЕЗ і їх технічні 

характеристики в деякому обмеженому районі. У 

межах цього району на вибраній позиції 

передбачається розмістити новий РЕЗ (наприклад, 

радіостанцію, радіолокаційну станцію, телевізійний 

ретранслятор та ін.). Технічні характеристики, 

частотні, просторові і часові режими нового РЕЗ 

відомі, ЕМС раніше розміщених РЕЗ апостеріорно 

перевірена і забезпечена.  

Якщо в результаті оцінювання виявиться, що 

взаємного впливу, який заважає, між раніше 

розміщеними і РЕЗ, що розміщується, не 

передбачається, то ухвалюється позитивне рішення 

про можливість експлуатації нового РЕЗ в даному 

районі. У іншому випадку для РЕЗ призначається інша 

позиція або інші режими роботи (якщо це можливо) і 

проводиться повторне оцінювання ЕМС. Якщо в 

результаті виявиться, що ЕМС сукупності РЕЗ в 

даному районі не забезпечується, то робиться 

висновок про неможливість використання нового РЕЗ 

в даному районі.  

Забезпечення ЕМС РЕЗ є складовою 

радіоелектронного захисту РЕЗ та досягається 

узгодженим використанням радіочастот; дотриманням 

норм частотно-територіального рознесення РЕЗ; 

визначенням пріоритетів використання та 

регламентацією їх роботи.  

Оцінювання ЕМС РЕЗ є невід’ємною частиною 

процесу узгодження умов спільної роботи РЕЗ. 

Загальна методологія оцінювання ЕМС добре відома і 

широко використовується. Водночас, специфіка різних 

РЕЗ зумовлює необхідність внесення в загальну 

методологію деяких змін і доповнень. Це може 

стосуватися переліку вихідних даних взаємодіючих 

РЕЗ, моделей розповсюдження радіосигналів, 

критеріїв забезпечення ЕМС, а також особливостей 

пропозицій забезпечення ЕМС РЕЗ за рахунок 

частотного та просторового рознесення.  

Отже, завдання оцінювання ЕМС може бути 

зведене до послідовного розгляду дуельних 

перешкодових варіантів взаємодії кожного РЕЗ. 

Проблему ЕМС РЕЗ можна вирішувати за допомогою 

відповідного комплексу технічних та організаційних 

заходів. Технічні заходи мають на меті послаблення 

навмисних електромагнітних перешкод у джерелах їх 

виникнення. Організаційні заходи включають у себе 

розподіл радіочастот, встановлення частотно-

просторового рознесення між РЕЗ, визначення 

місцезнаходження РЕЗ та інші заходи, пов’язані з 

правильним урахуванням технічних параметрів різних 

засобів, що мають вплив на забезпечення ЕМС. 

 
Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж майор 

Хоменко П.В. 
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КАНАЛІВ 

 
Радчук А.Л. 
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кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми: Зі швидким розвитком 

технологій, викликаним збільшенням потреб 

суспільства у всіх видах широкосмугового сервісу 

сучасні телекомунікаційні системи знаходяться в 
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постійному процесі розвитку, що призводить до 

формування їх нових видів.  

Метою дослідження є розробка методики 

проектування мережі радіодоступу з кодовим 

розподілом каналів. 

В даній тематиці вирішуються такі питання: 

– розробка алгоритму планування мережі з кодовим 
розподілом каналів (КРК); 

– розробка методики проектування мережі 

радіодоступу.  

Виклад основного матеріалу. В останні роки 

спектр технологій широкосмугового доступу, що 

використовують лінії зв'язку в різних середовищах 

поширення (мідь, алюміній, ефір, оптоволокно) 

істотно розширився. Для ефективного використання 

смуги частот використовується принцип кодового 

розподілу каналів. CDMA (Code Division Multiple 

Access) – цифрова безпроводова технологія, 

розроблена і вперше упроваджена QUALCOMM. 

Використовуючи унікальні коди для розрізнення 

кожного абонента, CDMA дає можливість багатьом 

користувачам одночасно “ділити” ефір в одній смузі 

частот. CDMA – технологія, яка  забезпечує високий 

ступінь захищеності розмови від прослуховування.   

В стандарті CDMA передається в ефірі інформація 

від базової станції до мобільного або навпаки 

потрапляє до всіх абонентів мережі, але кожен абонент 

розуміє тільки ту інформацію, яка призначена для 

нього, а решта інформації відсіюється. У CDMA це 

організовано за рахунок застосування кодування 

переданих даних, за це відповідає блок множення на 

функцію Уолша. 

Для стаціонарних систем загального призначення 

інженерам потрібно багато часу на проведення 

розрахунків та оптимізацію. Для військових систем, 

коли топологія мереж та місцевість, де вони 

розгортаються, часто змінюються,  важливим та 

актуальним є завдання розробки таких алгоритмів 

проектування, які дозволять швидко проводити 

необхідні розрахунки з достатньою точністю. Тому 

важливим завданням є планування та проектування 

мереж з КРК. 

Основними етапами при проектуванні мереж з КРК є: 

- синтез структури мережі; 
- прогнозування  напруженості поля сигналу в зоні 

дії мережі радіозв’язку; 

- аналіз зони обслуговування для кожного осередку 
та мережі в цілому; 

- оцінка внутрішньосистемної електромагнітної 
сумісності; 

- призначення частот і розподіл фазових зсувів; 
- аналіз функціонування мережі з урахуванням 

взаємних перешкод. 

Висновки. Отже, технологія CDMA забезпечує 

високу якість передачі інформації при одночасному 

зниженні випромінюваної потужності. Сигнали 

багатостанційного доступу з кодовим розподілом 

каналів, мають низьку вірогідність виявлення і 

перехвату інформації засобами радіорозвідки 

противника. Це завдяки тому, що в цих системах 

використовуються псевдовипадкові послідовності, де 

кожна послідовність є унікальною і максимально 

відрізняється від інших. Застосування методики для 

розробки алгоритму планування мережі та з кодовим 

розподілом каналів з використанням широсмугових 

систем зв’язку дозволятиме швидко та точно 

проводити розрахунки при побудові мережі зв’язку. 
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Актуальність теми: Оптичні мережі доступу за 

останні кілька років перетворилися в один з найбільш 

активно розвинутих сегментів в області 

телекомунікацій. Якщо в  області транспортних мереж 

багато хто вже встиг перейти на «оптику», то мережі 

доступу за ступенем впровадження інновацій поки 

відстають. В наші дні телефонія продовжує бути 

популярною і затребуваною послугою. Окремо варто 

виділити послуги «три-в-одному», в рамках якої 

надається телебачення, телефонія та доступ в Інтернет, 

вся інформація проходить через одну і ту ж мережу. 

При цьому доступ до мережі на високих швидкостях, 

та ще й з можливістю паралельного перегляду відео 

вимагає досить широкого каналу. 

Для ефективного забезпечення високою швидкістю 

передачі даних була винайдена технологія PON. 

Мета: Метою роботи є аналіз побудови 

корпоративної мережі на основі технології PON. 

Відповідно до поставленої мети необхідно було 

вирішити наступні задачі: 

- аналіз побудови мережі на основі технології PON 

; 

- розглянути особливості експлуатації мережі PON 

та її компоненти; 

Виклад основного матеріалу. Оптичне волокно 

надає можливість передавати дані великого обсягу і з 

великою швидкістю, в тому числі такі вимогливі до 

стабільності сигналу, як голос і відео. Але оптичний 

кабель коштує дорого, і виділяти для кожного 

абонента окреме волокно - непосильні витрати для 

більшості провайдерів.  

Тому була розроблена PON-технологія для 

максимально ефективного та економного 

використання можливостей оптоволоконної мережі. 

Основною перевагою Passive optical network є 

організація підключення декількох десятків абонентів 

до мережі по одному оптоволокну. Реалізовано це за 

допомогою поділу передачі пакетів в часі (протоколи 
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TDM і TDMA), а також поділу прийому і передачі 

даних в різних хвильових діапазонах.    

Технологія PON є найкращою з точки зору надання 

послуг, критичних до затримок (IPTV, телефонія). 

Передача з OLT ведеться на довжині хвилі 1490 нм 

зі швидкістю 2,5 Гбіт/с, а прийом — на довжині хвилі 

1310 нм зі швидкістю 1,25 Гбіт/с. Таким чином 

забезпечується робота системи по одному волокну за 

принципом WDM. 

Деревоподібна архітектура доступу PON, заснована 

на побудові волоконно-оптичних кабельних мереж з 

пасивними оптичними розгалужувачами, 

представляється найбільш економічної та здатної 

забезпечити широкосмугову передачу різноманітних 

додатків. При цьому архітектура PON володіє 

необхідною ефективністю нарощування як вузлів 

мережі, так і пропускної здатності в залежності від 

справжніх і майбутніх потреб абонентів. 

Корпоративна мережа на базі PON складається з: 

- cтанційного терміналу OLT (англ. Optical Line 

Terminal), який містить у собі певну кількість портів 

PON (типово від 4 до 12) та порти Gigabit Ethernet або 

10 Gigabit Ethernet для підключення до транспортної 

мережі. 

- абонентського терміналу ONU (Optical Networ 

Unit). ONU може бути розрахована на одного 

користувача та мати порти Ethernet, TV, або на групу 

користувачів, або на організацію, та мати порти 

Ethernet, xDSL, E1, TV. 

- Повністю пасивної оптичної розподільчої мережі 

між ними, яка складається зі солітерів з коефіцієнтом 

розділення 1:2 до 1:64, що розташовані централізовано 

або розділено. 

Мережа РОN функціонує саме на таких 

компонентах: 

- Оптичні дільники бувають різних видів 1х2, 1х4 
….1х16, В залежності від виду інформації яка буде 

циркулювати мережею вибирають одновіконні і 

двухвіконні дільники, відповідно двухвіконні дільники 

можуть переносити декілька довжин хвиль, що 

забезпечує підтримку IPTV. 

- Оптичні трансивер для PON. Вони інстальовані в 
головних і абонентських станціях,  забезпечують 

генерування сигналу та його прийом. 

- Оптичні атенюатори,  застосовуються для 

зменшення потужності оптичного випромінювання . 

Принцип їх роботи є збільшення зазором між 

конектором і фотодетектором, що збільшує загасання 

на вході як до абонентських пристроїв так і до 

головної станції. 

Інструмент за допомогою  якого можливо 

розділити і підготувати ОК для зварювання: 

Ніж- використовується для зняття захисної 

оболонки; 

Стрипер- призначений для зняття захисного лаку з 

волокна; 

Сколювач- застосовується для створення 

ідеального сколу, який впливає на шов в процесі 

зварювання. 

Висновки. Отже, проаналізувавши я можу зробити 

такі висновки, що принцип дії мережі полягає в тому, 

що між прийомо-передаючим модулем центрального 

вузла OLT (Optical line terminal) і віддаленими 

абонентськими вузлами ONT (Optical network terminal) 

створюється повністю пасивна оптична мережа. Тому 

технологія PON - найбільшпередова в світі. Основні її 

гідності: 

 -Економія волокон. До 128 абонентів на одне 

волокно, протяжність мережі до 60 км;  

 -Ефективне використання смуги пропускання 

оптичного волокна;  

 -Подальше збільшення швидкості передачі (до 10 

Гбіт / с і вище) без заміни обладнання лінійного тракту 

(оптичні кабелі, розгалужувачі, з'єднувачі); 

 -Масштабованість. Деревоподібна структура 

мережі доступу дає можливість підключати нових 

абонентів найекономічнішим способом;  

 -Можливість надання трьох видів інформації 

(згідно з концепцією Triple Play) - голос, відео і дані. 

Недоліком цієї технології є значно коштовні 

елементи для її експлуатації. 
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Актуальність теми: полягає в аналізі 

радіочастотного моніторингу, який являється одним з 

найбільш ефективних інструментів для отримання 

об’єктивної інформації про реальний стан 

використання РЧР держави. Ця інформація є 

незамінною для забезпечення підтримки на належному 

рівні і підвищення ефективності регулювання в сфері 

користування радіочастотним ресурсом, впровадження 

нових радіо технологій, систем, стандартів та послуг 

зв’язку, а також підтримки цілісності процесів 

використання радіочастотного ресурсу. 

Мета: Аналіз служби радіомоніторингу та методів 

радіомоніторингу, аналізу якості використання 

радіочастотного ресурсу, аналіз методу моніторингу в 

стільникових мережах 

Виклад основного матеріалу. До основних 

методів радіомоніторингу відноситься: 

- пошук і виявлення радіовипромінювань в 

аналізованій смузі частот (на заданій частоті) - 

пошуковий контроль; 

- спостереження за радіовипромінюванням в 

заданій смузі частот (на заданій частоті); 

- селекція радіовипромінювань; 
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- вимір параметрів радіовипромінювання; 
- радіопеленгування джерел радіовипромінювань. 
Класифікація технічних засобів радіо аналізу за 

особливостями конструктивного виконання 

вважається найоптимальнішою тому, що конструкція 

будь-якого засобу ґрунтується на врахуванні всіх 

інших ознак. Це зумовлено тим, що сучасне 

обладнання радіо аналізу проектується з позицій 

системного підходу і являє собою систему програмно-

апаратних засобів, які об’єднані єдиним задумом. 

Найзагальніша та найчастіше використовувана 

класифікація технічних засобів радіо аналізу й 

радіоконтролю базується на застосуванні ознак їхньої 

мобільності та функціонального призначення, за 

якими вони класифікуються за такими категоріями: 

- системи радіоаналізу (радіоконтролю); 
- стаціонарні комплекси (станції) радіоаналізу; 
- мобільні комплекси (станції) радіоаналізу; 
- радіопеленгатори; 
- портативні та носимі засоби радіоаналізу; 
- засоби вимірювальної техніки (приймачі, 

аналізатори спектра тощо). 

Для проведення моніторингу в стільникових 

мережах радіозв’язку, використовують різні методи 

виявлення радіовипромінювання та випромінювання 

їхніх параметрів. Типовим для такого випадку 

прикладом може бути технічний радіоконтроль 

параметрів радіовипромінювання. В той же час  для 

радіомоніторингу можуть застосовуватись однакові 

методи та технічні засоби. Процедура 

радіомоніторингу вимагає необхідності поділення 

радіотехнологій систем і стандартів радіозв’язку на 

певні групи в кожній з яких припустиме застосуванню 

однакових методів і технічних засобів радіоконтролю. 

Висновки. Радіомоніторинг в мережах 

стільникового зв’язку здійснюється з метою 

визначення ступеню зайнятості радіочастотних 

каналів, смуг частот, визначення стану 

електромагнітної обстановки, наявності радіо 

покриття та знаходження джерел радіо-завад. 

Процедура радіомоніторингу заключається у 

виявленні випромінювань пеленгуванні, місця 

знаходження джерел радіо випромінювань. 
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кафедра телекомунікаційних систем та мереж 
 

Сучасний розвиток системи військового зв’язку 

обумовлений безперервним удосконаленням системи 

управління Збройними силами України. Впровадження 

сучасних телекомунікаційних послуг (сервісів), систем 

відеоспостереження та автоматизованих систем 

управління висувають зростаючі вимоги щодо якості 

та пропускної спроможності каналів зв’язку військової 

телекомунікаційної системи, тому перспективи 

розвитку військових транспортних мереж є 

актуальним завданням, що і визначає актуальність 

теми. 

Військова транспортна телекомунікаційна мережа, 

як складова військової телекомунікаційної системи, 

складається з прямих телекомунікаційних ліній 

(мереж), військової телекомунікаційної опорної 

мережі, орендованих каналів передавання і групових 

трактів. Серед наведених складових доцільно 

розглянути перспективи розвитку опорної мережі та 

прямих телекомунікаційних ліній. Тому метою 

дослідження є підвищення швидкості передачі 

інформації в військових транспортних мережах. 

Військова телекомунікаційна опорна мережа 

будується, в основному, з використанням проводових 

та радіорелейних засобів зв’язку.  

В мобільній компоненті в першу чергу 

використовуються радіорелейні станції для побудови 

радіорелейних інтервалів та ліній та термінали 

супутникового зв’язку Tooway та iDirect для 

організації супутникового зв’язку при розгортанні 

вузла зв’язку пунктів управління та подальшого 

переведення даного виду зв’язку в резерв. Новітні 

цифрові радіорелейні станції, які на теперішній час 

прийняті на озброєння (постачання) у Збройних Силах 

України та активно використовуються, представлені 

такими типами як Р-425, Р-402, Р414МУ. 

Для забезпечення високої пропускної 

спроможності у сучасних радіорелейних станціях 

використовуються перспективні технології, такі як 

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), 

МІМО 2х2 (Multiple Input Multiple Output – 

множинний вхід множинний вихід), TDMA (Time 

Division Multiple Access – множинний доступ з 

розділення по часу) на базі модифікованих стандартів 

IEEE 802.11 та 802.16. Використання зазначених 

технологій у сукупності з сучасною апаратною базою 

дозволяє передавати будь-які види послуг, як то 

телефонія, відео у режимі реального часу, 

відеоконференцзв’язок – що у перспективі дозволяє 

будувати систему C4ISR відповідно до вимог 

Стратегічного оборонного бюлетеню. 

Крім того, залишається актуальним перехід у 

верхній діапазон частот (до 80 ГГц), який недоступний 

для придушення засобами радіоелектронної боротьби 

противника, а також використання спеціальних 

синхронних протоколів TDD (Time Division Duplex – 

дуплексний канал с часовим розділенням). 

Висновки. Таким чином, перспективами розвитку 

військових транспортних телекомунікаційних мереж є 

використання сучасних станцій супутникового зв’язку, 

радіорелейних засобів та волоконно-оптичних систем 

передавання, що дозволяє підвищити пропускні 

спроможності ліній військового зв’язку, забезпечити 

передавання всіх видів трафіку та послуг, а також створює 

передумови подальшого розвитку системи військового 

зв’язку з метою створення перспективної системи 

управління у відповідності до концепції C4ISR. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, кандидат 

технічних наук майор Погребняк Л. М. 
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АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ В 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ ЗВ’ЯЗКУ 
 

Сапко Д.О. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Роль інформації в сучасному суспільстві 

підвищується і необхідно звернути особливу увагу на 

захист інформації від загроз різного виду. Оптичне 

волокно в даний час вважається найдосконалішим 

фізичним середовищем для передачі інформації на 

значні відстані.  

Розвиток інформаційної техніки створює все нові і 

невідомі канали витоку інформації, тому аналіз 

способів витоку інформації в волоконно-оптичних 

лініях зв’язку (ВОЛЗ) є актуальним завданням, що і 

визначає актуальність теми. 

З одного боку, впровадження сучасних технологій 

створює ілюзію більшої захищеності інформації, що 

пояснюється новизною використовуваних принципів, 

для яких ще не розроблені канали витоку.  З іншого 

боку, існує небезпека появи каналів витоку ще не 

виявлених, що функціонують на фізичних принципах, 

які не розглядаються раніше. Тому метою 

дослідження є вивчення варіантів підключення до 

оптичного волокна та захисту від несанкціонованого 

доступу.  

Підключення до оптоволокна може бути 

інтрузивним або неінтрузивним. Інтрузивний метод 

вимагає перерізання волокна і під'єднання його до 

проміжного пристрою для знімання інформації. При 

використанні неінтрузивного методу, підключення 

виконується без порушення потоку даних і перерви у 

наданні сервісу.  

Використання неінтрузивного методу можливе при 

згинанні волокна, наявності мікро- та макрозгинів.  

Згинання волокна. При цьому методі підключення 

оптичний кабель розбирається до волокна. Даний 

спосіб ґрунтується на принципі поширення світла 

через волокно за допомогою повного внутрішнього 

відображення. Для досягнення цього способу кут 

падіння світла на перехід між власне ядром волокна і 

його оболонкою має бути більший, ніж критичний кут 

повного внутрішнього відображення. При згинанні 

волокна, воно викривляється так, щоб кут 

відображення став меншим від критичного, і світло 

почало проникати через оболонку.  

Мікрозгин. Докладання зовнішнього зусилля 

приводить до гострого мікроскопічного викривлення 

поверхні, що призводить до осьових зміщень на 

декілька мікрон і просторового зміщення довжини 

хвилі на декілька міліметрів. Через цей дефект 

проникає промінь світла, і він може 

використовуватися для знімання інформації. 

Макрозгин. Для кожного типу волокна існує 

мінімально допустимий радіус вигину. Якщо волокно 

згинається при меншому радіусі, то можливий витік 

світла, достатній для знімання інформації.  

Оптичне розщеплювання – оптоволокно 

вставляється в сплітер, який відводить частину 

оптичного сигналу. Цей метод є інтрузивним, оскільки 

вимагає розрізання волокна. Невиявлене підключення 

такого типу може працювати роками.  

Висновки. Отже, з точки зору надійності та 

захищеності волоконно-оптичні лінії посідають 

провідне місце серед безпечних мереж передачі 

інформації, при цьому зберігається висока пропускна 

здатність каналу передачі та завадостійкість.  Проте, 

коли зловмисник має безпосередній доступ до 

волоконно-оптичної лінії, перехоплення інформації та 

її трактування стає цілком можливим. Тому, виникає 

необхідність створення більш надійного способу 

передачі інформації в волоконно-оптичним лініям 

зв’язку шляхом впровадження додаткових методів 

захисту. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, кандидат 

техничных наук, майор Погребняк Л.М. 
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ПЕРЕДАЧІ   
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Розвиток інформаційних технологій потребує 

удосконалення засобів організації волоконно-

оптичного цифрового зв’язку з урахуванням нових 

стандартів і обладнання, яке здатне працювати на 

великих швидкостях передачі даних. Існує значна 

кількість факторів і фізичних явищ, які обмежують 

пропускну здатність таких ВОСП (дисперсія, 

загасання, втрати на з’єднаннях). Хроматична та 

поляризаційна дисперсії, котрі на швидкості більше 

ніж 10 Гбіт/с, яка досягнута з використанням сучасна 

мережа SDH, починають суттєво впливати на якість 

передачі інформації. Тому збільшення пропускної 

здатності за допомогою часового мультиплексування 

виявляється досить проблематичним.  

Таким чином, розробка цифрових волоконно-

оптичних системи передачі (ВОСП) із підвищеною 

пропускною здатністю за рахунок використання 

технології WDM є актуальною. 

Метою роботи є підвищення пропускної здатності 

транспортної мережі з використанням технології 

WDM. 

В технології хвильового мультиплексування 

(WDM) використовується до 8 спектральних каналів в 

вікнах прозорості 1310 нм і 1550 нм з розносом 

несучих в 20 нм. Технологія WDM -  технологією 

грубого хвильового мультиплексування (Coarse Wave 

Division Multiplexing, CWDM), через те, що хвилі 

знаходяться на великій відстані одна від одної, а 

значить, і сигнал окремої хвилі легше виділити із 

загального світлового сигналу.  

На відміну від WDM технологія ущільненого 

хвильового мультиплексування (Dense Wave Division 

Multiplexing, DWDM) призначена для створення 

оптичних магістралей нового покоління, що працюють 

на мультигігабітних і терабітних швидкостях.  
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Обладнання DWDM дозволяє передавати по 

одному оптичному волокну 160 хвиль різної довжини 

в вікні прозорості 1550 нм, при цьому кожна хвиля 

являє собою окремий спектральний канал і може 

передавати власну інформацію зі швидкістю до 100 

Гбіт/с. Швидкість передачі залежить від технології 

дискретного кодування даних на кожній хвилі, 

наприклад, це може бути кодування технологій SDH 

або OTN. Зараз ведуться роботи по підвищенню 

швидкості передачі до 200 Гбіт/с і вище. Мережі 

DWDM працюють за принципом комутації каналів.  

Апаратура DWDM не займається безпосередньо 

проблемами передачі даних на кожній хвилі – це 

проблема більше високорівневої технології, яка 

використовує надану їй хвилю на свій розсуд і може 

передавати на цій хвилі як дискретну, так і аналогову 

інформацію. Основними функціями апаратури DWDM 

є операції мультиплексування і демультиплексування, 

а саме – об’єднання різних хвиль в одному світловому 

пучку і виділення інформації кожного спектрального 

каналу із загального сигналу.  

Висновок: Отже, доцільно на магістральних 

ділянках використовувати технологію DWDM. 

Оптичні підсилювачів, що працюють в так званому L-

діапазоні, від 1570 до 1605 нм та скорочення відстані 

між хвилями до 50 і 25 ГГц, дозволяє наростити 

кількість одночасно передаючих довжин хвиль до 160 

і більше. Це забезпечує передачу трафіку зі 

швидкостями 800 Гбіт/с-1,6 Тбіт/с в оптичному 

волокні.    
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н. майор 

Погребняк Л.М. 
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Станкевич І.В. 
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На сьогоднішній день найбільш досконалими і 

перспективними з точки зору пропускної 

спроможності та завадостійкості інформації на 

прийомі є технології, що орієнтовані на волоконно-

оптичні лінії зв’язку та оптичні методи передачі 

сигналів. 

Результати дослідження приводять до успішного 

впровадження оптичного кабелю в інформаційні 

мережі зв’язку. Тому завдяки низці чинників, що 

випливають з особливостей поширення сигналу в 

оптичному волокні  можна передбачити ефективне 

застосування оптичного кабелю в телекомунікаційних 

засобах систем управління Збройних Сил України. 

В даній роботі розглянуто характеристики 

оптичного кабелю зв’язку та проведення дослідження 

методики застосування волоконно-оптичного кабелю 

для побудови оптичної транспортної 

телекомунікаційної мережі. 

На сьогоднішній день доцільним вважається 

розгортання телекомунікаційних мереж доступу, міні 

та мікро траншейне прокладання кабелів, будівництво 

кабельної каналізації електрозв’язку та використання 

новітніх матеріалів для цього, а саме: нові типи 

оглядових пристроїв, труб, шаф, кріплень та запірних 

пристроїв, застосування оптичних кабелів різних 

типів. Врахування світового досвіду з цих питань 

можливе тільки за умови науково обґрунтованого 

підходу до процесів проектування, будівництва та 

експлуатації лінійно-кабельних споруд та оновлення 

нормативної бази, що і визначає актуальність теми. 

Метою дослідження є проведення аналізу 

використання оптичного кабелю для побудови 

військової транспортної телекомунікаційної мережі у 

тактичній ланці управління з розробленням його 

методики застосування. 

Висновки. В теперішній час для модернізації і 

підвищення пропускної спроможності вже існуючих 

транспортних телекомунікаційних мереж широко 

використовуються технології щільного спектрального 

розділення каналів і оптичної транспортної ієрархії. 

В результаті цього формується новий рівень 

транспортної мережі − оптичний. Побудова оптичної 

транспортної мережі виконується поетапно, шляхом 

створення взаємодіючих об’ємних кілець на базі 

існуючої інфраструктури оптичного кабелю. 

При цьому основним типом обладнання оптичних 

систем передачі з спектральним розділенням каналів є 

мультисервісні транспортні платформи. З появою 

нових технологій передачі даних, зменшенням часу на 

прийняття рішення , що потребує збільшення 

швидкості передачі, а також зі значним ростом обсягів 

IP-трафіку від кінцевих пристроїв військового 

призначення (відеоспостереження, безпілотні ЛА, 

роботизовані комплекси, відеонаради, спостереження 

за бойовими діями та інше) потреба в цифрових 

трактах продовжує зростати. У зв’язку з цим роботи 

по модернізації вже існуючих транспортних мереж є 

актуальними. 

На основі цих робіт у світі, включаючи Україну, 

збільшуються обсяги виробництва кабелю 

широкосмугового доступу для побудови волоконно-

оптичних мереж, в тому числі і в телекомунікаційних 

мережах Збройних Сил України. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ 
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На даний час вибір телекомунікаційного 

обладнання є різноманітним.  Проте для ефективного 

використання його в комплексних апаратних зв’язку 

потрібно підібрати обладнання, яке сумісне між 

собою, та використовують одні і ті ж протоколи. Тому 

для ефективного підбору є необхідність у використані 

методик аналізу телекомунікаційного обладнання. Для 

обладнання комплексної апаратної зв’язку буде більш 

ефективним використання методики аналіз ієрархії. З 

огляду на це виникає необхідність застосувати 

методику для дослідження телекомунікаційного 

обладнання в комплексних апаратних зв’язку, що і 

визначає актуальність теми.  

Метою дослідження є застосувати методики 

ієрархій для вибору телекомунікаційного обладнання 

комплексних апаратних зв’язку.  

Методи, які використовуються в даний час для 

отримання експертних оцінок, досить численні і 

різноманітні. Доцільність застосування того чи іншого 

методу багато в чому визначається характером 

інформації, що аналізується. Якщо необхідно 

проаналізувати і оцінити різного роду якісні і важко 

вимірювальні ознаки, то в цих випадках виправдані 

лише якісні оцінки переважності альтернатив або 

розбиття їх на класи з тими чи іншими якісними 

ознаками. Для цих цілей, як правило, 

використовуються парні або множинні порівняння, 

безпосереднє ранжирування, класифікація. Якщо ж 

характер інформації, що аналізується такий, що вона 

піддається кількісному вимірюванню, то доцільно 

використовувати той чи інший метод чисельної 

оцінки, починаючи від безпосередніх численних 

оцінок і закінчуючи тоншими методами Терстоуна і 

фон Неймана-Моргенштерна. 

Метод аналізу ієрархій відноситься до класу 

методів парних порівнянь. Він є систематичною 

процедурою ієрархічного уявлення елементів, що 

визначають суть проблеми, що розглядається. Метод 

полягає в декомпозиції проблеми на все більш прості 

складові частини і подальшій обробці послідовності 

суджень особи, яка приймає рішення (ОПР), по 

парним порівнянь. 

Рішення проблеми - процес поетапного 

встановлення пріоритетів. На першому етапі 

виявляються найбільш важливі елементи проблеми, на 

другому - найкращий спосіб перевірки спостережень, 

випробування і оцінки елементів; наступним етапом 

може бути вироблення способу застосування рішення і 

оцінка його якості. Весь процес піддається перевірці і 

переосмислення до тих пір, поки не буде впевненості, 

що процес охопив усі важливі характеристики, 

необхідні для подання і вирішення проблеми. Процес 

може бути проведений над послідовністю ієрархій: в 

цьому випадку результати, отримані в одній з них 

використовуються в якості вхідних даних при 

вивченні наступної. 

Метод аналізу ієрархій (AHP-process) являє собою 

складну експертну процедуру, що передбачає 

виконання обов`язкових наступних пунктів. 

1. Визначення проблеми, яку необхідно вирішити 

2. Визначення можливих шляхів вирішення 

проблеми(альтернатив) 

3. Визначення ключових факторів, які впливають 
на вирішення проблеми та зв`язків між цими 

факторами. 

Всі ці пункти необхідно виконати шляхом 

експертних розмірковувань та суб’єктивних 

міркувань. Ці три пункти обумовлюють побудову 

ієрархії яка теоретично відображає шляхи вирішення 

проблеми, а саме вибір комутатора який найбільш 

доцільно використовувати в комплексних апаратних 

зв’язку  на рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Ієрархія вибору комутатора. 

 

Розвитком методу аналізу ієрархій є метод аналізу 

мереж(ANP-process) в якому замість ієрархій 

використовуються мережі з більшою кількістю 

зв’язків. Це робить метод аналізу мереж більш 

технологічно складним як для побудови самої мережі 

так і при проведенні подальших процедур порівнянь в 

матрицях.   

Особливістю цих двох методів є необхідність 

пошуку експертів для проведення процедур, 

неоднозначність і суб’єктивність при створенні 

ієрархій та мереж. Результат отриманий під час 

використання цих методів ґрунтується на відносних 

нормованих значеннях і є непридатний при пошуку 

оптимумів в цілому ряді задач дослідження операцій. 

Побудована ієрархії є основою для визначення яка 

із обраних альтернатив є найбільш придатною для 

вирішення проблеми. Таке визначення здійснюється 

на основі експертних міркувань де експерти 

порівнюють кожну пару факторів між собою в 

матрицях парних порівнянь. Порівняння виконуються 

на основі обґрунтованої шкали переваг. 

Згідно з МАІ необхідно спочатку визначити 

пріоритети (переваги) для пропускної здатності, 

терміну гарантії, ціни та ваги, а потім для них же 

визначити пріоритети телекомунікаційного 

обладнання яке ми будемо розглядати, та розрахувати 

кінцевий результат. Пріоритети визначаються шляхом 

побудови так званих матриць парних порівнянь.  
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Висновки. Побудувавши матриці парних 

порівнянь, та розрахувавши кінцевий результат можна 

зробити висновок, що  дана методику доцільно 

використовувати для дослідження 

телекомунікаційного обладнання, що 

використовується в комплексних апаратних зв’язку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ 
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ХХI століття став часом інформатизації, 

мультимедійних технологій та телекомунікаційних 

мереж. За останні двадцять років елементна база 

сучасної техніки зменшилась в розмірах в сотні разів, 

швидкість передачі в інформаційно-

телекомунікаційних мережах за цей час зросли в 

тисячі разів. Якщо на початку 2000х років звичайний 

користувач мав можливість під єднатись до мережі 

Інтернет лише за допомогою звичайної телефонної 

лінії зі швидкістю 56кБт/сек, то сьогодні ця швидкість 

для звичайного користувача складає сотні мБт/сек.  

Актуальність теми. В наш час на ділянці доступу 

використовуються переважно мідні кабелі (скручена 

пара). Пропуска здатність та канальна ємність цих 

ліній не дозволяє повною мірою надати сучасні 

мультисервісні послуги, наприклад передача аудіо, 

даних, та в першу чергу не забезпечує своєчасну 

доставку відеотрафіку, особливо UltraHD та HD 

якості. Таким чином, потрібно забезпечити канал 

певною смугою пропускання, яка повинна бути 

ширшою за ту яку забезпечують існуючі мідно-

кабельні технології. Тому для організації доступу до 

широкосмугових послуг часто доводиться прокладати 

кабелі з високою пропускною здатністю. Найкращим 

рішенням в таких випадках є побудова волоконно-

оптичної кабельної інфраструктури. Оптичні 

технології здатні забезпечити широкосмуговий 

доступ, достатній для надання всім абонентам 

існуючих та перспективних послуг зв’язку. Тому 

розробка вoлoкoннo оптичної мережі доступу з 

наближенням oптичнoгo волокна до кінцевого 

абонента є актуальним завданням. 

Мета роботи полягає в дослідженні особливостей 

та можливості використання волоконно-оптичних 

систем передачі на базі технології GEPON в мережах 

доступу. 

Волоконно-оптична система передачі складається 

із пасивних та активних елементів, та призначена для 

передачі інформації у оптичному (як правило – 

ближньому інфрачервоному) діапазоні.[1] Пасивна 

оптична мережа (РON) - це точка для багатoтoчкoвoї 

(РMР) оптичної мережі, яка використовує тільки 

волокно та пасивні компоненти, такі як оптичні 

розгалужувачі. В технології PON не використовуються 

активні компоненти (підсилювачі, повторювачі або 

схеми формування).[2]  

Використовуючи одно волокно технологія PON 

дозволяє з організувати повністю пасивну оптичну 

мережу доступу для 32 вузлів в радіусі 20 км, надаючи 

Ethernet послугу в кожному з вузлів. Суть технології 

PON полягає в тому, що між центральним вузлом і 

віддаленими абонентськими вузлами створюється 

повністю пасивна оптична мережа, що має топологію 

дерева. У проміжних вузлах дерева розміщуються 

пасивні оптичні розгалужувачі (сплітери) - компактні 

пристрої, які не потребують живлення та 

обслуговування [3] 

Основна ідея архітектури PON це використання 

всього одного прийомопередаючого модуля – 

оптичного лінійного терміналу (OLT) для передачі 

інформації безлічі абонентських пристроїв - оптичним 

мережевим терміналам (ONT) та прийому інформації 

від них. Число абонентських вузлів, підключених до 

одного прийомопередавального модуля OLT, може 

бути настільки великим, наскільки дозволяє бюджет 

потужності і максимальна швидкість 

прийомопередавальної апаратури. Для передачі потоку 

інформації від OLT до ONT - прямого (спадного) 

потоку, як правило, використовується довжина хвилі 

1490 нм. Навпаки, потоки даних від різних 

абонентських вузлів у центральний вузол, спільно 

утворюють зворотний (висхідний) потік, і 

передаються на довжині хвилі 1310 нм. У OLT і ONT 

вбудовані мультиплексори спектрального ущільнення 

каналів (WDM,) що розділяють вихідні і вхідні 

потоки.[4] 

Висновок 

Технологія GЕРON одна із провідних технологій 

нашого часу. Впровадження технології GЕРON 

дозволяє зменшити капітальні та поточні витрати, 

вона все більше набирає популярності через свої 

очевидні переваги. Впровадження технології GЕРON 

дозволяє зменшивши кількість кабельних трас з 

центру обробки даних до кінцевого користувача, тим 

самим зменшується складність мережі, а відповідно і 

витрати на її побудову та експлуатацію. 

Таким чином головною перевагою волоконно-

оптичних систем передачі на базі технології GEPON є: 

можливість надання послуг високої якості, 

мультисервісності та високої швидкості передачі 

даних при забезпеченні економічній ефективності. 
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МЕТОДИКА ВИБОРУ ВАРІАНТУ 

ПОБУДОВИ ВІЙСЬКОВОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ НА 

БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE. 
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Дослідження технологій мереж бездротового 

зв’язку є дуже важливим завданням. Так як 

використання високоякісного та високошвидкісного 

зв’язку в сучасних умовах  є необхідним. Проблеми 

планування бездротових мереж виникли ще з початку 

підготовки до їх масового розгортання. Труднощі 

полягають у розрахунку теоретичного покриття 

території, а також прогнозування ступеню 

завантаження мережі і розподілення частот та 

врахування особливостей антенного обладнання. Тому 

дуже часто створені мережі працюють не оптимально і 

значення фактичних вимірювань якості значно 

відрізняються від теоретично розрахованих. Для 

вирішення проблеми планування нових та оптимізації 

існуючих мереж з кожним новим поколінням 

впроваджуються все більше і більше нових технологій. 

Ці технології дозволяють проводити реалізацію для 

використання четвертого і попередніх поколінь 

мобільних мереж, що і визначає актуальність теми. 

Мета дослідження: розгляд методики вибору 

варіанту побудови військової мережі зв’язку на базі 

технології LTE. 

Важливим напрямком розвитку є поєднання двох 

технологій 4G LTE та Wi – Fi, що дозволить ще більше 

підвищити швидкість передачі  даних на відносно 

невеликих відстанях. 

Для впровадження технології LTE у військову 

мережу потрібно вирішити основну проблему, це 

правильний вибір частотного діапазону.  

Можливі три архітектурні варіанти по 

впровадженню технології LTE у мережу: 

- радіосистема кожного оператора буде підключена 
до загальної опорної мережі 

- перехресне підключення радіосистем до опорних 
мереж по схемі «кожен з кожним» 

- оператори виділяють сегмент опорної мережі для 
спільного користування і підключають до загальної 

частини своєї індивідуальної мережі. 

Висновки: Проведено аналіз технології LTE і 

встановлено, що дана технологія цілком задовольняє 

необхідність швидкої передачі даних, тому її 

впровадження в побудову військової мережі зв’язку є 

необхідним і доцільним.  

Використання LTE в силових структурах сприяло  

б вирішенню багатьох проблем. А  саме підвищення 

пропускної здатності мережі передачі даних силових 

структур, забезпечення високої мобільності систем 

управління, значне  розширення можливостей систем 

управління зв’язком та покращення якості 

обслуговування. 
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Актуальність: В наш час кількість користувачів 

комп’ютерних мереж зростає. Це, в свою чергу, 

зумовлює зростання складності структур мереж і 

взаємодії між ними. Відповідно ускладняється і пошук 

оптимальних шляхів в мережі для швидкої доставки 

запитів користувачів мережі ,тобто ускладняється 

завдання маршрутизації. Маршрутизація в мережі 

займає одне з важливих місць в управлінні мережею. 

Вибір одного з можливих в маршрутизаторів 

напрямків залежить від поточної топології мережі, 

довжин черг у вузлах комутації і таке інше. 

Мета: аналіз динамічної маршрутизації та 

застосування в ЗСУ. 

Виклад основного завдання: 
1. Основна мета маршрутизації 
2. Аналіз роботи динамічної маршрутизації 
3. Порівняння динамічної та статичної 

маршрутизації 

Під маршрутизацією в мережах передачі даних 

розуміється процес визначення (вибору) шляху 

дотримання інформації від джерела до адресату. 

Основною метою маршрутизації є забезпечення 

найкращого шляху дотримання інформації з точки 

зору її мінімально можливої затримки і максимальної 

пропускної спроможності мережі. Крім того, повинні 

забезпечуватися достатній захист і надійність передачі 

інформації. Маршрутизація є однією з основних 

https://deps.ua/ua/knowegable-base/reference-information/66122.html
https://deps.ua/ua/knowegable-base/reference-information/66122.html
https://deps.ua/ua/knowegable-base/articles/3016-pon-optychni-merezhi-z-passivnoju-opt-magistralju.html
https://deps.ua/ua/knowegable-base/articles/3016-pon-optychni-merezhi-z-passivnoju-opt-magistralju.html
http://www.freescale.com/
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функцій мережевого рівня і в загальному випадку 

зводиться до вибору вузлом комутації шляху 

подальшої передачі інформації, що поступила на його 

вхід. При усій простоті постановки завдання, вибір 

оптимального маршруту є досить складним завданням, 

що не має однозначного рішення для мереж з різною 

топологією, величиною і характером потоку даних. 

Складність рішення цієї задачі обумовлена рядом 

причин:  

По-перше, маршрутизація, як правило, вимагає 

координації роботи усіх вузлів мереж передачі даних.  

По-друге, система маршрутизації повинна 

справляться з виходом з ладу окремих вузлів і ліній 

зв'язку.  

По-третє, система повинна враховувати 

перевантаження окремих областей мережі передачі 

даних і змінювати маршрути дотримання повідомлень. 

Слід зауважити, що основні принципи маршрутизації 

являються загальними для різних видів комутації, при 

цьому найбільшою різноманітністю  способів 

маршрутизації. 

При динамічній (адаптивної) маршрутизації вміст 

таблиць маршрутів змінюється в залежності від стану і 

завантаження каналів передачі даних і вузлів 

комутації. Для адаптації до зміни навантаження 

кожний вузол комутації повинен мати певну 

інформацію про стан мережі передачі даних і, в першу 

чергу, про її топології, інтенсивності потоків даних і 

затримках (чергах) у вузлах комутації. Ця інформація 

відстежується (збирається) за допомогою спеціальних 

керуючих пакетів, якими обмінюються вузли 

комутації. Якість маршрутизації багато в чому 

залежить від оперативності оновлення інформації, що 

управляє. У загальному випадку найбільш оптимальна 

маршрутизація досягається при наявності інформації 

про миттєвий стан мережі і її навантаження. Однак, це, 

як правило, призводить до значного збільшенню 

потоку керуючих пакетів у мережі передачі даних і, в 

кінцевому підсумку, до зниження ефективності. При 

статичній маршрутизації маршрути в таблиці 

маршрутизації мають статус статичних, що має на 

увазі нескінченний строк їх життя. При істотній зміні 

стану мережі необхідно вручну (якнайшвидше) 

вносити зміни у відповідні таблиці маршрутизації 

(інакше мережа буде працювати некоректно). До 

статичних способів маршрутизації відносяться 

фіксована і маршрутизація способом найкоротшою 

черги. При фіксованій маршрутизації для будь-якої 

пари абонентських систем встановлюються одиночний 

або груповий канали передачі даних. У першому 

випадку говорять про одно-шляхової маршрутизації, 

тому що існує тільки один маршрут проходження 

пакетів від відправника до одержувача. Це найбільш 

простий спосіб маршрутизації, проте він не враховує 

можливі аварійні ситуації і реальну завантаження 

окремих каналів, що може призвести до 

перевантаження окремих ділянок мережі при загальній 

не до загрузці її в цілому. 

Висновок: Тому, знаючи що, статична 

маршрутизація – маршрути задаються вручну 

адміністратором.  Динамічна маршрутизація –

маршрути обчислюються автоматично за допомогою 

протоколів динамічної маршрутизації –RIP, OSPF, 

EIGRP, IS-IS, BGP, HSRP та ін, які отримують 

інформацію про топологію і стан каналів зв'язку від 

інших маршрутизаторів у мережі, можемо зробити 

висновок, що для ЗСУ буде краще використовувати 

динамічну маршрутизацію. 

Також, перспективним є подальший розвиток 

гібридних протоколів маршрутизації, які б під час 

вибору маршруту передачі даних мали змогу 

одночасно аналізувати: 

- надійність каналів зв’язку на основі статистичних 

даних за певний період; 

- важливість інформації, що передається 

(автоматично дублював передачу пакетів, 

використовуючи альтернативний маршрут); 

- пропускну здатність каналу зв’язку; 

- кількість переходів. 
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Актуальність теми:  поява нових послуг зв’язку, 

постійне зростання частки мультимедійного контенту 

(відео та аудіо), призводять до збільшення потоків 

даних, які передаються в мережах зв’язку. Існує 

потреба у збільшенні пропускної здатності мережі на 

всіх її ділянках і особливо у мережах 

абонентського доступу. Побудова мережі на основі 

кабелів з мідними витими парами не 

дозволяє організувати передачу високошвидкісних 

потоків на відстань більше 100 м.[1] В останні 

роки завдяки зменшенню вартості оптичного кабелю, 

оптоелектронних пристроїв, а також  інших пасивних 
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елементів стало можливим застосування волоконо-

оптичних технологій в мережах абонентського 

доступу. 

Мета роботи: проведення аналізу варіантів 

застосування мережі доступу відомчого призначення з 

використанням пасивних оптичних технологій, 

дослідження принципів побудови мережі доступу на 

основі PON (від англ. Passiveopticаlnetwork, пасивна 

оптична мережа), також розробка способів побудови 

мережі доступу відомчого призначення па основі 

пасивних оптичних технологій. 

Виклад основного матеріалу: на сьогодні рівень 

доступності населенню ресурсів мережі Інтернет та 

інформаційних послуг вважається найважливішою 

характеристикою економічного розвитку держави. 

Показники розвитку широкосмугового доступу 

увійшли до переліку обов’язкових показників 

розвитку економіки, які відслідковуються 

аналітичними агентствами. Нині доступ абонентів до 

телекомунікаційної мережі забезпечується за 

допомогою мереж доступу: безпроводових - 

побудованих із застосуванням різноманітних радіо 

технологій або проводових.[2] 

Технологія PON вже сьогодні займає лідируюче 

місце на ринку широкосмугового доступу [3,4]. 

Основними перевагами є економія волокон завдяки 

підключенню багатьох абонентів на одне волокно, 

ефективне використання смуги пропускання 

оптичного волокна, висока швидкість передачі даних, 

надійність за рахунок використання сплітерів які не 

потребують обслуговування та можливість легко 

нарощувати мережу. До недоліку можна віднести 

збільшену складність технології PON і відсутність 

резервування в простій топології дерева.[5] 

Тому актуальним стала тема розробки способів 

побудови фрагменту мережі доступу відомчого 

призначення на основі пасивних оптичних технологій 

та застосування їх на практиці.  

В ході проведеної роботи було зроблено аналіз 

функціонування фрагменту мережі відомчого 

призначення. На основі проведеного аналізу було 

розглянуто: можливі варіанти використання та 

основне обладнання технології PON, топологія мережі 

та практика впровадження. Отримані дані дали 

можливість детально розглянути функціонування 

фрагменту мережі доступу відомчого призначення з 

використанням пасивних оптичних технологій, 

розробити методику та принципи використання 

технології PON. 

Висновки: на даний момент технологія PON - 

найбільш передова в світі. Основними перевагами її 

використання є: 

- економія волокон. До 128 абонентів на одне 

волокно, протяжність мережі до 60 км; 

- ефективне використання смуги пропускання 

оптичного волокна; 

- швидкість до 2,488 Гбіт / с по низхідному потоку і 

1,244 Гбіт / с по висхідному потоку; 

- надійність, у проміжних вузлах дерева 

знаходяться тільки пасивні оптичні розгалужувачі, що 

не потребують обслуговування; 

- дані по мережі передаються у вигляді осередків 

ATM. 

Всі ці переваги просувають далеко вперед 

можливості використання цієї технології. 
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Актуальність теми. На даний час спостерігається 

значне підвищення користувачів інтернету та функції 

VoiceIP. У зв’язку з цим з’явилась необхідність у 

забезпеченні та підтримці локальної мережі та її 

безпеки, розумінні як будується мережа та функціонує 

Мета. Розширення послуг користувачам мережі 

звязку на основі застосування програмно-апаратного 

комплексу Asterisk  

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз 

ринку VoIP телефонії, розглянуті основні компоненти 

мережевої ІР - архітектури, протоколи та рекомендації 

для передачі голосу поверх ІР, основні типи викликів 

та надаваних послуг в VoIP - телефонії. Показані 

умови створення VoІР - телефонії, наведені її 

відмінності від стаціонарної і мобільної телефонії.  

Показано, що важливими перевагами технології 

VoІР є відкритий характер побудови IP-мереж, 

інтеграція програм для передачі голосу і даних та її 

гнучкість, що забезпечується завдяки переміщенню 

інтелекту від мережі до кінцевих станцій.  

Це може дозволити організаціям економічно 

ефективно впорядкувати різні способи зв'язку для 

підвищення продуктивності, здійснили установку, 

налаштування, проектування мережі та сформувати 

уявлення про принципи організації і функціонування 

телефонних сервісів в ЗСУ. 
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Спроектована високошвидкісна локальна 

комп’ютерна мережа компанії з централізованим 

управлінням, за обраною топологією «зірка», 

обґрунтований вибір апаратно – програмних складових 

мережі. 

На основі розробленої інфраструктури віртуальної 

локальної мережі проведена структурна IP-

телефонізація компанії з використанням високоякісних 

телефонних IP з'єднань, що дозволило з економити 

смугу пропускання, знизити тарифи на телефонні 

корпоративні розмови та забезпечити високу 

надійність і універсальність. Використана ієрархічна, 

модульна структура для побудови моделі надає 

можливість подальшого розширення мережі та 

забезпечить вищу відмовостійкість мережі, в цілому. 

Встановлене та відлагоджене програмне 

забезпечення продуктивної системи VoIP-телефонії з 

використанням засобів віртуалізації Oracle VM 

VirtualBox та віртуальних машин під управлінням ОС 

Ubuntu Linux. Встановлені та налаштовані 

комунікаційний додаток Asterisk та дистрибутив 

управління Asterisk – FreePBX, що мають відкриті 

коди, це дало можливість організації повноцінної 

офісної IP-АТС в офісах ІТ – компанії та встановити 

повний контроль над адмініструванням системи VoIP – 

телефонії і отримати можливості створення 

багатокористувацьких клієнтських програм зі значним 

заощадженням коштів при розгортанні корпоративної 

мережі. 

Висновки. Я вважаю , що ІР-телефонія є однією з 

послуг сучасних мультисервісних мереж , яка полягає 

у організації сеансу телефонної розмови з можливістю 

паралельної передачі даних між географічно 

віддаленими та прямо не пов’язаними абонентами за 

допомогою мереж з комутацією пакетів. Провідними 

корпораціями, які розробляють обладнання для 

організації ІР-телефонії є Cisco Systems, Grandstream 

Networks. 

На даний час в реальних мережах VoIP співіснують 

і конкурують три основних сімейства протоколів: 

H.323, SIP та MGCP.  

Протоколи перерахованих сімейств регламентують 

контроль медіа-викликами і передачу медіа-трафіку в 

IP-мережах, але при цьому реалізують три різних 

підходи до побудови систем телефонної сигналізації. 
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Традиційно головними вимогами, що 

пред'являються до технології магістральної мережі, 

були висока пропускна здатність, мале значення 

затримки і хороша масштабованість.  

Однак сучасний стан ринку диктує нові правила 

гри. Тепер постачальнику послуг недостатньо просто 

надавати доступ до своєї IP-магістралі. Змінені 

потреби користувачів включають в себе і доступ до 

інтегрованих сервісів мережі, і організацію 

віртуальних приватних мереж (VPN), і ряд інших 

інтелектуальних послуг.  

Зростаючий попит на додаткові послуги, що 

реалізуються поверх простого IP-доступу, обіцяє 

принести Internet-провайдерам величезні доходи. Для 

вирішення виникаючих завдань і розробляється 

архітектура MPLS, яка забезпечує побудову 

магістральних мереж, тому і визначає актуальність 

теми. 
Метою дослідження роботи є аналіз можливостей 

застосування телекомунікаційного обладнання 

технології MPLS для побудови військової мережі 

зв’язку. 

Висновки. Отже , мережі MPLS забезпечують 

високі параметри якості обслуговування, методи і 

можливості закладені розробниками дозволяють 

ефективно використовувати всі наявні мережні 

ресурси, розширюють спектр сервісів.  

Сьогодні важливість рішення задачі визначення 

доцільності переходу в транспортних мережах IP на 

обладнання MPLS, тобто знаходження області 

раціонального використання тієї чи іншої технології, 

підвищується. 

 Це відбувається внаслідок зростання популярності 

технології MPLS, зростання об’ємів передавання 

інформації і поширення застосування 

багатопротокольної комутації за мітками, як в 

магістральних, так і в локальних телекомунікаційних 

мережах (йде здешевлення обладнання).  

В майбутньому планується запропонувати підходи, 

які розширять раціональну область використання 

технології MPLS, а саме – розгортання в локальних і 

корпоративних мережах. 

VPN – Virtual Private Network ( Віртуальна 

приватна мережа ) 

MPLS – Multi Protocol Label Switching ( 

Багатопротокольна комутація по міткам ) 

 
Науковий керівник : викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж працівник ЗСУ 

Пилипенко М.Г. 
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УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ЧАСТОТНОЇ 

АДАПТАЦІЇ КХ РАДІОЛІНІЙ 
 

Тіщенко С.В 

курсант 163 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. Короткохвильовий зв'язок 

(КХ) посідає особливе місце у системах військового 

зв’язку. Основною перевагою КХ зв’язку є можливість 

забезпечення радіозв’язку на сотні й тисячі кілометрів 

за допомогою всього двох радіостанцій без 

ретрансляції сигналу.  

Непередбачувані зміни обстановки в точці 

прийому, а також зміна умов поширення радіохвиль 

створюють для операторів радіостанцій значні 

труднощі щодо забезпечення надійного радіозв'язку на 

закріплених частотах. 

У таких умовах найбільш ефективним шляхом 

підвищення надійності радіозв'язку є її автоматизація 

та адаптація. Для того щоб в умовах зв'язку, що 

змінюються, отримати задані показники ефективності 

необхідно змінювати параметри радіолінії або її 

структуру. 

Мета роботи-вдосконалення алгоритму роботи КХ 

радіостанцій у режимах частотної адаптації. 

Основна частина. Адаптивні системи значно 

спрощують роботу оператора та пришвидшують 

встановлення з’єднання у КХ радіомережах. При 

ручному (не адаптивному) управлінні оператор 

повинен налаштувати параметри систем для 

забезпечення максимальної ефективності за 

допомогою моніторингу умов розповсюдження 

радіохвиль в іоносфері, стеження за зміною умов 

розповсюдження і вибору умов роботи (в першу чергу 

частоти), котрі забезпечують оптимальне 

розповсюдження сигналу. Адаптивні системи 

дозволяють автоматизувати всі вище перелічені 

процеси, забезпечуючи підвищену надійність, 

гнучкість та не потребують високого рівня підготовки 

оператора.  

Даний принцип отримав досить широке 

застосування в апаратурі встановлення зв’язку, 

зокрема – в апаратурі частотної адаптації Р-016В. 

Апаратура Р-016В автоматизує процеси встановлення, 

відновлення, та ведення радіозв’язку шляхом 

частотної адаптації до завадової обстановки і умов 

поширення радіохвиль.  

Дана апаратура є процесором, що забезпечує 

сувору послідовність виконання логічних дій і 

протікання процесів в автоматизованій радіолінії. 

Основними режимами роботи є: автоматична 

самоперевірка апаратури, черговий прийом входження 

в зв'язок, ведення та відновлення зв’язку.  

Частотна адаптація в радіостанціях Harris 

реалізована у режимах роботи ALE та 3G. Але в 

умовах ефективного радіоподавлення дані режими не 

у повній мірі відповідають вимогам до частотно-

адаптивних радіоліній реалізується розробка 

додаткового алгоритму адаптації, дозволяє зробити 

роботу режимів роботи ALE та 3G більш ефективною. 

Висновок. В основі запропонованого технічного 

рішення з вдосконалення КХ радіостанцій Harris у 

режимах частотної адаптації лежить алгоритм 

функціонування апаратури частотної адаптації Р-016В, 

модифікований для застосування у режимах ALE та 

3G. Це значно підвищує роботу радіостанції КХ 

діапазону.    
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Досвід ведення гібридної війни на Сході України 

показав, що Збройні Сили України оснащені 

застарілими засобами зв'язку, які в умовах ведення 

бойових дій були малоефективними. Так як часу на 

розробку нової техніки не було, вони були 

укомплектовані цивільним телекомунікаційним 

обладнанням, яке непогано себе зарекомендувало, але 

все ж не відповідало стандартам і вимогам, що 

пред'являються до зразків озброєння і військової 

техніки.  

На теперішній час основну увагу приділяють 

аналізу технологій широкосмугового доступу і 

технологій, в основу яких покладено робота зі 

складними, складовими і шумоподібним сигналами, 

оскільки це дозволить підвищити 

перешкодозахищеність, скритність і безпеку засобів 

радіозв'язку при передачі інформації. 

В нинішніх умовах деструктивних програмних 

впливів потрібно по-новому поставити задачу 

забезпечення працездатності та підвищення 

пропускної здатності перспективних LTE-мереж. 

Метою роботи є вдосконалення методу 

підвищення пропускної здатності в 4G мережах. 

Одним із методів для значного підвищення 

пропускної здатності в 4G мережах є зниження 

непродуктивних витрат ресурсів за рахунок відмови 

від попереднього резервування каналів. У разі 

відсутності резервування, середній час заняття 

інформаційної мережі (і, отже, навантаження на неї) 

дещо менше ніж у випадку з резервуванням. Ця 

різниця є прямим наслідком скасування резервування: 

інформаційні канали не були задіяні на час 

встановлення з'єднання, тому навантаження 

зменшувалася. При збільшенні кількості абонентів, 

http://vivalaradio.ru/archives/330
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інформаційна мережа починала здійснювати 

обмеження навантаження на вході. 

Висновок. Проведений аналіз в дипломній роботі 

показав, що для того щоб в мережі не було 

перевантажень і порушення її цілісності, необхідно 

вводити пороги 

для певних видів трафіку. Дослідження існуючих 

методів підвищення пропускної здатності в 4G 

мережах показало, що при розподілі ресурсів можуть 

бути застосовані адаптивні механізми виділення 

ресурсів, зокрема з використанням динамічного 

управління. 

 
Науковий керівник: професор кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент, 
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Актуальність теми. Використання даних самого 

різного формату стало невід'ємною складовою 

діяльності. Телефонний зв'язок, відео спілкування, 

електронна пошта, передача даних через Інтернет 

застосовуються при взаємодії організації із зовнішніми 

контрагентами, в процесі функціонування бізнес-

процесів, в рамках вироблення управлінських рішень 

керівництвом підприємства.  

Все це веде до розростання різнорідної мережевої 

інфраструктури і збільшення витрат на її утримання. 

Виходом зі сформованої ситуації є створення 

мультисервісної мережі. 

Мультисервісна мережа – це універсальне 

багатоцільова середовище, призначене для передачі 

мови, зображення і даних з використанням технології 

комутації пакетів (IP). В результаті єдина 

інфраструктура служить для передачі інформації 

самого різного формату.  

З технічної точки зору мультисервісна мережа 

являє собою сукупність мережевого устаткування, що 

дозволяє найбільш ефективно організувати взаємодію 

кінцевих пристроїв мережі між собою. Подібний 

підхід дозволяє значно скоротити кількість каналів 

зв'язку і, як наслідок, знизити витрати на створення і 

підтримку мережевої інфраструктури. 

Той факт, що замість кількох різних інфраструктур 

потрібно керувати однією, обумовлює істотне 

зниження витрат на обслуговування і зменшення 

штату обслуговуючого персоналу. Мультисервісна 

мережа охоплює від декількох десятків користувачів в 

мережі малого підприємства чи віддаленого офісу 

компанії до декількох сотень тисяч абонентів в мережі 

великої корпорації. 

Вибір оптимального варіанту побудови 

корпоративної мультисервісної мережі багато в чому 

визначається територіальною специфікою, пов'язаною 

з необхідністю об'єднати віддалені філії. 

Використання перевірених на практиці архітектурних 

рішень забезпечує високу надійність і 

масштабованість інформаційної системи. Крім того, 

технології управління якістю обслуговування, 

генетично властиві мультисервісним мережам, 

необхідні не тільки для передачі голосового і 

відеотрафіка, але і для забезпечення безперебійної 

роботи чутливих до тимчасових затримок бізнес-

додатків. 

Інвестиції в мережеву інфраструктуру дозволяють 

оптимізувати процес управління підприємством і 

знизити ризики, пов'язані з роботою критично 

важливих для бізнесу інформаційних систем.  

Телефонний зв'язок був і залишається критично 

важливою частиною інфраструктури будь-якого 

підприємства. Розвиток корпоративних систем 

телефоного зв’язку в даний час відбувається  

 на основі технологій IP-телефонії. 

Такі можливості як організація конференцій, 

відеотелефонія, уніфікований обмін повідомленнями, 

інтерактивні голосові меню, інформаційні сервіси на 

телефонах і багато інших перетворюють мережу 

зв'язку в потужний інструмент підвищення 

продуктивності праці на підприємстві. 

Метою роботи є розробка методики та алгоритма  

побудови мультисервісної мережі зв’язку. 

Висновки. Від якості управління військами завжди 

залежить успіх бою. Вміле керівництво підрозділами і 

частинами сприяє досягненню перемоги в короткі 

терміни, з найменшими втратами. У провідних країнах 

світу на цей час першочергова увага приділяється 

підвищенню ефективності управління шляхом 

автоматизації процесів управління. Впроваджується 

концепція “Мережецентрична війна”, яка орієнтована 

на досягнення інформаційної переваги за допомогою 

об’єднання військових об’єктів у інформаційну 

мережу.  

З активним розвитком мультисервісних мереж стає 

важливим питання про їхню кваліфіковану розробку. 

Адже від грамотного створення проекту мережі 

залежить ефективність її подальшого функціонування.  

Основне завдання мультисервісних мереж полягає 

в забезпеченні співіснування й взаємодії різнорідних 

комунікаційних підсистем у єдинім транспортнім 

середовищі, коли для передачі звичайного трафіку 

(даних) і трафіку реального часу (голосу й відео) 

використовується єдина інфраструктура. 

Я визначив що таке мережі наступного покоління, 

та те, що вони повинні забезпечувати доступ до будь-

яких сервісів (аудіо, відео або дані) з будь-яких мереж 

та з будь яких пристроїв у  

всьому світі. Цей доступ також має бути 

захищеним, щоб важливу особисту інформацію не 

перехопили зловмисники.  

Провів аналіз сучасних методів забезпечення 

якості обслуговування в телекомунікаційних 

мультисервісних мережах. Розглянув параметри QoS, 

які є основними в процесі надання послуг 

користувачами мережі та сучасних технологій 

забезпечення гарантованої якості обслуговування в 

процесі передавання інформації. 



ХХ  воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ 

67 

Також в даній дипломній роботі мною були 

наведені варіанти проектування, які також в 

подальшому можна розвивати та модернізувати 

виходячи з поставлених задач, мультисервісної  

мережі відомчого призначення використовуючи 

обладнання CISCO. Також була розроблена методика 

проектування телекомунікаційної мережі відомчого 

призначення на базі обладнання CISCO. 

 
Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж працівник ЗСУ 

Пилипенко М.Г. 
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Тріска Т.С. 
курсант 162 навчальної групи  

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми: Розбудова сучасної 

інфраструктури держави неможлива без розвитку 

інформаційних технологій, які повинні  задовольнити 

ріст суспільних потреб в інформаційних послугах. 

Цьому сприяє перехід до цифрових методів передачі 

повідомлень і цифрової обробки сигналів, 

застосування сигналів складної структури, а також 

різноманітних способів адаптації під час широкого 

використання мікропроцесорної техніки, що 

забезпечує інтеграцію засобів зв’язку і засобів 

обчислювальної техніки. На цій основі створюються 

інтегральні цифрові мережі, в яких досягається не 

тільки повна інтеграція за видами зв’язку, але й 

інтеграція засобів передачі, обробки, комутації, 

керування і контролю. 

Метою даної роботи являється проведення аналізу 

побудови мереж та дослідженнях принципів 

управління мережами наступного поклоніння, а також 

методика вибору варіанту доступу до мережі. 

Мультисервісні мережі являють собою 

самостійний клас мереж, що будуються на основі 

концепції NGN, на базі яких може бути здійснено 

надання широкого набору як традиційних, так і нових 

послуг. Основне завдання мультисервісних мереж 

полягає в забезпеченні роботи різнорідних 

інформаційних і телекомунікаційних систем і додатків 

в єдиної транспортної середовищі, коли для передачі 

основного трафіку (даних) і трафіку реального часу 

(голос, відео) використовується єдина інфраструктура 

. 

Концепція мультисервісності охоплює безліч 

аспектів побудови мережі, дозволяючи домогтися 

необхідної якості вирішення завдань користувачів, 

функціонування як окремих частин, так і мережі в 

цілому. 

Архітектура сучасної мережі складається з ядра 

інфраструктури доступу і периферії (межі мережі). На 

різних рівнях мережі повинні прийматися різні 

рішення. 

1. Сьогодні в розвитку обладнання для 

мультисервісних мереж зв'язку на основі технології 

NGN на перший план виходять дві взаємопов'язані 

потреби: 

- збільшення спектральної ефективності (зростання 

швидкості при тій же займаній спектральній смузі), 

нехай навіть і зі зниженням максимально досяжної 

дальності, - для підвищення економічної ефективності 

використання доступного спектра;  

- збільшення канальної швидкості (зокрема, 

надання клієнту інтерфейсів 400 Гбіт / с, 1 Тбіт / с) - в 

зв'язку з потенційною стандартизацією і 

впровадженням в майбутньому клієнтських каналів 

400G Ethernet і 1T Ethernet.  

2. Перспективним є побудова мереж доступу з 

використанням сучасного обладнання і сучасних 

оптичних волокон. 

Для доступу абонентів до послуг NGN 

використовуються:  

1. Інтегровані мережі доступу, підключені до 

кінцевих вузлів мультисервісної мережі, що 

забезпечують підключення користувачів як до цієї 

мережі, так і до традиційних мереж. 

2. традиційні мережі, абоненти яких отримають 
доступ до мультисервісної мережі через вузли, які 

підключені до шлюзів (Media Gateway).  

Висновки. На сьогоднішній день мережі 

наступного покоління є невід'ємною частиною нашого 

життя та активно використовується у дуже багатьох 

галузях людської діяльності. 

Сучасний стан таких сервісів як: SIP-телефонія, IP-

мережа та доступ до мережі Інтернет. На даний 

момент всі ці сервіси є цілком доступними та вже 

стали частиною нашого життя. 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж підполковник 

Пантась С.О. 
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КАРТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ 

НАЛАШТУВАННЯ ТА РОБОТИ НА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ ОБЛАДНАНІ ТК-1 
 

Усолкін М.М. 
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Актуальність теми визначає обумовлення 

потребою ЗСУ в збільшенні фахівців ІТ-напрямку. На 

озброєнням військ зв’язку останнім часом поступає 

сучасне цифрове телекомунікаційне обладнання, до 

якого відноситься і телекомунікаційний комплект ТК-

1. Обладнання ТК-1 активно використовується ЗСУ в 

польових умовах(взводній, ротній ланці керування, 

опорних пунктах). Не зважаючи на те, що комплект 

має невеликі розміри, легкий у навчальному 

налаштуванні, однак в ньому закладенні великі 
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можливості і гнучкість в налаштуваннях на рівнях L2, 

L3, L7. Тому навчально-тренувальні карти зможуть 

полегшити його практичне освоєння і підготовку з 

питань налаштування та роботи на 

телекомунікаційному обладнанні ТК-1. 

Метою роботи є аналіз телекомунікаційного 

комплекту ТК-1 та створення навчально-тренувальні 

карти для налаштування та роботи. 

Одним із шляхів підвищення швидкості у 

підготовці фахівців військ зв’язку ЗСУ може бути 

використання на заняттях навчально-тренувальних 

карт. Завдяки простоті у використанні карта слугує 

чудовою інструкцією під час розгортання та 

налаштування обладнання. Безумовним плюсом такої 

карти являється допомога у запам’ятовуванні порядку 

дій через віртуальну пам’ять. 

Висновки. З інформації викладеної в розділах 

роботи, можна отримати характеристики 

телекомунікаційного комплекту ТК-1, його 

призначення, можливості роботи в різних умовах, 

налаштування та перепрограмування, робота з іншими 

пристроями, вивчити органи управління. Навчально-

тренувальна карта – представлення інформації у 

графічному вигляді. 

Переваги використання навчально-тренувальних 

карт: 

- Простота у застосуванні; 
- Можливість розробки будь-якої навчально-

тренувальної карти за короткий період часу; 

- Компактність та можливість зберігання карти; 
- Зменшення часу при розгортанні ТК-1; 

- Збільшення ефективності проведення занять; 
- Збільшення швидкості навчання. 
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Ефективність управління повсякденною діяльністю 

військ перебуває в залежності від стану системи 

зв’язку. На сьогоднішній день, однією з важливих 

частин системи військового зв’язку і автоматизації 

являється створювана Цифрова телекомунікаційна 

система Збройних Сил України, що являє собою 

сукупність цифрових військових телекомунікаційних 

мереж доступу та військової транспортної 

телекомунікаційної мережі і яка використовує ресурс, 

взаємодіє та, у кінцевому підсумку, може з’єднуватися 

з Всесвітньою мережею Інтернет. 

Мета роботи: методика застосування інтернет 

протоколу версії IPv6 в IP-мережах Збройних Сил 

України. 

Одним із основних шляхів розвитку Цифрової 

телекомунікаційної системи Збройних Сил України є 

забезпечення сумісності засобів, комплексів зв’язку і 

автоматизації усіх ланок управління Збройних Сил з 

телекомунікаційним ресурсом операторів зв’язку. 

Перехід в майбутньому національних операторів 

зв’язку (ISP) з протоколу IPv4 на протокол IPv6, 

безпосереднім чином вплине на можливість 

використання засобів зв’язку Збройних Силах України 

у цих мережах. Для запобігання втрати ефективності 

управління, остання теза вимагає прийняття 

відповідних заходів щодо врахування можливостей 

систем зв’язку ЗСУ у напрямку сумісності з IPv6. 

Наявна система IP-мереж Збройних Сил України 

поки ще задовольняє використання протоколу IPv4. 

Тобто, нагальної потреби у переході на протокол IPv6 

у ЗСУ не існує. Проте, по-перше, необхідність 

підтримання постійного та безперервного зв’язку 

через IP-мережі ISP з державними органами країни, 

іншими військовими формуваннями та взаємодіючими 

структурами, а рівно, і сам вихід у Всесвітню мережу 

Інтернет безпосередньо з ІТ-обладнання ЗСУ потребує 

на початковому етапі створення мережі співіснування 

протоколів IPv4 з IPv6 з поступовим повним 

переходом на використання протоколу IPv6. По-друге, 

з ростом обсягів IP-трафіку від кінцевих пристроїв 

військового призначення (відеоспостереження, 

телеметрія БПЛА, роботизовані комплексі, 

відеонаради, спостереження за бойовими діями та 

інше) зросте потреба у «білих» IP-адресах для 

пристроїв, які генерують цей трафік. На сьогодні 

можливості IPv4 вичерпані: публічних IPv4 RIPE 

(один з п'яти регіональних інтернет-реєстраторів) вже 

не діє. У зв’язку з цим актуальність роботи 

«Методика застосування Інтернет протоколу IPv6 в IP-

мережах ЗСУ» очевидна. 

Так, на теперішній час використання інтернет 

протоколу IPv6 не можливе без його попередника – 

інтернет протоколу IPv4, проте, наука і техніка не 

стоїть на місці, а їх розвиток йде в геометричній 

прогресії. 

Висновок. Протокол IPv6 може бути застосований 

у ЗСУ наступним чином:  

1. Прийняття на рівні керівництва Міністерства 

оборони та Генерального штабу Збройних Сил 

України відповідних рішень про невідворотність в 

майбутньому повного переходу IP-мереж Збройних 

Сил України на використання протоколу IPv6 з чітко 

спланованим порядком такого переходу. 

2. Вирішення питання відповідного фінансування 

забезпечення поступового переходу IP-мереж 

Збройних Сил України на використання протоколу 

IPv6. 

3. Визначення IP-мереж Збройних Сил України, які 

потребують переходу з протоколу IPv4 на IPv6 в 

першу чергу (мережі, які підтримують зв’язок з 

державними органами країни, іншими військовими 

формуваннями та взаємодіючими структурами; 
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мережі, які повинні забезпечувати вихід у Всесвітню 

мережу Інтернет безпосередньо з ІТ-обладнання 

Збройних Сил; ІТ-мережі, які використовують наявні 

мережі національних операторів зв’язку). 

4. Вирішення питання поступового переходу 

існуючих IP-мереж Збройних Сил України, зазначених 

у пункті 3, на обладнанням, сумісне для використання 

інтернет протоколів IPv4 та IPv6 враховуючи 

технології з визначенням їх роботи в одному з трьох 

режимів: 

- з підключеним IPv4 стеком та відключеним IPv6 
стеком; 

- з підключеним IPv6 стеком та відключеним IPv4 
стеком; 

- з підключеними обома стеками. 

5. Забезпечення сумісності роботи IP-мереж 

Збройних Сил України, зазначених у пункті 3, з усіма 

іншими «корпоративними» IP-мережами Збройних 

Сил України, перехід яких на використання інтернет 

протоколу IPv6 в перехідний період являється 

економічно недоцільним. 

6. Забезпечення створюваних IP-мереж, 

передбачених планами розвитку Цифрової 

телекомунікаційної системи Збройних Сил України, 

обладнанням, сумісним для використання інтернет 

протоколів IPv4 та IPv6. 

7. Накопичення ресурсів та повний перехід IP-

мереж Збройних Сил України на використання 

інтернет протоколу IPv6 після повної відмови 

Всесвітньої мережі Інтернет від використання 

протоколу IPv4. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 
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Проаналізувавши проведення масштабної операції 

об'єднаних сил (ООС) на сході України та військові 

конфлікти що відбуваються в сучасному світі, можемо 

виділити основні особливості сучасних бойових дій, 

такі як: розгортання військ (сил) на широкому фронті, 

потреба у високій маневреності, застосування 

високоточної зброї, необхідність використання систем 

C4ISR, застосування нових - “гібридних” способів 

ведення бойових дій. Наведені особливості 

визначають необхідність дослідження і розвитку 

бездротових мереж широкосмугового доступу  у зоні 

проведення бойових та стабілізаційних дій. 

Актуальність теми. Перш за все, слід зазначити, 

що високий рівень забезпечення наших сил усіма 

видами інформації є однією з найважливіших умов 

успішної перемоги над супротивником. Безперебійний 

обмін інформацією, своєчасної передачі наказів та 

точність, забезпечать якісне і безперебійне управління 

військами (силами). В умовах високої динаміки 

ведення бойових дій, таку перевагу можливо досягти у 

випадку, коли оперативна та стратегічна інформація 

про обстановку доступна для всіх ланок управління. 

[1,2] 

Отже, метою є дослідження польових 

телекомунікаційних мереж широкосмугового доступу 

відомчого призначення в тактичній ланці управління в 

Збройних Силах України  

Аналіз польових телекомунікаційних мереж 

доступу відомчого призначення показав що найбільш 

перспективним, конкурентоздатним і економічно 

виправданим рішенням, здатним надати альтернативу 

навіть волоконно-оптичним лініям зв′язку, на 

сьогоднішній день є бездротові мережі 

широкосмугового доступу. [3] 

Сьогодні у Збройних Силах України відбувається 

поступове переоснащення підрозділів на цифрові 

засоби зв’язку і автоматизації, що дозволяє надавати в 

інтересах пунктів управління різнорідні якісні 

інформаційно-телекомунікаційні сервіси. [4] На 

ділянках доступу використовуються переважно мідні 

та волоконно-оптичні кабелі, але у разі їх 

використання не завжди можливо забезпечити доступ 

абонентам що знаходяться в важкодоступних місцях 

або під час руху. Тому в деяких випадках під-час 

проведення бойових та стабілізаційних дій більш 

ефективним буде використання станцій 

широкосмугового доступу Ubiquty Airgrid M5 HP 27 

dbi та NanoBridge M5 25 dBi [5] 

Висновок. В рамках проведених досліджень було 

проведено аналіз використання польових 

телекомунікаційних мереж широкосмугового доступу 

відомчого призначення. 

Однією з найважливіших умов успішної перемоги 

над супротивником є швидка передача інформації яка 

забезпечить якісне і безперебійне управління 

військами. Провівши порівняння основних 

характеристик і можливостей проводових та мереж 

безпроводового широкосмугового доступу, можемо 

зробити висновок, що найбільш доцільним під-час 

ведення сучасних активних бойових дій буде 

використання саме мереж доступу організованих з 

використанням станцій безпроводового 

широкосмугового доступу. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ 

ДАЛЬНОСТІ ЗВ’ЯЗКУ 
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РАДІОСТАНЦІЙ ВИРОБНИЦТВА  

КОМПАНІЇ HARRIS 
 

Ципук О.Ю. 

курсант 163 навчальної групи 

  кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах 

невід`ємною складовою операції та бою є радіозв’язок. 

Питома вага сил і засобів радіозв’язку, які 

застосовуються у війнах і збройних конфліктах, 

постійно збільшується завдяки постійно зростаючій 

ролі засобів радіозв’язку у підвищенні бойових 

можливостей військ. 

УКХ зв’язок - зв’язок прямої видимості, який 

сильно залежать від рельєфу місцевості. Тому 

збільшення дальності радіозв’язку є важливим 

питанням для підвищення ефективності управління 

військами в ході операції (бойових дій). 

Метою дослідження є аналіз методів збільшення 

дальності зв’язку ультракороткохвильових  

радіостанцій виробництва компанії «HARRIS». 

У комплекті поставки радіостанції RF-7850M-HH є 

дві антени, довжиною 0,3 м та 1,2 м. Для збільшення 

відстані зв’язку при роботі з інженерних споруд 

необхідно винести антени за межі споруди та підняття 

її на максимальну висоту. При необхідності 

забезпечення зв’язку на відстані понад 10 км доцільно 

дві радіостанції конфігурувати як ретранслятор, одна 

на прийом, інша – на передачу. 

Забезпечити зв’язок у русі з використанням 

наземних транспортних засобів для перевезення 

ретранслятора теоретично можливо, але через малу 

висоту підйому антен дальність зв’язку буде 

невеликою. Для таких випадків доцільно передбачати 

підйом ретранслятора на борту повітряних засобів. У 

такому разі радіус покриття буде значно більшим. 

Налаштування на параметри ретранслятора повинно 

бути передбачено у всіх радіостанціях заздалегідь, при 

необхідності, після запуску повітряного 

ретранслятора, можна використовувати його канали. 

Також актуальною є ідея використання повітряних 

куль для підйому ретранслятора на великі висоти для 

збільшення дальності зв’язку. 

Дальність зв'язку між станціями також залежить від 

потужності. Потужність  RF-7850M-HH може бути 

1Вт., 2Вт., 5Вт., а у режимі High+ - 10Вт. Тому для 

збільшення часу роботи, потужності і дальності 

зв’язку використовують підсилювачі потужності на 10 

і 50 Вт. З їх допомогою дальність зв’язку можна 

збільшити, до 20 та 50 км, відповідно при 

використанні високо піднятих антен. 

Висновок. Таким чином, під час переміщення 

військ, зміни завдань по зв'язку необхідно брати до 

уваги місце розташування ретрансляторів, а також 

враховувати налаштування параметрів сумісної 

роботи, щодо створення  та  розподілу каналів по 

командирам та підлеглим. Збільшення дальності 

зв’язку за допомогою двох RF-7850M-HH 

використовуючи їх в якості ретранслятора. Завдяки 

раціональному використанню підсилювачів 

потужності, підйому ретрансляторів на борту 

повітряних засобів та грамотний вибір антенних 

пристроїв дозволяє значно підвищити дальність 

зв’язку. 
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кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми. Зі стрімким розвитком 

сучасних телекомунікаційних технологій, виникає 

проблема в передачі інформації на значні відстані та в 

короткий термін часу, а досягнення інформаційної 

переваги представляється як об'єктивна необхідність 

успішного ходу бою.Тому є актуальним розробити 

схеми застосування радіостанцій компанії „Aselsan” у 

сегменті УКХ радіозв’язку. 

Метою дослідження є розробка моделі УКХ 

радіомереж в тактичній ланці управління. 

В даній тематиці вирішуються такі питання: 

Порівняння УКХ радіостанцій виробництва „Harris, 

Motorola та Aselsan” в танковому батальйоні Збройних 

Сил України. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 

день УКХ радіозв’язок в Збройних Силах України 

організовується з використанням обладнання 

транкінгового зв’язку „Mototrbo” виробництва 

компанії „Motorola”, яке, в цілому, вирішує завдання 

забезпечення зв’язку як на стоянці, так і в русі, 

безпосередньо на полі бою. Проте, його основним 

недоліком є робота тільки на фіксованих частотах у 

достатньо вузькому діапазоні частот (136 – 174 МГц) і, 
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як наслідок, низька розвідзахищеність та 

завадозахищеність.  

Що стосується УКХ радіостанцій виробництва 

компанії „Harris”, на сьогодні в ЗСУ використовується 

портативні RF-7800V-HH та RF-7850M-HH 

потужністю 5 Вт, ранцеві RF-7800М-МР потужністю 

20 Вт, відповідні радіостанції з підсилювачами 

потужності (до 50 Вт), а також персональні 

(солдатські) радіостанції RF-7800S потужністю 2 Вт) 

представлені на озброєнні в обмеженій кількості та 

використовуються, переважно, в інтересах окремих 

частин та підрозділів.  

Особливий інтерес з погляду перспектив бойового 

застосування представляють режими роботи з 

підтримкою технологій багатостанційного доступу до 

каналу з часовим розподілом – TDMA (Time Division 

Multiple Access), Ethernet та Ad Hoc. Вони 

перетворюють радіостанцію у 

маршрутизатор/ретранслятор, а радіомережу – у 

пакетну мережу передачі даних (ПД) з підтримкою 

протоколів TCP, UDP, IP тощо. 

Основним недоліком широкосмугових режимів з 

підтримкою Ad Hoc є зменшення дальності зв’язку 

між сусідніми радіостанціями. За рахунок 

багатократної ретрансляції можна забезпечити і 

більшу дальність, порівняно з режимами ACNR, FF 

або QL, але для цього необхідно забезпечити високий 

рівень зв’язності мережі. Перспективним напрямком 

підвищення зв’язності та пропускної спроможності 

радіомереж, а також дальності зв’язку та 

завадозахищеності є застосування цифрових антенних 

решіток (ЦАР) замість антен з круговою діаграмою 

спрямованості. Засоби транкінгового зв’язку 

стандарту Mototrbo виробництва компанії Моtorola, 

добре зарекомендували себе під час проведення 

антитерористичної операці , але у зв’язку з слабкою 

протидією засобам РЕБ потребують заміни. 

Обладнання „Motorola” в перспективі може 

залишитись на озброєнні для забезпечення зв’язку 

підрозділам забезпечення, на складах та базах у якості 

резервних засобів зв’язку та/або на рівні молодших 

командирів та рядових. Основним же засобом УКХ 

радіозв’язку повинні бути професійні радіостанції 

військового призначення. SDR УКХ радіостанції 

„Aselsan” та „Harris” підтримують декілька режимів 

роботи, які дозволяють гнучко адаптувати їх до 

завдань, відповідно до місця у системі зв’язку 

тактичної ланки управління. 

Висновки. Отже радіостанції „Harris” у режимах 

FF та QL дещо переважають „Aselsan” у режимі ACNR 

за показниками швидкості передачі даних та 

швидкості стрибків у режимі ППРЧ. Наявність у 

радіостанцій „Aselsan” режиму DMR дозволить 

забезпечувати взаємодію з радіомережами, 

побудованими з використанням обладнання 

„Motorola”. 
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кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. Сьогодні радіо 

використовується для зв’язку з мобільними 

(рухомими) об’єктами, які знаходяться на суші, воді, 

атмосфері земної кулі та інше. Система радіозв’язку 

забезпечує обмін різною інформацією і надає широкий 

спектр послуг: передача мови та даних, у тому числі з 

виходом на стаціонарні (фіксовані) телефонні мережі 

та багато іншого. Крім переданого сигналу в каналі 

завжди присутні випадкові процеси різноманітного 

походження, які називають завадами або шумами. 

Наявність завад викликає принципову неоднозначність 

при відновленні повідомлення. Вплив завад і 

спотворень в каналах зв’язку призводить до помилок 

при передачі повідомлень. 

Метою дослідження є розробка методики 

оцінювання частотної характеристики каналу зв’язку. 

Виклад основного матеріалу: завдання 

оцінювання каналу зв’язку може бути поставлене, як 

знаходження значень частотної характеристики каналу 

h(k) (або відповідних її значень імпульсної 

характеристики H(k)) шляхом обробки прийнятої 

реалізації Z(n) і відомої тестової послідовностіX(n). 

Основні відомі методи оцінювання частотної 

характеристики каналу  метод найменших квадратів 

(НК), метод максимуму правдоподібності (МП) і 

метод мінімуму середньоквадратичного відхилення 

(МСКВ).Всі розглянуті методи оцінювання полягають 

в множенні вектора Фур’є- перетворення прийнятого 

сигналу Zна деяку матрицю. 

Аналіз основних відомих методів оцінювання 

частотної характеристики каналуметоду найменших 

квадратів, методу максимуму правдоподібності і 

методу мінімуму середньоквадратичного відхилення, 

можна виявив їх основні недоліки. Так для методу 

найменших квадратів  це низька точність, для 

методів МП і МСКВ – велика обчислювальна 

складність.  

Методика оцінювання частотної характеристики 

каналу звя’зку, сутність якого полягає у виконанні 

наступних операцій: 

- застосування методу максимальної 

правдоподібності для оцінки середніх інтервалів;  

- методу найменших квадратів – для обробки 

статистики каналу;  

- оцінка передаточної характеристики каналу  
- методом мінімуму середньоквадратичного 

відхилення;  

- рекурсивне застосування послідовної схеми 

компенсації завад. 

Висновки: відмінність запропонованої методики 

визначає його новизну, полягає в поєднані оцінки 

передаточної характеристики каналу за методом 

середньоквадратичного відхилення з послідовною 

схемою компенсації завад. Дані, одержані в ході 

виконання процедури оцінки частотної 

характеристики каналу зв’язку, можуть 



ХХ  воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ 

72 

використовуватися для виконання процедур адаптації, 

це дозволяє забезпечити найкращу якість 

радіосигналу, що приймається, за заданих умов 

розповсюдження. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж к.т.н., 

підполковник Чумак В.К. 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 

СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ 

ПЕРЕДАЧІ 
 

Чепіженко О.А. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Одним з основних напрямів сучасного науково-

технічного прогресу є розвиток волоконно-оптичних 

систем та мереж зв'язку, що забезпечують можливість 

доставки на значні відстані великого обсягу 

інформації з високою швидкістю.  

У процесі будівництва та технічної експлуатації 

ВОСП проводиться комплекс вимірювань для 

визначення стану оптичного кабелю, лінійних споруд, 

якості функціонування апаратури лінійного тракту, 

попередження пошкоджень, а також накопичення 

статистичних даних з метою розробки заходів 

підвищення надійності зв'язку. Параметри та 

характеристики ОК та апаратури ВОСП, що 

вимірюються в умовах їх виробництва, оформляються 

у вигляді паспортних даних, які повинні відповідати 

діючим стандартам та технічним умовам. Тому 

вимірювання спектральних характеристик у 

волоконно-оптичних системах передачі є актуальним 

завданням. 

Метою дослідження є аналіз основних способів 

вимірювання спектральних характеристик у 

волоконно-оптичних системах передачі. Всі 

вимірювання, проведені на волоконно-оптичних лініях 

зв'язку можна розділити на такі групи: 

профілактичні – призначені для контролю 

технічного стану оптичного кабелю; 

аварійні – призначені для швидкого визначення 

місця і характеру пошкоджень; 

контрольні – здійснюються після ремонту та 

призначені для визначення якості виконання 

ремонтно-відновлювальних робіт. 

На етапі будівництва ВОЛЗ здійснюється вхідний 

контроль кабелю, в ході якого перевіряється його 

зовнішній стан, наявність заводських паспортів, 

виконуються контрольні вимірювання параметрів ОК, 

перевірка ОВ на наявність неоднорідностей.  При 

наявності в ОК металевих провідників проводяться 

вимірювання та випробування у відповідності з 

технічними умовами на кабель параметрів 

електричних кіл (електричного опору ізоляції 

металевих елементів) на постійному або змінному 

струмі. 

В процесі експлуатації вимірювання виконуються 

для визначення технічного стану лінійних споруд та 

апаратури, попередження та усунення пошкоджень.  

Вимірювання поділяються на профілактичні, аварійні, 

контрольні. 

Профілактичні вимірювання проводяться згідно з 

затвердженим планом. Ці вимірювання проводяться не 

рідше, ніш двічі на рік, вимірюється загасання в обох 

напрямках всіх ОВ, не підключених до діючих ВОСП. 

У разі відсутності вільних ОВ дозволяється 

вимірювати загасання ОВ, підключених до діючих 

ВОСП. Склад та обсяг вимірювань залежать від 

місцевих умов, стану кабелю. 

Контрольні вимірювання здійснюються після 

ремонту з метою визначення якості ремонтно-

відновлювальних робіт, відповідність параметрів ОК 

встановленим нормам. 

Висновки. Отже, будівельні організації в процесі 

будівництва оптичних ліній повинні контролювати 

якість виконаної роботи.  

При підготовці до здачі оптичних мереж (введення 

в експлуатацію) також необхідно застосовувати 

вимірювальне обладнання для контролю різних 

характеристик (наприклад, рівень оптичного сигналу, 

загасання в лінійному тракті, втрати на зварних 

з'єднаннях та ін.).  

У випадку з ремонтом при аваріях взагалі складно 

буде щось зробити, не знаючи точного місця 

пошкодження. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н. майор 

Погребняк Л.М. 

 
 

 

 

 

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИЩЕНОГО 

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ НА ВІДОМЧИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Чумаченко І.O. 

курсант 164 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Практичне застосування інформаційних систем і 

технологій в державному управлінні зачіпають 

питання якості управління, в першу чергу вчасного 

отримання і доведення рішення, мають вплив складові 

національної безпеки. З'являється необхідність не 

відставати від прогресу в сфері інформаційних 

технологій. Важливо знати і вміти застосовувати нові 

послуги, рішення та наукові досягнення. Їх 

оптимальне використання дозволяє по новому підійти 

до вирішення старих завдань, а також сформувати 

оригінальне рішення для задач, раніше нерозв'язних. 

Повсюдне впровадження і використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному 

житті піднялось на значний рівень можливості 

комунікативної і виконавської діяльності, а так само 

призвело до корінної перебудови різних сторін 

діяльності. Однією з провідних технологій, 
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безсумнівно, є система відеоконференцзв'язку. Ця 

сеанс інтерактивної взаємодії двох і більше віддалених 

абонентів дозволяє проводити обмін аудіо та відео в 

реальному масштабі часу з урахуванням передачі 

керуючих даних. При цьому досягається зниження 

трудовитрат, економія часу. Сьогодення вимагає від 

системи зв’язку безперебійного обміну інформацією, 

своєчасної передачі наказів, донесень, чим вона 

забезпечить якісне і безперебійне управління 

військами, особливо у зоні проведення операції об   

єднаних сил, що і визначає актуальність теми. 

Метою досліджень в даній роботі є аналіз 

основних напрямків розвитку і впровадження 

комплексів ВКЗ в системі управління ЗС, а також 

вимог до відео інформаційного ресурсу ВКЗ. 

Основні технології, що використовуються у 

відеоконференціях (англ. Video Tele Conference - ВК), 

- це системи цифрового стиснення аудіо та відео 

потоків в режимі реального часу. Апаратне або 

програмне забезпечення, яке виконує стиснення 

називається кодек (кодер / декодер). Рівень стиснення 

може досягати 1:500. У результаті цифровий потік 

одиниць і нулів підрозділяється на помічені пакети, які 

потім передаються через цифрові мережі, будь то 

ISDN або IP. Використання аудіо-модемів в лінії 

передачі дозволяє використання POTS (англ. Plain old 

telephone service), в деяких низькошвидкісних 

додатках, таких як відеотелефонія, тому що вони 

перетворюють цифрові імпульси і аналогові хвилі в 

звуковому діапазоні спектру. 

Інші компоненти, необхідні для системи ВКЗ : 

- відеовхід: відео камери або веб-камери; 

- відео вихід: комп'ютерний монітор, телевізор або 
проектор; 

- аудіо вхід: мікрофони, CD / DVD-плеєр, касетний 

плеєр, або будь-якого іншого джерела аудіо вихід 

передпідсилювача; 

- аАудіо вихід: як правило динаміки пов'язані з 
пристроєм відображення або по телефону. 

Існують два основних види систем ВКЗ: 

Спеціальні системи, які мають всі необхідні 

компоненти упаковані в одну частину обладнання, як 

правило, консоль з високою якістю з дистанційним 

управлінням відеокамерою. Цією камерою можна 

керувати на відстані: пересунути вліво і вправо, нахил 

вгору і вниз, і масштаб. Вони стали відомі як камери 

PTZ. Консоль містить всі електричні інтерфейси, 

керуючий комп'ютер, а також програмне забезпечення 

або апаратний кодек. Всенаправлений мікрофони, 

підключеним до консолі, а також ТБ-монітор з 

гучномовцями та/або відео-проектор. Є кілька типів 

спеціальних пристроїв ВКЗ:  

Індивідуальні ВКЗ - це, як правило, портативні 

пристрої, призначені для окремих користувачів, мають 

фіксовані камери, мікрофони і гучномовці інтегровані 

в консоль. 

Класифікація відеоконференцій 

В залежності від рівня устаткування, 

використовуваного для систем відеоконференцзв'язку, 

розрізняють персональні, групові та студійні 

відеоконференції. Зазвичай персональні 

відеоконференції – це якийсь початковий рівень 

технологій ВКЗ. Для з'єднання цілком підійде і 

аналогова телефонна мережа (при відсутності високих 

вимог до відеозображення). Такий тип 

відеоконференцзв'язку можна використовувати для 

неформального спілкування між двома особами, обмін 

інтерактивною інформацією, пересилання файлів при 

невеликих витратах часу.  

Групові відеоконференції використовуються для 

ефективного спілкування великих і середніх груп 

користувачів при спільній роботі над проектом, для 

проведення дискусій і виступів, на яких учасник не 

може бути присутнім особисто. Завдяки високій якості 

сигналу можливі обмін і перегляд документів, групова 

робота з додатками. Для організації групових 

відеоконференцій потрібні старші моделі 

відеотерміналів, сервер, що забезпечує взаємодію груп 

користувачів, спеціалізовані програмні продукти для 

робочих станцій і сервера, ISDN-з'єднання або 

локальна мережа. 

Для створення студійних відеоконференцій 

необхідні висококласне спеціалізоване обладнання 

(студійні камери, звукове і контрольне обладнання, 

монітори) і максимальна пропускна здатність каналів 

зв'язку (доступ до каналів супутникового та 

оптоволоконного зв'язку). Такі відеоконференції 

використовуються для вирішення завдань, що 

вимагають максимуму можливостей з точки зору 

організації обробки інформації великим числом 

людей. 

На стратегічному рівні використовуються 

комплекси ВКЗ для організації та реалізації функцій 

управління і забезпечення в ланцюзі Міністерство 

оборони – Генеральний штаб ВС Головний командний 

центр – Озброєння ЗС, Тил ЗС, оперативне 

забезпечення ЗС та Командування видів ЗС і 

Командування високо мобільних десантних військ при 

формування наказів, розпоряджень  , ціле вказань, як 

на стратегічному рівні, так і на ієрархічно нижчі рівні - 

оперативний і тактичний.  На даному рівні задіяний в 

основному стаціонарний сегмент комплексів ВКС з 

реалізацією найбільш продуктивних елементів на 

основі високошвидкісних каналів обміну інформацією 

(оптоволоконні, супутникові канали зв'язку) і 

високопродуктивних групових і настільних комплексів 

ВКЗ. На рисунку зображені Елементи групової 

системи ВКЗ для стратегічного рівня системи 

управління. 

Для розгляду ВКЗ виділимо наступні елементи 

системи управління: орган управління, об'єкти 

управління та об'єкти контролю. У загальному 

випадку процес управління організовується на основі 

отримання відео інформації від об'єктів управління і 

об'єктів контролю про поточну обстановку, на основі 

якої формується рішення, видаються розпорядження і 

цілевказівки.   

У ЗС згідно прийнятих рішень [1, 2] в систему 

управління військами в даний час впроваджуються 

комплекси ВКЗ для системи бойової підготовки та 

забезпечення повсякденному житті військ.   

Висновок. Аналіз основних напрямків розвитку і 

впровадження комплексів ВКС в інтересах профільних 

органів державного управління на прикладі системи 

управління ЗС показує, що системи ВКЗ роблять 

значущий вплив на формування і якість управління, 
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систему підтримки прийняття рішень в кризових 

ситуаціях, а значить робить значущий вплив на 

військову безпеку – складову національної безпеки.  

Особливістю впровадження ВКЗ в профільних 

системах управління є поділ обладнання комплексів 

ВКЗ за критерієм варіантів його використання в 

залежності від рівня застосування комплексів ВКЗ в 

системі управління (стратегічний, оперативний і 

тактичний).   
 

Науковий керівник старший викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж підполковник 

Висоцька Т.М 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ  
 

Шевченко Т.М. 

 курсант 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. У сучасній війні забезпечення 

безперервного і стійкого управління військами 

неможливе без надійного функціонування системи 

зв'язку, що є транспортним середовищем для всіх 

видів повідомлень, які циркулюють в системі 

управління. Особливої актуальності в ході 

високоманеврених бойових дій, насамперед в 

тактичній та оперативно-тактичній ланках управління 

набуває радіозв'язок, який у ряді випадків є фактично 

єдиним можливим родом зв'язку. 

Тому метою роботи було обрано проведення 

методів оцінки ефективності функціонування ліній 

радіозв’язку та систем військового радіозв’язку і на 

основі аналізу розробити  рекомендації щодо їх 

обґрунтування та подальшого застосування для оцінки 

сучасних систем військового радіозв’язку. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 

день УКХ радіозв’язок в Збройних силах України 

організовується з використанням обладнання 

транкінгового зв’язку „Mototrbo” виробництва 

компанії „Motorola”, яке, в цілому, вирішує завдання 

забезпечення зв’язку як на стоянці, так і в русі, 

безпосередньо на полі бою. Проте, його основним 

недоліком є робота тільки на фіксованих частотах у 

достатньо вузькому діапазоні частот (136 – 174 МГц) і, 

як наслідок, низька розвідта завадозахищеність. 

Обладнання „Motorola” в перспективі може 

залишитись на озброєнні для забезпечення зв’язку 

підрозділам забезпечення, на складах та базах тощо, у 

якості резервних засобів зв’язку та/або на рівні 

молодших командирів та рядових. Основним же 

засобом УКХ радіозв’язку повинні бути професійні 

радіостанції військового призначення. 

На сьогоднішній день, УКХ радіостанції 

виробництва компанії „Harris” (портативні RF7800V-

HH та RF-7850M-HH потужністю 5 Вт, ранцеві RF-

7800М-МР потужністю 20 Вт, відповідні радіостанції з 

підсилювачами потужності (до 50 Вт), а також 

персональні радіостанції RF-7800S потужністю 2 Вт) 

представлені на озброєнні в обмеженій кількості та 

використовуються, переважно, в інтересах окремих 

частин та підрозділів. 

Також на озброєнні у ЗСУ перебувають УКХ 

радіостанції виробництва компанії „Aselsan” 

(Турецька республіка): автомобільні радіостанції 

VRC-9661 потужністю 50 Вт (у конфігурації без 

підсилювача потужності – 10 Вт), ранцеві PRC-9661 

(10 Вт), портативні PRC-9651 (5 Вт), персональні 

(солдатські) PRC-5712 (0,125 Вт). 

Тому метою роботи є здійснення порівняльного 

аналізу радіостанцій „Harris” та „Aselsan”. 

Особливий інтерес з погляду перспектив бойового 

застосування представляють режими роботи з 

підтримкою технологій багатостанційного доступу до 

каналу з часовим розподілом – TDMA (Time Division 

Multiple Access), Ethernet та Ad Hoc. Вони 

перетворюють радіостанцію у 

маршрутизатор/ретранслятор, а радіомережу – у 

пакетну мережу передачі даних (ПД) з підтримкою 

протоколів TCP, UDP, IP тощо. 

Як радіостанції „Harris”, так і „Aselsan” розроблені 

з використанням SDR (Software Defined Radio) 

технології, кількість запрограмованих каналів та інші 

характеристики залежать від режиму роботи. 

Персональні (солдатські) радіостанції PRC-5712 та RF-

7800S призначені для забезпечення зв’язку на невеликі 

відстані у межах групи (відділення). Крім цього, з 

використанням апаратури внутрішнього зв’язку та 

комутації (АВЗК) ICS-6680 („Aselsan”) можна 

забезпечити зв’язок з радіостанції PRC-5712 із 

екіпажем транспортного засобу або дистанційне 

управління однією з радіостанцій, що підключена до 

АВЗК.  

Для оцінки ефективності режимів роботи сучасних 

засобів військового УКХ радіозв’язку доцільно 

застосувати метод експертних оцінок. Суть цього 

методу полягає у проведені порівняльного аналізу 

режимів роботи та взаємному обговоренні експертами 

у галузі військового радіозв’язку, при цьому кожен 

експерт висловлює свої думки, в результаті чого 

обирається компромісний висновок щодо показників, 

які необхідно враховувати, та критеріїв оцінки. В 

результаті описаної вище взаємодії експертів 

забезпечується об’єднання їх думок раціональним 

чином і як результат винесення узагальненої оцінки 

того чи іншого показника (критерію) відносно 

конкретного об’єкта порівняння – сучасні засоби 

військового УКХ радіозв’язку. 

Для одержання єдиної комплексної порівняльної 

оцінки радіостанцій застосовують лінійну згортку 

виду: 





n

i
iiBKQ

1

,
 

де 
iK  ― ваговий коефіцієнт i-го показника, 

iB  ― 

бальна оцінка i-го показника. 

В якості показників використовуються тактико-

технічні характеристики та параметри радіостанцій, 

які перевірені в ході випробувань. 

У результаті проведених досліджень за допомогою 

методу експертних оцінок , де у якості експертів 

виступали курсанти 162 навчальної групи було 
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встановлено, що радіостанції „Harris” у режимах FF та 

QL на основі бальних оцінок кращі ніж „Aselsan” у 

режимі ACNR за такими критеріями як: швидкість ПД; 

швидкість стрибків ППРЧ. Також перевага режиму 

ANW2C „Harris” порівняно з WBNR „Aselsan” в 

швидкості ПД та відсутності головної станції. Режим 

TNW радіостанції „Harris” не підтримує протоколи Ad 

Hoc тому має гірші показники ніж NBNR радіостанції 

„Aselsan”. 

Висновки. Таким чином, SDR УКХ радіостанції 

„Aselsan” та „Harris” підтримують декілька режимів 

роботи, які дозволяють гнучко адаптувати їх до 

завдань, відповідно до місця у системі зв’язку 

тактичної ланки управління. 

Радіостанції „Harris” у режимах FF та QL дещо 

переважають „Aselsan” у режимі ACNR за 

показниками швидкості передачі даних та швидкості 

стрибків у режимі ППРЧ.  

Наявність у радіостанцій „Aselsan” режиму DMR 

дозволить забезпечувати взаємодію з радіомережами, 

побудованими з використанням обладнання 

„Motorola”. Найбільш перспективними з погляду 

забезпечення максимальної швидкості передачі даних 

з одночасним забезпеченням голосового зв’язку та 

роботи спеціалізованих програм автоматизованих 

систем управління є режими з підтримкою технології 

AdHoc.  

Перевагами режиму ANW2С („Harris”) є 

відсутність головної станції в мережі та більша 

швидкість передачі даних. Перевагою режиму WBNR 

(„Aselsan”) є можливість роботи з ППРЧ. Крім цього, 

радіостанції „Aselsan” підтримують вузькосмуговий 

режим Ad Hoc з ППРЧ (NBNR) та дозволяють 

об’єднувати між собою мережі NBNR та WBNR, що 

дозволить будувати розгалужені мережі класу MANET 

починаючи з рівня ротних мереж. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ 

 
Шевченко К.В 

курсант 163 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах 

невід`ємною складовою операції і бою є 

радіоелектронна боротьба (РЕБ). Роль 

радіоелектронної боротьби збільшується завдяки 

зростаючій кількості радіоелектронних засобів у 

системах управління військами та зброєю. Загальною 

світовою тенденцією є впровадження 

радіоелектронних засобів та обчислювальної техніки в 

усі системи управління та засоби ведення збройної 

боротьби, що обумовлює зростання залежності успіху 

операцій (бойових дій) від ефективності та стійкості 

функціонування радіоелектронних засобів, що 

складають технічну основу систем управління 

військами (силами) та зброєю.  

Мета дослідження - створення умов для найбільш 

ефективного застосування систем та засобів РЕБ. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктами 

першочергового впливу системи РЕБ в ході воєнних 

операцій є елементи систем управління військами 

(силами) і зброєю, засоби розвідки та системи 

зберігання, обробки і розподілу інформації, 

радіоелектронні засоби , автоматизовані системи, бази 

даних і мережі електронно–обчислювальних машин 

(ЕОМ), особовий склад, що бере участь у підготовці й 

прийнятті рішень. РЕБ містить дві складові частини:  

- радіоелектронне подавлення (РЕП) систем 

управління силами та зброєю противника; 

- радіоелектронний захист (РЕЗт) своїх систем 
управління військами та зброєю. 

РЕБ стала ключовим елементом інформаційної 

війни внаслідок наступних факторів: підвищення 

маневреності збройних сил (ЗС); збільшення масштабу 

глибини проведення операцій; автоматизація всіх 

процесів управління (військами, бойовою технікою і 

зброєю). Крім того, сили і засоби РЕБ дозволяють 

здійснювати розвідувально–інформаційне 

забезпечення операції, використати пілотовані та 

безпілотні вражаючі засоби, впливати в будь-який час 

доби на об’єкти, бойову техніку і зброю, а також 

забезпечувати всебічний захист своїх ЗС. Засоби РЕБ 

можуть застосовуватися приховано і відкрито, входити 

до складу різних багатоцільових функціональних і 

автоматизованих інтегрованих систем: багатосферного 

базування, бойового управління, зв’язку, 

комп’ютерного забезпечення розвідки, вогневого 

ураження, боротьби з системами бойового управління 

супротивника та захисту своїх систем, 

використовувати у своїх інтересах мережі ЕОМ 

противника, засобів оборони та впливати на них. 

Висновок. Отже, радіоелектронна боротьба – це 

сукупність узгоджених за метою, завданнями, 

простором і часом заходів і дій, які спрямовані на 

завоювання і утримання переваги у використанні 

спектру електромагнітних випромінювань. 

Проведення порівняльного аналізу та оцінки 

http://harris.com/
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ефективності систем та засобів РЕБ України і 

провідних країн світу, надає можливість у визначенні 

їх подальшого вдосконалення, а саме розвиток засобів 

індивідуального радіоелектронного захисту озброєння 

та техніки; засобів групового радіоелектронного 

захисту, радіоелектронного захисту повітряного 

простору тощо. 
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МЕТОДИКА ІНТЕГРАЦІЇ РАДІОМЕРЕЖ  НА 

БАЗІ ОБЛАДНАННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 
 

Шиманський В.М. 

курсант 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж  

 

Актуальність теми. Актуальність даної тематики 

обумовлена необхідністю розробки нових технічних 

рішень для створення багатофункціональних, 

ефективних, надійних систем зв’язку як з 

стаціонарними, так і з рухомими об’єктами.   

У наш час, щоб забезпечити ефективне управління 

при веденні бойових дій, необхідно використовувати 

сучасне обладнання яке здатне забезпечити голосовий 

зв’язок і передачу даних між радіостанціями різних 

виробників, які працюють на різних частотах та мати 

при цьому гнучкі налаштування. Такими засобами є 

апаратура внутрішнього зв’язку та комутації (АВЗК). 

Виклад основного матеріалу. АВЗК виробництва 

ТОВ „Телекард-Прилад”  є сучасним програмно-

апаратним комплексом з пакетною комутацію 

цифрових та аналогових сигналів. 

АВЗК експлуатується в кліматичних умовах: 

при температурі навколишнього середовища від 

248К до 323К (від 

–25º С до +50º С); 

при відносній   вологості   не   більше   95%   при   

температурі   298К (+25º С); 

при атмосферному тиску від 60кПа до 113кПа (від 

450 до 850 мм рт. ст.).. 

АВЗК забезпечує:  

зовнішній телефонний зв’язок по радіостанціям 

об’єкта  з робочих місць абонентів, а також з 

двохпроводової лінії (виносного телефонного 

апарата); 

внутрішній телефонний зв’язок між абонентами; 

управління радіостанціями стандарту   DMR   

Motorola   DM4600   та Harris MPR-9600 з виносних 

телефонних апаратів; 

роботу в IP-мережі з використанням стеку 

протоколів TCP/IP та SIP. 

Дана апаратура у повному обсязі відповідає 

сучасним вимогам до апаратури внутрішнього зв’язку 

та комутації. Можливо передавати дані за допомогою 

USB, Ethernet або RS-232 підключень. [1] 

Цифрова система внутрішнього зв'язку з 

підтримкою ІР-протоколу АСЕЛСАН 6680 забезпечує:  

внутрішній голосовий зв'язок між членами екіпажу 

для координації сумісних дій та управління; 

зовнішній голосовий зв'язок з оператором, який 

знаходиться на відстані, за допомогою радіостанцій, 

інтегрованих в систему; 

підключення IP-PBX (IP-АТС) без участі 

користувача поза транспортним засобом. 

передачу даних. 

Діапазон частот: 300 – 3400 Гц. 

Робоча напруга: Номінальна напруга 24 В 

постійного струму  

Температурний діапазон: 

робочий – 40°С до + 60°С. 

зберігання – 55°С до + 70°С. 

Радіозв'язок у симплексному режимі може бути 

встановлено всіма членами екіпажу відповідно до їх 

завдань і пріоритету, однак, може бути обмежений 

командиром за допомогою блоку MB-6680, 

використовуючи функцію управління. До системи 

може бути підключено максимум 6 радіостанцій. 

Крім того, внутрішній та зовнішній зв'язок також 

може бути встановлений з піхотинцем (солдатом), що 

знаходиться на відстані до 3 км від цього 

транспортного засобу. [2] 

Використовуючи радіостанцію Либідь К-2РБ УКХ 

діапазону можливість передачі даних була відсутня у 

зв’язку з неможливістю системою АСЕЛСАН 6680 

підтримувати протокол передачі даних Motorola DM-

4600. [3] 

Система інтерком RF-7800I  виробництва компанії 

Harris – модульна система голосового зв’язку та 

передачі даних для транспортних засобів з гнучкими 

налаштуваннями. RF-7800I забезпечує голосовий 

зв'язок та передачу даних між блоками екіпажу 

транспортного засобу, одночасно забезпечуючи 

управління зв’язком транспортного засобу. RF-7800I 

працює з радіостанціями Harris Falcon II, Falcon III, а 

також з радіостанціями виробництва компаній Aselsan 

(VRC-9661) та Motorola (DM4600) за умови наявності 

спеціалізованого кабелю для підключення до системи 

RF - 7800I. Можливість підключення радіостанцій 

дозволяє блокам екіпажу взаємодіяти з піхотою та 

іншими автомобілями за допомогою КХ, УКХ 

радіостанцій та станцій супутникового зв’язку. 

Дана апаратура у повному обсязі відповідає 

сучасним вимогам до апаратури внутрішнього зв’язку 

та комутації. Присутня можливість працювати 

дистанційно від системи, передавати дані за 

допомогою Ethernet або RS-232 підключень. Дана 

система може програмно змінювати варіанти 

конфігурації. Завдяки гнучкій системі налаштувань 

присутня можливість додавання нових радіостанцій 

шляхом програмування необхідних параметрів. За 

допомогою програмного забезпечення “Tactical Chat” 

можлива передача даних не тільки на радіостанції 

сімейства Falcon, а й на радіостанції інших 

виробників. [4] 
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Висновки. Проаналізувавши результати отримані 

після проведення порівняльного аналізу, можна 

зробити висновок, що в повному обсязі задовольняють 

вимоги до  апаратури внутрішнього зв’язку та 

комутації система RF-7800I виробництва компанії 

„Harris” та система виробництва ТОВ „Телекард-

Прилад”. Високі показники також у АСЕЛСАН 6680, 

але вона потребує доопрацювання програмного 

забезпечення для організації можливості передачі 

даних через радіостанції Либідь K-2РБ. 

 В залежності від поставлених завдань, всі ці 

системи доцільно використовувати для забезпечення 

зв’язку у підрозділах ЗС України. Але найбільш 

ефективною, зручною та гнучкою є система RF-7800I 

виробництва компанії „Harris”. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Апаратура внутрішнього зв'язку та комутації – 

Посібник по експлуатації ААНЗ.465211.012 РЭ 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://telecard.com.ua/images/file/Military/LAN/РЕ_АВЗК.pdf 

2. Система внутрішнього зв’язку та комутації ASELSAN 

ICS 6680 – Анкара, 2019 –С. 4 

3.. Аналіз характеристик апаратури внутрішнього зв’язку 

та комутації призначеної для використання у бронетехніці в 

Збройних Силах України / Карабань А.В., Драглюк А.В., 

Зінченко М.А., Бондаренко Т.В. – К.: Збірник наукових 

праць ВІТІ №1, 2019 – С. 4 

4. RF-7800I – L3HARRIS / RF Communications. 2011 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.l3harris.com/all-capabilities/rf-7800i-tactical-

networking-intercom-system 

 

Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж майор 

Хоменко П.В. 
 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО 

КОДУВАННЯ В СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО 

ЗВ’ЯЗКУ 
 

Шкурко С.Ю. 

курсант 161 навчальної групи 

кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми. Ефективність функціонування 

Збройних Сил України залежить від організованого і 

безперервного управління військами, яке дозволяє в 

будь-яких, навіть найскладніших умовах обстановки, 

добиватися успішного виконання поставлених задач у 

встановлені терміни. Основною підсистемою АСУ, 

призначеною для якісної доставки повідомлень 

(інформації управління) є система військового зв'язку. 

Основним показником системі зв'язку є імовірність 

помилки, яка характеризує достовірність передачі. 

При передачі інформації по каналах зв'язку 

виникають помилки, при цьому дані спотворюються і 

не можуть бути використані на приймальній стороні 

для подальшої обробки. 

Для боротьби з виникаючими помилками відомо 

багато різних методів. Одним з ефективних засобів 

захисту інформації від помилок в цифрових системах 

зв'язку є завадостійке кодування інформації. 

Метою роботи. Аналіз  методів завадостійкого 

кодування. 

Виклад основного матеріалу. Завадостійкі коди – 

один з найбільш ефективних засобів забезпечення 

високої вірності як при зберіганні, так і при передачі 

дискретної інформації. Створено спеціальну теорію 

завадостійкості кодування, що швидко розвивається 

останнім часом. 

К. Шеннон сформулював теорему для випадку 

передачі дискретної інформації з каналу із завадами, 

яка стверджує, що ймовірність помилкового 

декодування прийнятих сигналів може бути 

забезпечена як завгодно малою шляхом вибору 

відповідного способу кодування сигналів. 

Під завадостійкими кодами розуміють коди, що 

дозволяють виявляти або виявляти і виправляти 

помилки, які виникають у результаті впливу завад. 

Завадостійкість кодування забезпечується за 

рахунок введення надмірності в кодові комбінації, 

тобто за рахунок того, що не всі символи в кодових 

комбінаціях використовуються для передачі 

інформації. 

Всі завадостійкі коди можна розділити на два 

основних класи: блокові і неперервні (рекуррентні або 

ланцюгові). 

У блокових кодах кожному повідомленню (або 

елементу повідомлення) відповідає кодова комбінація 

(блок) із певної кількості сигналів. Блоки кодують і 

декодують окремо. Блокові коди можуть бути 

рівномірними, коли довжина кодових 

комбінацій n постійна, або нерівномірними, коли n 

мінлива. 

Нерівномірні завадостійкі коди не одержали 

практичного застосування через складність їх 

технічної реалізації. 

Як блокові, так і неперервні коди в залежності від 

методів внесення надмірності розділяються на 

роздільні і нероздільні. У роздільних кодах чітко 

розмежована роль окремих символів. Одні символи є 

інформаційними, інші є перевірними і служать для 

виявлення і виправлення помилок. Роздільні блокові 

коди називаються звичайно n-кодами, де n – довжина 

кодових комбінацій, k – число інформаційних 

символів у комбінаціях. Нероздільні коди не мають 

чіткого розділення кодової комбінації на інформаційні 

і перевірні символи. Цей клас кодів поки нечисленний. 

Роздільні блокові коди розділяються, у свою чергу, на 

несистематичні і систематичні. 

Більшість відомих роздільних кодів складають 

систематичні коди. У цих кодів перевірні символи 

визначаються в результаті проведення лінійних 

операцій над певними інформаційними символами. 

Для випадку двійкових кодів кожний перевірний 

символ вибирається таким, щоб його сума за модулем 

два з певними інформаційними символами стала 

рівною нулю. Декодування зводиться до перевірки на 

парність певних груп символів. У результаті таких 

перевірок дається інформація про наявність помилок, а 

в разі потреби - про позицію символів, де є помилки. 

Висновок. Отже в роботі проведений аналіз 

методів завадостійкого кодування, які 
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використовуються у цифрових системах зв’язку для 

захисту від помилок, розглянуті особливості двох 

класів завадостійкого кодування блокові і неперервні. 
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Сучасний стан розвитку телекомунікацій 

характеризується процесами конвергенції 

телекомунікаційних мереж – взаємного проникнення 

традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних 

мереж, на шляху побудови універсальної 

мультисервісної, мультимедійної телекомунікаційної 

мережі. Існуюча методика розрахунку інтенсивності 

навантаження в телефонній мережі та методика 

визначення кількості з’єднувальних ліній між 

телекомунікаційними системами для забезпечення 

необхідної пропускної спроможності, при заданому 

рівні якості обслуговування, базуються на принципах, 

характерних для традиційної телефонної мережі з 

технологією комутації каналів, і потребують 

уточнення для умов взаємодії телефонної мережі з 

іншими мережами, насамперед із мобільними та 

пакетними. Недоопрацювання з наукової та науково-

практичної точки зору вищеозначених питань 

погіршує якість роботи та зменшує ефективність 

використання ресурсів цифрової телефонної мережі. 

Таким чином потребує удосконалення, в умовах 

конвергенції телекомунікаційних мереж, методика 

визначення показників якості роботи телефонної 

мережі є актуальною темою.  

Метою роботи є методика аналізу варіанту 

побудови військової транспортної телекомунікаційної 

мережі на різнотипному телекомунікаційному 

обладнані. 

Для підвищення ефективності прийнято рішення на 

проведення глибокої модернізації апаратних старого 

парку. В свій час, у якості основного зразка вибрано 

каналоутворюючу апаратну П-258 на базі КАМАЗ 

4310 з причепом. Основний підхід до модернізації – 

заміна аналогового обладнання на цифрове, яке 

спроможне приймати, передавати, розподіляти та 

криптографічно закривати Ethernet-трафік на вузлах 

зв’язку пунктів управління військами, що ведуть 

бойові дії на сході країни в рамках ООС. Для прийому 

та передачі Ethernet-трафік використовують 

супутникову систему Tooway та кабельні модеми з 

технологією xDSL. Для розподілу Ethernet-трафіка 

застосовують маршрутизатори, цифрові комутатори 3-

го рівня та VoIP-шлюзи. У разі потреби здійснюється 

криптографічний захист інформації тимчасової та 

гарантованої стійкості. Для комплектування 

модернізованих апаратних використовується 

обладнання відомих фірм виробників. На даний час 

кожна модернізована апаратна приведена до 

однотипної схеми, але комплектація обладнання у 

кожній апаратні типу П-258 індивідуальна. 

Висновок. Таким чином ми маємо зв'язок на 

різнотипному обладнанню, яке дозволяє організувати 

до 30 телефонів відкритого зв'язку шафа № 1; 16 

телефонів ДСК шафа № 2; та 16 телефонів ЗАЗ шафа 

№ 3. Також ми можемо організувати три робочих 

місця ЛОМ (відкритого зв’язку, ДСК та ЗАЗ) внутрі 

апаратної і додатково, викорстовиваючі кабельну 

мережу, (кабель П-296) також організувати також 

ЛОМ на ПУ штаба керівництва. В КАЗ-258 

установлюємо VoIPSPA 8000 для поліпшення якості 

аналогового телефону або будь-якого іншого виду 

зв’язку, а також розширите список можливостей. 

Після встановлення та налаштування, шлюз Linksys 

SPA8000 буде конвертувати голосовий потік у 

спеціальні формати для передачі через IP-мережу. 

Крім того, шлюз використовує актуальні стандарти 

передачі інформаційного і голосового потоку з метою 

якісної трансляції голосу і відправки факсових 

повідомлень. В ньому 8 ліній, що настроюються, до 16 

активних викликів, можливість 3-х сторонніх 

конференцій. 

 
Науковий керівник: викладач кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, працівник ЗСУ 

Пилипенко М.Г. 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ВИБОРУ МЕТОДІВ 

МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ 
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ПРИСТРОЇВ ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
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 курсант 162 навчальної групи 

 кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

Актуальність теми: На початок 2021 року біля 5 

мільярдів людей користуються інтернетом, а аудиторія 

соціальних мереж перевалила за позначку в 4,2 

мільярда. Майже 65% світового населення вже онлайн, 

і є всі підстави вважати, що вже до середини року 

половина всіх людей на планеті будуть користуватися 

соцмережами. Збройні сіли усіх країн святу 

використовують Інтернет. З’явились нові поняття: 

кібербезпека, кібервійна. Основу просування 

інформації в IT-мережах складають протоколи 

динамічної маршрутизацій. Найбільш відомі 

(поширені в IT-просторі) це – RIP, OSPF, BGP. 

Метою мого дослідження є аналіз методів 

динамічної маршрутизації з комутацією пакетів для 

конфігурування мережевих пристроїв в мережах 

відомчого призначення. 

В дипломі вирішувались наступні задачі: 
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1. Дослідити принципи побудови та можливість 

застосування алгоритмів динамічної маршрутизації 

RIP, OSPF у ЗСУ. 

2. Розробити методику оцінки використання 

алгоритмів динамічної маршрутизації в 

телекомунікаційних пристроях військового 

призначення. 

Виклад основного матеріалу: Основна мета 

застосування маршрутизаторів – об’єднання 

різнорідних мереж і обслуговування альтернативних 

шляхів. Маршрутизатори не просто здійснюють 

зв’язок різних типів мереж і забезпечують доступ до 

глобальної мережі, але і можуть управляти трафіком 

на основі протоколу мережевого рівня, тобто на більш 

високому рівні в порівнянні з комутаторами. 

Необхідність в такому управлінні виникає при 

ускладненні топології мережі і зростанні числа її 

вузлів, якщо в мережі з’являються надмірні шляхи, 

коли потрібно вирішувати задачу максимально 

ефективної і швидкої доставки відправленого пакету 

за призначенням. При цьому у роботі досліджується 

два відомих протоколу визначення найбільш вигідного 

шляху і способу доставки даних: RIP 

(RoutingInformationProtocol) і OSPF 

(OpenShortestPathFirst) (протокол дистанційно-

векторної маршрутизації та протокол, заснований на 

технології відстеження стану каналу). 

Принцип роботи протоколу RIP. Маршрутизатори 

обмінюються повідомленнями про маршрутизацію 

тільки зі своїми сусідами (пряме підключення). 

Оновлення ці відбуваються періодично, незалежно 

змінилася топологія мережі або ні, і включають повну 

таблицю маршрутизації. При використанні протоколу 

маршрутизації RIР основним критерієм вибору 

найбільш ефективного шляху є мінімальне число 

"хопів" (hops), тобто мережевих пристроїв між 

вузлами. Цей протокол мінімально завантажує 

процесор маршрутизатора і гранично спрощує процес 

конфігурації, але він нераціонально управляє 

трафіком. 

Протокол OSPF – внутрішній протокол 

маршрутизації і працює всередині однієї автономної 

системи (AS). AS можна розбити на зони (області), які 

є логічними розділами автономної системи. При 

використанні OSPF якнайкращий шлях вибирається не 

тільки з погляду мінімізації числа хопів, але і з 

урахуванням інших критеріїв: продуктивності мережі, 

затримки при передачі пакету. 

Мережі великого розміру, що чутливі до 

перевантаження трафіку і базуються на складній 

маршрутизуючій апаратурі, вимагають використання 

протоколу ОSРF. Реалізації цього протоколу можлива 

тільки на маршрутизаторах з достатньо потужним 

процесором, оскільки його реалізація вимагає значних 

обчислювальних витрат. 

Висновки. В роботі описано поняття 

маршрутизації, проаналізовані основні компоненти 

маршрутизації, досліджені два протоколу динамічної 

маршрутизації: RIP і OSPF. 

. 
Науковий керівник: доцент кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж працівник ЗСУ 

Литвин К.І. 
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ФАКУЛЬТЕТ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 

ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ»  
 

Батієнко А.М. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Завданням інформаційного пошуку є знаходження 

відповідних (до пошукового запиту) інформаційних 

об'єктів, або документів серед доступного для пошуку 

матеріалу. 

Завдання для інформаційного пошуку задається у 

вигляді інформаційного запиту, який може містити 

слова, фрази чи речення або комбінацію їх. Переважна 

більшість пошукових систем орієнтована на роботу з 

пошуковими термінами — словами або 

словосполученнями, які пошукова система розпізнає 

як одне ціле. 

Для здійснення інформаційного пошуку потрібно 

мати збірку інформаційних об'єктів (бібліотека, 

комп'ютерні файли) і систему (алгоритм або програму) 

яка здійснює пошук. Для здійснення інформаційного 

пошуку користувач (людина або інформаційна 

система) формує інформаційний запит 

(informationquery). Результатом пошукової роботи є 

список документів який укладається згідно з певним 

принципом. Такий список називають впорядкованим. 

Пошукова система переглядає всі доступні 

інформаційні одиниці (документи) зі збірки і відбирає 

документи відповідні до інформаційного запиту. 

Оскільки реальні пошукові системи знаходять не всі 

відповідні документи, говорять про точність 

пошукових систем (systemaccuracy). Результатом 

роботи пошукової системи є список відібраних 

документів (retrieveddocumentslist), серед яких є 

відповідні до запиту документи (relevantdocuments). 

Для ідеальної пошукової системи список відібраних 

документів та відповідних документів повинні 

збігатися. В реальних пошукових системах в списках 

відібраних документів знаходяться і невідповідні до 

запиту документи. Тому потрібно покращити 

пошукову систему програмного модулю. 

Пошукова система програмного модулю, буде 

здійснювати пошук необхідної інформації, на раніше 

розгорнутому програмному модулю бази даних. 

Для досягнення поставленої мети необхідно 

вирішити наступні завдання: 

- розгорнути FTP-сервер для збереження 

інформації та даних дисципліни, розробити програмне 

забезпечення для пошуку інформації та даних; 

- проаналізувати архітектурну будову модуля та 

розробити алгоритм роботи; 

- розробити програмну реалізацію інформаційно-

навчального модулю; 

- розгорнути базу даних, для збереження 

інформації модулю. 

Для досягнення кінцевої мети буде використано 

базу даних MySQL. 

MySQL — компактний багатопотоковий сервер баз 

даних. Характеризується високою швидкістю, 

стійкістю і простотою використання. 

MySQL вважається гарним рішенням для малих і 

середніх застосувань. Сирцеві 

коди сервера компілюються на багатьох платформах. 

Найповніше можливості сервера виявляються в UNIX-

системах, де є підтримка багатопоточності, що 

підвищує продуктивність системи в цілому. 

Можливості сервера MySQL: 

- простота у встановленні та використанні; 

- підтримується необмежена кількість 

користувачів, що одночасно працюють із базою даних; 

- кількість рядків у таблицях може досягати 

50 млн; 

- висока швидкість виконання команд; 

- наявність простої і ефективної системи безпеки. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, к.т.н. Гріньков В.О. 
 

 

 

 

 

 

 

ПІДСИСТЕМА ПРОПУСКУ НА ОБ’ЄКТИ 

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

Білявський Г.О. 

курсант 271 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

В даний час відбувається активна інформатизація 

та автоматизація багатьох сфер людської діяльності, 

яка характеризується впровадженням та 

використанням інформаційних систем. Однією із 

таких систем є система пропуску на територію 

частини або інші об’єкти з підвищеним рівнем 

контролю пропуску. В подібних системах 

(підсистемах) використання нейронних мереж як 

альтернативного інструментарію пропуску на об’єкти 

військового призначення показують високу 

ефективність та надійність. 

Ідентифікація– встановлення особи в системі 

шляхом порівняння даних, у тому числі біометричних, 

з наявністю інформацією про особу в реєстрах, базах 

даних або за допомогою штучного 

інтелекту.Ідентифікація використовується для 

отримання інформації про суб'єкт системи на основі 

наданого ним ідентифікатора та є початковою 

процедурою надання доступу до системи. 

Мета дослідженняполягає в підвищенні 

ефективності захисту об’єктів військового 

призначення, шляхом застосування інтелектуальних 

підходів в гібридних системах ідентифікації 

користувача. 

Виходячи з мети роботи, виникають наступні 

часткові завдання дослідження:розглянути архітектури 

та основні принципи побудови побудовизгорткових 

нейронних мереж;розробити підсистему ідентифікації 

користувачів на основі інтелектуального 

розпізнавання образів;дослідити апаратну частину на 

ефективність використання. 

Один з перспективних напрямків вирішення даної 

задачі ґрунтується на застосуванні штучних 

нейронних мереж, як найбільш прогресивних по 

відношенню проблем класифікації задач розпізнавання 
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образів. У наш час запропоновано велику кількість 

архітектурнейромереж для застосування у 

розпізнаванні об’єктів. Перспективу в удосконаленні 

архітектур вбачають у згорткових нейронних мережах. 

Переваги згорткових мереж над багатошаровими 

полягають у використанні спільної ваги у згорткових 

шарах, що означає, що для кожного пікселя шару 

використовується один і той же фільтр. 

Було створено базу даних MySQL, де зберігаються 

фотографії для кожної особи.Модуль розпізнавання 

обличь реалізований на мові Pythonз 

використаннямбібліотек «Dlib», OpenCV та Keras,  за 

допомогою яких була побудована нейронна мережа 

для розпізнавання обличь. 

Для розпізнавання особи, нейронна мережа 

порівнює пару фотографій і за допомогою розрахунку 

Евклідової відстані та порівняння даних коефіцієнтів 

знаходить відповідність між ними.Якщо розпізнавач 

визначив особу, то відбувається процес авторизації, 

якщо ідентифікація не пройшла, то система 

повідомляє про помилку авторизації.  

Таким чином, мета роботи щодо підвищення 

ефективності захисту об’єктів військового 

призначення досягнута. Використання оптимального 

алгоритму для розпізнавання обличчя, а також 

розробленого універсального алгоритму для створення 

еталону зображення, дозволяєефективно 

використовувати у програмному забезпеченні, що 

розроблено. Було реалізовано алгоритми та методи 

виділення кордонів в обробці зображень на мові 

Python для визначення найкращого рішення задачі, а 

також розробити апаратне забезпечення.  

 
Науковий керівник: начальник кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, к.т.н., доцент полковник 

Бовда Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСНОВІ WEB-

ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Витівська Р.Б. 

курсант 271 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Проходження військової служби в лавах Збройних 

Сил України передбачає наявність у 

військовослужбовців комплексу особистісних 

властивостей і індивідуальних якостей, відмінних від 

тих, які має цивільний фахівець.  

Особливо гострої актуальності ці властивості 

набувають у сучасних суспільно-політичних умовах, 

що склалися у нашій державі. Це зумовлено в першу 

чергу участю військовослужбовців ЗСУ в бойових діях 

в ході проведення ООС (раніше АТО). 

Для покращення особистісних властивостей та 

індивідуальних якостей вимагається організація 

проведення якісного професійно-психологічного 

відбору серед військовослужбовців ЗСУ, що в свою 

чергу означає модернізацію та оновлення діючих 

алгоритмів проходження відбору за рахунок 

застосування сучасних інформаційних технологій. 

Актуальність питання полягає в модернізації 

діючих методів проведення професійного відбору 

кандидатів на навчання у ВВНЗ шляхом застосування 

сучасних інформаційних технологій та розробки 

програмного рішення з відповідними 

функціональними можливостями, яке буде відповідати 

висунутим вимогам (конфіденційність, можливість 

центрального управління, тощо), які дозволять 

реалізувати його реальні перспективи застосування у 

ЗСУ.  

Мета роботи: розробка вебресурсу для спрощення 

процесу проведення професійно-психологічного 

відбору кандитатів на навчання ВВНЗ, шляхом 

тестування військовослужбовців. 

Програмний комплекс побудований за принципами 

триланкової архітектури побудови програм, яка 

складається з таких компонентів: клієнт, сервер і база 

даних. На основі проведеного аналізу та поставлених 

завдань обрано набір інструментів для практичної 

реалізації розроблюваного вебресурсу, а саме: стек 

MERN, що включає в себе СКБД MongoDB, базову 

платформу Express.js, бібліотеку React та програмну 

платформу Node.js. 

Було створено вебресурс для спрощення 

проведення професійно-психологічного відбору 

шляхом тестування військовослужбовців. В процесі 

розробки було побудовано зручний та інтуїтивний 

інтерфейс, який має зручну навігаційну панель та 

інтуїтивно зрозумілу логічну структуру. Після 

проведених тестувань вебресурс працює коректно та 

відповідає поставленим вимогам. 

Висновок: розробка вебресурсу для спрощення 

процесу проведення професійно-психологічного 

відбору кандидатів на навчання ВВНЗ, опитування та 

тестування військовослужбовців є вкрай важливою 

для покращення особистісних властивостей та 

індивідуальних якостей, аби запобігти проблем 

виникнення посттравматичного стресового розладу 

серед військовослужбовців ЗСУ. Використання такого 

способу тестування військовослужбовців значно 

пришвидшує процес професійно-психологічного 

відбору  та автоматизує ведення даних. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Наказ Міністерства оборони України від 12 грудня 

2014 року № 883 Про затвердження Інструкції з організації 

професійно-психологічного відбору у Збройних Силах 

України. 

 

Науковий керівник: викладач кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій майор Фесьоха Н.О. 
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ОБЛІКУ 

РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ (ПРОФІЛАКТИКИ, 

МОДЕРНІЗАЦІЇ, РЕМОНТИ) КОМП’ЮТЕРНИХ 

СИСТЕМ, РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ,  

ЩО СТОЯТЬ НА ОЗБРОЄННІ ПІДРОЗДІЛУ ЗСУ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО  

АНАЛІЗУ ЇХ СТАНУ 

 

Віницький С.Д. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Головне завдання, яке ставиться перед програмним 

забезпеченням в цілому, і зокрема перед веб-додатком 

- це автоматизація рутинних технологічних –процесів. 

Так, автоматизація всіх процесів обробки, прийняття, 

зберігання і передачі інформації покладається на 

комп’ютеризовані мережі та сервіси. 

Проблема яка постала перед нами це ведення 

обліку регламентних робіт техніки, яка експлуатується 

у підрозділах ЗСУ, а документація ведеться на 

паперових носіях. Маючи багаторічний досвід у таких 

справах ми розуміємо що це досить незручно, а 

створення програмного додатку допоможе спростити 

цей процес, а в подальшому позбутися паперів взагалі 

та тримати інформацію на сервері. 

Тема даної роботи стосується в автоматизації 

процесу програмного комплексу обліку регламентних 

робіт (профілактики, модернізації, ремонту) 

комп’ютерних систем або радіоелектронних засобів.  

На сайті програмного комплексу буде вестись 

облік усіх комп’ютерних систем, радіоелектронних 

засобів, що стоять на озброєнні підрозділу ЗСУ  та 

вказуватись на час коли потрібно буде проводити 

регламентні роботи. Це значно спрощує експлуатацію 

технічних засобів, а користувачу дозволить не вносити 

дані в жодну програму для їх обліку, адже це все буде 

опубліковано на загальному сайті на якому 

користувачі зможуть переглядати всі дані про технічні 

засоби, а також отримувати інформацію  за допомогою 

сповіщень де  на сьогоднішній день повинні бути 

здійснені регламентні роботи. 

Головною метою є розробка механізму покращення 

розробки клієнт-серверної частини, яка зможе 

забезпечити простоту розробки, підвищену швидкість 

роботи клієнт-серверної частини, високий рівень 

захисту продукту, його кросплатформність та 

здатність до зручного масштабування та адаптації до 

змін. Розробленийпрограмний комплекс працюєз  

будь-яким браузером, що підтримує актуальні веб-

стандарти. Мобільний за стосунок встановлюється на 

актуальніверсіїопераційних систем IOS та Android. 

Головним завданням є : 

- огляд сучасних методів розробки клієнт-

серверних додатків.  

- аналіз технологій розробки АРІ для веб-додатків.  

- розробка механізму покращення розробки клієнт-

серверної частини, який зможе забезпечити простоту 

розробки, підвищену швидкість роботи клієнт-

серверної частини та масштабованість системи.  

- планування та проектування програмного 

продукту.  

- реалізація програмного забезпечення з 

використанням методу для підвищення швидкодії 

клієнт-серверної частини. 

Таким чином, даний підхід автоматизації процесу 

обліку регламентних робіт дозволить досить значно 

скоротити час на заповнення бланків та спростити 

вцілому весь процес ведення документації техніки та 

проведення над нею різних регламентних робіт. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій  Клименко В.М. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ПОБУДОВИ 

ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ НА БАЗІ 

ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ 
 

Власюк І.О. 
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Планування перевозок між виробником і  

споживачами продукції (військова частина, вищий 

військовий навчальний заклад, зона Сил Спеціальних 

Операцій тощо) здійснюється за допомогою задач 

транспортної маршрутизації, які здійснюється для 

масових перевозок вантажу. В даний час структура 

вантажообігу на 80% складає вантажі малих розмірів, 

які перевозяться за допомогою маятникового або 

шляхом перевезення (збірним, збірно-перевізним) 

маршрутом. Задачі маршрутизації особливо важливе 

для перевезення в міських районах. 

Задача програми на маршрутизацію, призначена 

для виявлення необхідного маршруту і складання 

графіку перевезень, надавати можливість 

користувачам зменшити транспортні витрати на 10-

15%.  

Введення автоматизованої системи знімає велику 

кількість ризиків і покращує логістику установ 

Збройні Сили України (ЗСУ). Крім цього, 

збільшується додаткові можливості моніторингу, 

збільшується управлінська здатність і схема логістики 

стає більш прозорою для керівництва. 

Ряд переваг, які отримують підприємства, коли 

використовується автоматизована система: 

підвищення ефективності роботи; 

зниження штату логістів; 

економія палива; 

зниження навантажень на особовий склад; 

зменшення рівня не конденсації товару 

(прострочені харчові товари, псування матеріалів і 

деталей тощо); 

зменшення трудового навантаження; 

збільшення рівня обслуговування на 5-10%; 

зменшення кількості помилок спричинені 

людським фактором; 

можливість працювати в єдиному інформаційному 

просторі з одними і тими ж даними; 

контроль за транспортом під час руху. 

Генетичні алгоритми з’явилися в результаті 

спостереження і спроб копіювати природній процес, 
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який з’явився в світі живих організмів, в тому числі 

еволюція, пов’язані з нею селекції (природнього 

відбору) популяції живих організмів. Ідея генетичних 

алгоритмів була висловлена в кінці 60-х – на початку 

70-х років ХХ століття. Вона була заснована на 

бажанні скласти і реалізувати в вигляді комп’ютерної 

програми алгоритм, який буде вирішувати складні 

задачі так само, як це робить природа – шляхом 

еволюції. Теперішня бібліографія згідно з генетичним 

алгоритмом давно перевалила за 9000 найменувань і 

продовжує збільшуватися. Одна, не зважаючи на 

велику кількість літератури, досить важко точно 

сформувати, чим воно являється – квінтесенцією 

еволюційних перебудов в природній популяції 

організмів, універсальним середовищем опису 

адаптації в відомих штучних об’єктів або потужних 

пошукових процедур з презентаціями на вирішування 

задач глобальної оптимізації. 

Метою роботи є побудувати програмний модуль 

для вивчення генетичних алгоритмів, як спосіб 

оптимізації їх ефективності і працездатності. В якості 

рішення задачі була вибрана задача комівояжера, 

оскільки вона дуже добре вивчена, має різні способи 

рішення, для того, щоб порівняти з отриманими 

результатами. Також одна з цілей даної роботи є 

вивчення розповсюдження генетичних алгоритмів на 

модель з декількома взаємодіючими популяціями. 

Висновок. Для роботи з маршрутами буде 

використано сіткове планування для оптимізації 

планування і управління складних задач, які 

вимагають участі невеликої кількості виконавців, в 

даному випадку ними будуть виступати водії, 

відправники і отримувачі. Також для вибору маршруту 

руху буде використано генетичний алгоритм, будучи 

процедурою пошуку, заснований на механізмі 

природнього відбору і успадкування, який будуватиме 

шлях згідно встановлених формул і задач. Цей метод є 

досить зручним і надійним спираючись на його 

конструкцію і методику роботи. 

Для побудови маршруту необхідно діяти 

встановлених правил для того, щоб мати реальну 

практичну цінність програми. Даний процес 

приводить до необхідності застосування 

спеціалізованих методів, до яких і відносяться 

еволюційні і генетичні алгоритми. 

В результаті повинен вийти програмний модуль 

задача якого показати принцип роботи генетичних 

алгоритмів та їх принцип побудови маршруту. 

Саме генетичні алгоритми є ефективним способом 

побудови маршруту в лавах ЗСУ, адже при побудові 

маршруту враховуються не лише відстань, але й час 

який відводиться на виконання задачі, витрату 

бензину, якість доріг і, що є основним, 

першочерговість доставки товару.  

Було проведено тестування програмного модулю 

побудови оптимального маршруту за допомогою 

генетичних алгоритмів за допомогою мови 

програмування C#.  

Результатом роботи вийшов програмний модуль 

задача якого показати принцип побудови 

оптимального шляху за допомогою генетичних 

алгоритмів, які будують маршрут відштовхуючись від 

відстані, часу, виведеного на подолання відстані, 

кількості пального, якості доріг і першочерговості 

доставки посилки. Побудована програма за допомогою 

мови програмування C#. Даний метод є досить 

зручний і надійний в ЗСУ, адже під час доставки 

необхідно враховувати багато елементів, які і є 

основною проблемою під час доставки техніки, 

матеріалів, зброї тощо. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

компʼютерних інформаційних технологій працівник ЗСУ 

Стемпковська Я.А. 
 
 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ РОЗРАХУНКУ 

ПОКАЗНИКІВ ПРІОРИТЕТНОСТІ 

ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 

 
Гавриленко Р.В. 
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Станом на сьогодні в нашій країні створюється 

єдина ефективна система логістичного забезпечення 

Збройних Сил України. Як у мирний, так і у воєнний 

час, вона повинна функціонувати за найвищими 

стандартами і складати конкуренцію аналогічним 

системам розвинених країн світу. Тому питання 

військової логістики, як одного з найважливіших 

компонентів військових операцій, є актуальними та 

потребують ретельного вивчення. 

В ході роботибуло проведено аналіз теоретичних 

засад логістичного забезпечення Збройних сил 

України та країн НАТО, основних принципів, на яких 

базується логістичне забезпечення сил оборони під час 

їх підготовки та в ході проведення військових 

операцій та проблем планування логістичного 

забезпечення.  

За результатами роботи представлено варіант 

вирішення актуальної прикладної задачіщодо 

розробки програмного модуля розрахунку показників 

пріоритетності логістичного забезпечення військових 

частин. 

Впровадження програмного модуля розрахунку 

показників пріоритетності логістичного забезпечення 

військових частин дозволить:  

- підвищити ефективність планування заходів із 
забезпечення підрозділів Збройних сил України 

необхідними матеріально-технічними засобами; 

- максимально мінімізувати вплив антропогенних 
факторів на результати розрахунків; 

- реалізувати функціональна сумісність 

організаційних структур органів управління 

логістичного забезпечення складових сил оборони та 

підпорядкованих їм сил і засобів. 

Реалізація програмного модуля здійснена шахом 

застосування сучасних технологій веб-розробки, 

зокрема стеку технологій MERN та реалізації взаємодії 

з інтерактивними картамиGoogleMaps. В якості 

алгоритму розрахунку був використаний метод аналізу 

ієрархій (математичний інструмент прийняття 
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управлінських рішень експертним шляхом), де на 

вершині ієрархії знаходиться наша мета, на нижньому 

рівні – альтернативи, а на проміжних рівнях –критерії 

оцінки даних альтернатив. 

Під час проведення розрахунків за допомогою 

програмного модулю враховуються: 

- стан укомплектованості військових частин 

озброєнням, технікою, запасами матеріально-

технічних засобів; 

- кількість озброєння, техніки, матеріально-

технічних засобів, необхідних для доукомплектування 

військових частин; 

- прогнозні показники витрат (втрат) озброєння, 
військової та спеціальної техніки, матеріально-

технічних засобів протягом виконання визначених 

завдань та терміни їх поновлення; 

- величину запасів матеріально-технічних засобів, 

яку необхідно мати на складах сил логістики, 

необхідних длязабезпечення існуючих потреб; 

- обсяги та термінивиконання конкретних завдань 
щодо забезпечення військових частин. 

Враховуючи існуючі проблеми, пов’язані з 

оптимізацією процесу прийняття рішень щодо 

планування логістичного забезпечення окремих 

військових частин, розробка програмного модуля 

розрахунку показників пріоритетності логістичного 

забезпечення є актуальним завданням на 

сьогоднішньому етапі розвитку інформаційних систем. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

інформаційних технологій підполковник Легкобит В.С. 

 
 
 
 
 

 

ПРОГРАМНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ КОМПЛЕКС 

НА ОСНОВІ СТАНЦІЇ РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

HARRISRF-7800H-MP 
 

Гетманенко В.В. 
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Дипломна робота реалізована з метою виконання 

вимог командувача Військ зв’язку та кібербезпеки 

Збройний Сил України (ЗСУ) щодо розробки та 

впровадження в систему підготовки фахівців зв’язку 

комп’ютерних програм-емуляторів новітніх засобів 

зв’язку. 

Метою роботи є підвищення навченості особового 

складу роботі на засобах радіозв’язку виробництва 

Harris за рахунок створення програмно-тренажерного 

комплексу на базі радіостанції Harris RF-7800Н-MP. 

Виклад основного матеріалу. Основою 

боєздатності кожної армії є якісне навчання солдатів 

та офіцерів, оскільки саме це є підґрунтям для 

зразкового виконання своїх службових обов’язків у 

повсякденному життя а важливою складовою 

забезпечення ефективності застосування військ у 

воєнний час.  

В основному навчання військовослужбовців військ 

зв’язку проходить за допомогою технічної літератури 

або безпосередньо на радіостанціях, але не кожен 

навчальний центр або вищий військовий навчальний 

заклад (ВВНЗ) може дозволити одразу проводити 

заняття на цінній матеріальній базі. 

Воєнною доктриною України визначається потреба 

активізації розробок озброєння та військової техніки 

(ОВТ) нового покоління з принципово новими 

можливостями для автоматизації та спрощення 

повсякденних процесів. Одним з таких процесів є 

навчання особового складу ЗбройнихСил України, 

щоможе бути оптимізованим та полегшеним, шляхом 

розробкипрограмного тренажеру. 

Розглянуто рішення щодо застосування у 

навчальному процесі програмно-тренажерних 

комплексів на основі станцій радіозв’язку та виявлено 

притаманні їм недоліки. 

Виходячи з основних технічних характеристик, 

спроектовано архітектуру програмно-тренажерного 

комплексу радіостанції Harris RF-7800H-MP. 

Відповідно до результатів аналізу визначено основні 

вимоги до функціональних можливосте йпрограмно-

тренажерного комплексу та основні напрямки 

вдосконалення процесу набуття компетенцій по роботі 

з радіостанцією Harris RF-7800-MP. Створення 

програмно-тренажерних комплексів має за мету 

первинне ознайомлення та набуття компетенцій 

військовослужбовцями ЗСУ при роботі з новітніми 

засобами зв’язку. 

Висновки. Виходячи з мети роботи було виділено 

основні проблеми та недоліки систем навчання 

військовослужбовців військ зв’язку Збройних Сил 

України з використанням  сучасних засобів зв’яку та 

прийнято рішення щодо розробки програмно-

тренажерного комплексу на основі радіостанції  

HarrisRF-7800-MP. 

 
Науковий керівник: старший викладач кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н. майор 

Редзюк Є.В. 

 

 

 

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НЕРУХОМОГО 

МАЙНА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

МЕТОДАМИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

Горбенко С.І. 

курсант 261 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Актуальність дослідження обумовлене 

необхідністю вдосконалення системи обліку та 

контролю нерухомого майна МОУ. Під час брифінгу 

Міністерства оборони України на тему: «Пріоритетні 

напрямки реформи Міністерства оборони та Збройних 

сил України на 2019-2020 роки» було підняте питання 

про не досконалістьсистеми обліку та контролю 

нерухомого майна МОУ. 

Існуюча система обліку та контролю земель та 

іншого нерухомого військового (державного) майна 
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МОУ має складну та неоднорідну структуру. ПЗ, яке 

використовуються для автоматизації внутрішніх під 

процесів, в більшості випадків є застарілим та 

несумісним, що робить цю систему досить заплутаною 

та повільною. 

У зв’язку з цим,виникає актуальне завдання 

підвищення ефективності системи обліку та контролю 

нерухомого майна МОУ. 

Аналіз досвіду країн-членів НАТО в цій 

проблематиці показує, що проблема обліку та 

контролю нерухомого майна в військовому секторі є 

так само актуальною.Для автоматизація цих процесівв 

країн-членів НАТО розроблено ПЗ з елементом 

підтримки прийняття рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з 

застосування СППР показав доцільність застосування 

до вирішення подібних завдань методів штучного 

інтелекту, що здатні в умовах нестачі, певної 

невизначеності та неточності даних забезпечувати 

властивість виведення нових знань, які дозволять 

прийняти корисні управлінські рішення в сфері обліку 

та контролю нерухомого майна МОУ та ЗСУ. 

Отже, пропонується підхід у проектуванні СППР 

на базі методів штучного інтелекту, який прогнозує 

будівельну готовність на основі графічних зображень 

об’єктів будівництва (ремонту) та використовує ці дані 

для подальшого комплексного аналізу по даних 

об’єкту та виносить передбачення на успішність 

вчасного завершення робіт.  

Так, першим етапом підходу у проектуванні логіки 

модуляє: побудова зв’язків між графічними 

зображеннями об’єктами будівництва (ремонту) та 

структурними даними про них;попередня підготовка, 

аналіз та відбір даних для подальшого прогнозування; 

розмітка графічних зображень та надання попередньої 

оцінки експерта по будівельній готовності об’єктів для 

подальшого навчання моделі. 

Другим етапом єпобудова регресивної моделі 

машинного навчання Convolutional Neural Network для 

формування прогнозів будівельної готовності на 

основі графічних зображень об’єктів та формування 

нових збагачених прогнозами даних. 

Третій етап передбачає формування моделі 

машинного навчання та підбір гіперпараметрів для 

комплексного аналізу даних, що виведеніна другому 

етапі, та винесення передбачень на успішність 

вчасного завершення робіт на об’єкті будівництва 

(ремонту). 

Четвертим етапом роботи є приведення початкових 

та спрогнозованих даних до знань для надання 

можливості фахівцям прийняти точні управлінські 

рішення. 

Таким чином, застосування описаних моделі 

дозволитьспрогнозувати успішність вчасного 

завершення робіт на об’єкті будівництва (ремонту) та 

наддасть особам, що приймають остаточні 

управлінські рішення, якісно виконувати свої 

функціональні задачі і значно підвищити ефективність 

існуючої системи обліку та контролю нерухомого 

майна МОУ та ЗСУ. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, к.т.н., доцент працівник ЗСУ 

Любарський С.В. 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТА 

РОЗПОДІЛУ АБІТУРІЄНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ВСТУПУ ДО ВВНЗ 
 

Жирук А. О. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Автоматизація окремих аспектів діяльності членів 

приймальної комісії надає можливість просто та 

швидко отримувати всю необхідну інформацію в 

зручному форматі, оперувати нею віддалено, 

виконувати всю потрібні завдання в будь-який момент 

– це надає перевагу в легкості і оперативності. Також, 

надає можливість ВВНЗ запропонувати свої освітні 

послуги більшій кількості абітурієнтів, що сприяє 

підвищенню престижності та дозволяє зарахувати  

найбільш підготовлених абітурієнтів.  

В освітньому процесі  часто виникають труднощі із 

упорядкуванням інформації організаційного 

характеру, оскільки більшість матеріалів зберігається 

у паперовому вигляді. Впровадження нових 

технологій незмінно призводить до суттєвого 

прискорення процесів обробки інформації, зменшення 

кількості прецедентів, можливості обслуговування 

більшої кількості учасників вступної кампанії, 

підвищення оперативності та обґрунтованості 

прийняття рішень. 

Метою дослідження єорганізація прийому на 

навчання у вищих військових навчальних закладах  є 

актуальною на сьогоднішньому етапі розвитку вищої 

військової освіти, оскільки значно зменшує 

навантаження на приймальну комісію та чергову 

службу ВВНЗ, підвищує ефективність роботи 

приймальної комісії. 

Проаналізувавши особливості організації 

приймального  процесу у ВВНЗ та відповідні керівні 

документи, можна стверджувати, існує нагальна 

потреба у автоматизації окремих аспектів організації  

процесів, особливо тих, що стосуються отримання та 

доведення інформації. Дані аспекти є початковими 

поняттями, які висувають певні вимоги до 

проектування та розробки програмного додатку. 

Висновки. Причини, які спонукають керівників 

організацій та установ до цифрової трансформації, з 

одного боку обумовлені прагненням підвищити 

продуктивність виконуваних робіт чи усунути їх 

повторне проведення, а з іншого боку – бажанням 

підвищити ефективність управління діяльністю 

організації за рахунок прийняття оптимальних та 

раціональних управлінських рішень. Очікується, що 

розроблений модуль зменшить навантаження на 

приймальну комісію та чергову службу ВВНЗ, 

підвищує ефективність роботи приймальної комісії. 

 
Науковий керівник: викладач кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій капітан Стоцький І.В. 
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ПІДСИСТЕМА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ 

ВСТУПАЮТЬ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ З 

ПОДАЛЬШИМ ФОРМУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ПОРТРЕТУ ОСОБИСТОСТІ 

Коваленко А.  

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Військова служба є державною службою 

особливого характеру, яка полягає у професійній 

діяльності придатних до неї за станом здоров’я (в тому 

числі психологічного) і віком громадян України, 

пов’язаній із обороною України, збереження її 

незалежності та територіальної цілісності.  

Враховуючи положення Закону України «Про 

військовий обов'язок і військову службу 2232-XII від 

01.01.2021 року» та «Положення про проходження 

громадянами України військової служби у Збройних 

Силах України 1153/2008 від 05.09.2020 року» постає 

питання якісного відбору кандидатів до проходження 

військової служби. В сучасних умовах істотно 

підвищилися вимоги до особистісно-професійних, 

психофізіологічних якостей військовослужбовців, що 

обумовлено особливістю військової служби в 

сучасних реаліях.  

За роки війни вимоги до осіб які можуть проходити 

військову службу підвищилися, відповідно у зв’язку з 

цим стала нагальна проблема створити підсистему, яка 

буде якісно проводити психологічне тестування та 

аналізувати дані та швидко і надійно формувати 

результати перевірки військовослужбовців відповідно 

поставлених вимог до якісного відбору.  

Даний процес є вагомим, через те, що від 

результатів перевірки військовослужбовців та їх 

психологічної підготовки в майбутньому в кризових 

ситуаціях від цього буде залежати життя та здоров’я їх 

та їхніх підлеглих.  Тому постає актуальна наукова 

задача щодо розробки підсистеми у вигляді ВЕБ-

додатку із використанням психодіагностичних 

інструментів з подальшим формуванням 

психологічного профілю людини. Під час аналізу 

методів психологічних досліджень було з’ясовано, які 

переваги і недоліки має кожен з них та на основі 

результатів даного аналізу обрано найкращий варіант, 

який в свою чергу надає можливість формування 

психологічного портрету військовослужбовця за 

допомогою тесту-опитувальника.  

Окрім того, було розглянуто поняття веб-серверу, 

наведено приклад застосування, представлено декілька 

варіантіввирішенняпроблеми вибору веб-серверу для 

подальшого використання. Опрацьовано дані, щодо 

вибору бібліотек (фреймворків), перераховано основі 

переваги та недоліки існуючих.    

У порівнянні з звичайним тестуванням дана 

підсистема автоматизує обробку даних і формування 

результатів, що дозволить значно скоротити час 

тестування. Вона надає зручний інтерфейс, та не має 

ніяких складнощів у використанні і є досить 

актуальною в час розвитку інформаційних систем в 

ЗСУ.  

 
Науковий керівник: старший викладач кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій майор 

Легкобит В.. 

ПІДСИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ МЕТАМОРФНИХ 

КІБЕРАТАК НА ОСНОВІ АПАРАТУ  

НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 
 

Ковальчук А.І. 

курсант 271 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій 

супроводжується пропорційним розвитком кібератак. 

Значна кількість фактів несанкціонованого доступу чи 

порушення функціонування комп’ютерних систем 

свідчать, що сучасні системи виявлення вторгнень, які 

орієнтовані на виявлення інформаційно-руйнівних 

впливів, не здатні в повному обсязі виявляти нові 

форми уже відомих вторгнень (метаморфні 

кібератаки). Це зумовлено тим, щов основу 

переважної більшості існуючих систем захисту 

інформації покладено сигнатурний аналіз даних, який 

не має властивості адаптації до кібератак нульового 

дня.  

У зв’язку з цим, виникає актуальне завдання 

підвищення ефективності ви явлення метаморфних 

кiбeратак на iнфoрмацiйнi систeми та мережі. 

Статистичні звіти провідних міжнародних 

корпорацій, що провадять діяльність у сфері 

кібербезпеки, показують, що 60% вторгнень нульового 

дня за останні 3 роки складають поліморфні та 

метаморфні кібератаки. 

Виявлення поліморфних та метаморфних кібератак 

є одним з найбільш складних завдань, у зв’язку з 

використанням ними механізму обфускації власного 

програмного коду та використання технології 

пасивного захисту від антивідлагоджувальних технік. 

Поліморфна кібератка – атака, що здатна 

змінювати свою сигнатуру під час кожної ітерації. При 

самомодифікації атака використовує модуль 

шифрування та генерації програмного сміття, 

залишаючи непорушним оригінальний алгоритм, що 

безпосередньо описує вектор та тіло вторгнення. На 

відмінну від поліморфних атак, метаморфні можуть 

бути незашифровані. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної 

тематики показав доцільність застосування до 

вирішення подібних завдань методу, здатного в 

умовах певної невизначеності та неточності даних 

забезпечувати властивість адаптації до нових форм 

кібератак – апарату нечіткої логіки. 

У доповіді пропонується програмна реалізація 

удосконаленої моделі виявлення кібератакна основі 

нечіткої логіки, суть якої гарантується на тому, що, 

незважаючи на метаморфізацію шкідливого коду 

атаки, її поведінка та вектор виливу залишаються 

сталими.  

Так, першим етапом є пoбудoва нeчiткoї мoдeлi 

iдeнтифiкацiї кiбeратак, що передбачає надання 

лінгвістичної оцінки вхідним та вихідним змінним i 

нeoбхiдним для їх формалізації функціям налeжнoстi. 

Другим eтапoм є прoцeс визначeння експертами 

нeoбхiднoї кiлькoстi найбiльш важливих ознак 

дoслiджeння для кoжнoгo вiдoмoгo класу кiбeратак, 

прeдставлeних у виглядi нeчiтких множин 

лінгвістичних змiнних, якi будуть достатньо пoвнo їх 

характeризувати. 
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Третім етапом є формування нових правил у базі 

знань на основі здійснення операції перетину множин 

ознак існуючих правил та попередньо визначених 

експертами найбільш значущих ознак. 

Таким чином, застосування описаної моделі 

дозволяє виявляти метаморфні кібератаки на 

інформаційні системи та мережі, що складають значну 

частку кібератак нульового дня, що у свою чергу 

дозволяє значно підвищити ефективність існуючих 

систем виявлення вторгнень. 

 
Науковий керівник: старший викладач кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій, доктор 
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Фесьоха В.В. 
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На сьогоднішній день неможливо уявити 

провадження діяльності будь-якої галузі держави без 

використання сучасних інформаційних технологій. 

Так, автоматизація усіх процесів обробки, прийняття, 

зберігання і передачі необхідної інформації, як 

правило, покладається на існуючі комп’ютеризовані 

мережі, сервіси та/або інформаційно-аналітичні 

системи. 

Поряд з цим, істотною залишається потреба у 

обробці даних в умовах певної їх невизначеності, 

неточності або нечіткості, зокрема у галузях 

аналітики, економіки, медицини, психології, 

педагогіки, кібербезпеки тощо. Дане завдання 

традиційно вирішується шляхом впровадження систем 

аналізу даних, в основу яких покладено математичний 

апарат нечіткої логіки, оскільки саме такий підхід 

забезпечує достатню множину властивостей для 

вирішення вказаної проблематики. 

Однак, реалізація даного підходу на практиці 

передбачає рутинну працю експертів щодо обробки 

надвеликих масивів статистичних даних, визначення 

діапазонів значень нечітких термів або побудови 

продукційних правил для нечіткої системи логічного 

виводу на основі власного досвіду, що часто має 

суб’єктивне практичне застосування. 

На основі викладеного виникає прикладне завдання 

щодо автоматизованої побудови продукційних правил 

нечіткої системи логічного виводу для будь-якої 

предметної області на основі офіційних джерел даних 

(масивів статистичних даних) або KDD (Knowledge 

Discovery in Databases). Такий підхід дозволяє значно 

скоротити час на побудову нечітких продукцій, 

нівелюючи при цьому головний недолік експертних 

систем – суб’єктивну думку експерта. 

У доповіді пропонується розробка програмного 

модулю генерації продукційних правил для нечіткої 

системи логічного виводу на основі аналізу офіційних 

наборів даних предметної області. Даний підхід 

передбачає визначення: 

офіційного джерела даних (статистичного набору 

даних) предметної області; 

лінгвістичних змінних, що підлягають подальшому 

аналізу; 

виду функцій приналежності, які будуть 

використовуватися; 

діапазону значень терм-множин для кожної 

попередньо визначеної лінгвістичної змінної засобами 

методів математичної статистики; 

потужності терм-множини (кількості термів), 

виходячи із наявного діапазону значень. 

Наступним етапом є автоматизована побудова 

продукційних правил для нечіткого класифікатора 

шляхом заміни кількісних значень із набору даних 

відповідними визначеними ідентифікаторами термів. 

Так, отримана кількість правил буде дорівнювати 

кількості строк у аналізованому наборі. Тому в 

подальшому передбачається видалення сформованих 

правил у базі знань, що повторюються. 

Заключним етапом є формування файлу 

налаштувань для нечіткого класифікатора з описом 

терм-множин, відповідних їм діапазонів кількісних 

значень та множиною згенерованих нечітких 

продукційних правил. 

Таким чином, запропонований у доповіді підхід 

щодо автоматизованого заповнення бази знань 

продукційними правилами для нечіткого 

класифікатора дозволить не тільки скоротити часові 

витрати експертів, а й позбутися людського фактору 

на етапі налаштування системи підтримки прийняття 

рішень, в основу якої покладено апарат нечіткої 

логіки. 
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Двадцять перше століття дозволяє забезпечити 

автоматизацію процесів будь-якій сфері діяльності. 

Передові позиції в системах комп’ютерного зору 

займає використання штучного інтелекту, що 

покращує результат обробки графічної інформації, 

виключаючи можливість похибки з боку людини.   

Діяльність Збройних Сил України, як і будь-яка 

спеціалізована сфера діяльності, вимагає швидкості 
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реагування та максимальної точності в прийняті 

рішень. Людина, в силу своїх особливостей перед 

вирішенням проблем масштабного характеру, не 

завжди здатна осягнути всі можливі взаємозв'язки між 

безліччю факторів, які, безперечно, впливають на 

перебіг подій. Ще однією важливою характеристикою 

в процесі управління є час, який є важливим ресурсом 

і від якого, зазвичай, залежить перебіг важливих подій. 

Висока динамічність подій змушує приймати не 

найкращі рішення, що як наслідок може призвести до 

невиправних наслідків. Тому основними напрямками 

для поліпшення роботи управлінських структур, в 

тому числі в ЗС України є: 

- точність прийнятого рішення; 

- висока швидкість прийняття рішення; 

- всеосяжний аналіз існуючих факторів. 

На даний момент керівні ланки ЗС України, як і в 

більшості державних структур України, перевантажені 

від великої кількості документів, збір та заповнення 

яких вимагає великої кількості часу. Зазвичай, такі 

моменти військового побуту як перевірка особового 

складу або підрахунок кількості людей не 

оптимізовані. Такий підхід змушує концентрувати 

увагу на діях, яким така увага не потрібна, але без 

контролю над якими, подальші етапи служби не 

матимуть сенсу. 

Метою дослідження є підвищення ефективності 

процесу контролю за дотриманням елементів 

розпорядку дня в підрозділах шляхом розробки 

підсистеми автоматизованого виявлення, 

розпізнавання та підрахунку особового складу в 

приміщенні. 

Провівши аналіз керівних документів, що 

регламентують контроль елементів розпорядку дня в 

підрозділі, було вирішено створити підсистему для 

автоматизації контролю керівною ланкою дотримання 

розпорядку дня особовим складом. Запропонована 

програмна реалізація дозволить підвищити 

ефективність процесу перевірки дотримання елементів 

розпорядку дня, за рахунок автоматизації процесу 

виявлення, розпізнавання та підрахунку особового 

складу на основі використання математичного апарату 

штучних нейронних мереж. 

Висновки. ЗС України потребують використання 

нових технологій, для того щоб покращити не лише 

умови праці, але й функціонування та взаємодію 

підрозділів і частин між собою. Сучасні технології 

дозволяють забезпечити більш високий рівень 

безпеки, автоматизацію робочих процесів та 

поліпшити обмін важливими даними. Очікується, що 

запропонована підсистема дозволить підвищити 

ефективність процесу перевірки дотримання елементів 

розпорядку дня та покращити процес управління 

підрозділом. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 
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Актуальність дослідження обумовлюється 

необхідністю використання веб-технологій у 

військовій сфері.Це спричинено тим, що в умовах 

демократизації суспільства у Збройних сил України 

відбувається перехід на сучасні технологічні рейки за 

рахунок автоматизації та інформатизації усіх сфер 

діяльності. За допомогою. веб-додатків можливо 

підвищити якість виконання великогообсягу завдань, 

що проблематично в умовах обмеження часу на їх 

виконання, та великим обсягом інформації, що 

опрацьовується. 

Основними важелями, що здатні зменшити вище 

зазначені обмеження за рахунок веб-технологій є: 

доступність інформаційного контенту на різних 

апаратних платформах (комп’ютера, ноутбука, 

смартфона, планшета і т.д.); адаптивність до перегляду 

інформаціїв різних програмних клієнтах (браузерах); 

відсутність потреби встановлення окремих додатків 

для роботи клієнтів; високий рівень безпеки; захист 

конфіденційних даних користувачів. 

Для розробки веб-додатків використовуються такі 

набори серверно-програмних технологій, як FullStack, 

MEAN, MERN, LAMP, WAMP. Усі вони мають ряд 

недоліків, а саме для ефективного використання 

FullStack потрібно мати великий і фундаментальний 

багаж знань, для розробки за допомогою стеку MEAN 

потрібно вивчати фреймворк Angular, що також має 

високий поріг входження у разі вивчення даного 

фреймворку. Найстаршим у веб-розробці є стек LAMP, 

але від нього поступово відмовляються, оскільки 

додаток і БД використовують одні ресурси сервера 

(CPU, пам’ять, I/O і т.д.), що дає нижчу 

продуктивність. WAMP має такі ж показники у 

швидкості, що й LAMP, але його веб-сервер 

розміщується на сервері під системою Windows.  

Усі ці недоліки у тому чи іншому ступені 

вирішується застосуванням стекуMERN. Часові 

затрати на розробку таких додатківзначно менші, ніж 

у інших стеків технологій. Основною перевагою є 

швидкодія веб-додатків, бо 

використовуєтьсяодноразовевідображення. Також 

однією з переваг є підтримка архітектури MVC. 

Навчання даному стеку розробки є порівняно меншим, 

оскільки використовуються всі інструменти, що 

розробляють веб-додатки на мові програмування 

JavaScript. 

Мета дослідження виступає необхідність у 

підвищенні ефективностірозробки веб-додатків для 

підрозділів ЗСУ за допомогою переходу на 

використання набору серверно-програмного стеку 

технологій MERN. 

Для досягнення вказаної мети пропонується 

вирішення наступних часткових задач: 

- побудувати архітектуру клієнт-серверного 

додатку на основі стеку MERN: 
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- дослідити функціональність кожного з наборів 
серверно-програмних технологій, що 

використовуються в цих стеках; 

- виділити переваги та недоліки кожного з наборів 
інструментів для розробки веб-додатків; 

- побудувати архітектуру клієнт-серверного 

додатку на основі стеку MERN. 

Виклад основного матеріалу. MERN стек – це 

стек технологій, для розробки повноцінного веб 

додатку, на мові JavaScript. Він передбачає розробку 

клієнтської і серверної частини веб-сервісу. Основна 

ідея цього стеку розробки, полягає в залучені чотирьох 

основних технологій для створення повноцінного веб 

додатку. В якості клієнтської частини MERN стек 

використовує бібліотеку React.js. Для реалізації 

серверної частини застосовується середовище Node.js 

та фреймворк Express.js. Для зберігання і розміщення 

даних вибрано базу даних MongoDB даній роботі для 

вирішення завдання синтезу підсистеми аналітичної 

обробки даних відеопотоку на основі методів 

машинного навчання проведені дослідження 

використання сучасних бібліотек комп’ютерного зору. 

Безсумнівними перевагами, що обумовлюють 

застосування стеку MERN для реалізації веб-додатку 

за вказаною предметною областю є: 

- покривання повного циклу веб-розробки від 

розробки на передньому кінці (клієнтському) до 

розробки на задньому кінці (серверному) за 

допомогою JavaScript; 

- підтримка архітектури MVC (Model View 

Controller), щоб процес розробки протікав 

безперебійно; 

- завдяки стеку MERN, розробникам потрібно лише 

володіти Java Script та JSON; 

- доцільність чотирьох найкращих технологій, 

тобто MongoDB, ExpressJS, React та NodeJS; 

- надання змоги користуватися широким набором 
інструментів для тестування; 

- відкритість кодув рамках доступу світової 

спільноти. 

Висновки. Спрощення та пришвидшення процесу 

розробки веб-орієнтованих застосувань для 

висвітлення діяльності підрозділів ЗСУ пропонується 

організувати на застосуванні стеку протоколів MERN. 

Виграш у ефективності отриманого веб рішення 

досягається забезпеченням покриття повного циклу 

веб-розробки, дозволить зменшити людино-витрати 

для розробки та удосконалити процес адміністрування 

backend рішень серверного спрямування. 

Пропозиції щодо вдосконалення інформаційної 

системи полягає у розробці контролеру для 

завантаження файлів графічних форматів та 

проектування модулю балансування запитів до 

змістовного контенту СКБД. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, доцент, к.т.н. працівник ЗСУ 

Любарський С.В. 

 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З 

КОРИСТУВАЧЕМ САЙТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ  
 

Михайлов М.Р. 

курсант 271 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

В умовах сучасного демократичного суспільства 

необхідною умовою постає необхідність прозорого 

висвітлення діяльності державних установ: в умовах 

сьогодення це також розповсюджується і на силові 

відомства, особливо, коли держава знаходиться в 

умовах вимушених воєнних конфліктів. Тому якісна 

організація процесу комунікацій суспільства і 

Міністерства Оборони України є актуальною. 

Одним з провідних принципів висвітлення 

діяльності процесів, що відбуваються з 

демократичним суспільством є публікація в публічній 

мережі інтернет, соціальних мережах, телебачення, 

тощо.  

А також наказом Генерального штабу Збройних 

Сил України від 26.12.2019 №490/дск «Про підсумки 

діяльності Збройних Сил України у 2019 році» та 

окремого доручення першого заступника начальника 

Генерального штабу Збройних Сил України від 

12.02.2016 №3758/C щодо створення офіційного веб-

сайту Збройних Сил України було прийнято рішення 

про створення офіційного веб-сайту Збройних Сил 

України. 

Для виконання поставленого завдання 

передбачається вирішення серії завдань: 

- проаналізувати існуючі підходи по формалізації 
предметних областей дослідження. Визначення 

обмежень, ускладнень та проблем, що не дозволяють 

досягнути максимальної ефективності процесу 

інформування громадськості про діяльність Збройних 

Сил України; 

- визначення технологічних підходів в 

автоматизації процесу інформування громадськості 

про діяльність Збройних Сил України. Обгрунтування 

архітектури, структури алгоритмів роботи, веб 

орієнтованого застосування спрямованого на 

автоматизацію процесу дослідження; 

- з’ясувати вибір оптимальної архітектури для 
інтерактивних систем; 

- визначити теоретичне ставлення суспільства до 
використання сучасних технологій 

- ознайомитися з вибраним рішенням. 
Огляд сучасних рішень в реалізації інтерактивності 

інструментів всієї Webсистеми розглянутої в 

рішеннях таких провідних вчених як Ли Цзена, Назар 

Подольчака, Світлани Сисоєвої. 

В роботі Ли Цзена відзначається, що безумовними 

перевагами інтерактивної системи є: 

- одностороння прив'язка даних дозволяє з 

першого погляду визначати причини змін / помилок, 

що істотно прискорює налагодження; 

- ніякої обов'язкової прив'язки до класів, що 

полегшує код; 

- компоненти інтерфейсу можна виразити у вигляді 
наборів чистих функцій. 

Для реалізації поставленої практично задачі 

перевага віддана технологічним інтерактивним 
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додаткам. Інтерактивність додатку буде досягнута на 

основі інтерактивної бібліотеки ReactJs. 

Оцінкою ефективності отриманого програмного 

рішення у порівнянні з існуючими засобами 

пропонується на основі методики «Збалансована 

система показників, BSC». Методика передбачає аналіз 

діяльності сервісної  ІТ-служби фірми за кожним 

напрямком визначаються цілі, які характеризують в 

майбутньому бажане місце в ІТ компанії. Переваги 

методики є додаткова формалізація показників 

ефективності. 

Висновки. Отже, в роботі запропоновано 

використанняінтерактивного підходу для реалізаціє 

прозорості дій Міністерства оборони України та на 

його основі реалізовано програмний модуль для 

взаємодії з користувачем сайту Збройних СилУкраїни. 

Програмний модуль успішно пройшов стрес тести і 

прийняти для використання у публічній мережі 

інтернет. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, доцент, к.т.н. працівник ЗСУ 

Любарський С.В. 

 
 

 

WEB-ПОРТАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ТЕСТУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 

ФОРМУВАННЯМ РЕЙТИНГОВОГО РІВНЯ 
 

Молібога О.О. 
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Україна сьогодні перебуває в епіцентрі гібридної 

війни – нового етапу історії, що почався з порушення 

Російською Федерацією (РФ) світового порядку. Для 

збереження цілісності та незалежності нашій державі 

тепер, як ніколи, важливо мати зовнішню підтримку та 

гарантії безпеки, які здатні забезпечити лише 

міжнародні організації колективної безпеки, такі як 

НАТО.  

З 2014 року наша країна веде активну роботу яка 

спрямована на реалізацію євроатлантичного курсу. Як 

країна-аспірант НАТО Україна має виконати низку 

вимог для вступу до НАТО, однією з ключових є 

володіння військовослужбовцями іноземною мовою 

(англійською) не нижче рівня стандартизованого 

мовленнєвого рівня (СМР) СМР-2 (функціональний) 

за стандартом НАТО STANAG 6001.  

На даний час у Збройних Силах України 

здійснюється багато заходів іноземної співпраці, тож 

ті, хто зрозуміли, що мова це ключ, який відкриває 

виїзд до країн-партнерів, знаходяться на правильному 

шляху. Для людини відкриваються нові можливості 

пов’язані з досвідом та перспективою кар’єрного 

росту. Мова є одним із важливих елементів, що 

впливає на міжнародну комунікаційну діяльність.  

Такий погляд та сучасна тенденція до технологій 

зумовлює необхідність покращення навчального 

процесу на основі використання інформаційно-

комунікаційних технологій, їхнього наповнення та 

використання в інформаційно-освітньому середовищі.  

Метою роботи єпідвищення якості підготовки до 

тестування з англійської мови військовослужбовцями 

ЗСУ.  

У даній роботі проведено аналіз завдань 

необхідних для вивчення англійської мови серед 

військових відповідно до стандарту STANAG 6001 та 

оцінки знань якості знань офіцерів за допомогою 

впровадження новітніх методик та технологій 

навчання, зокрема інтерактивними програмами, адже 

дистанційне навчання та тестування набуває все 

більшого поширення в навчальному процесі, завдяки 

онлайн-матеріалам підготовки, завданням та 

проведенню тестового контролю його застосування 

оптимізує можливість об’єктивної оцінки рівня 

підготовки.  

Основними вимогами до порталу підготовки з 

англійської мови є: відкритість, здійснення загального 

та проміжного контролю знань після вивчення 

кожного модулю, можливість включати до складу 

графічні ілюстрації, графіки, аудіо, відеофрагменти та 

можливість проходити навчання у різних куточках 

України.  

За основу практичної реалізації розробки перевірки 

знань взято досвід сучасного застосування більшості 

автоматизованих систем тестування, що орієнтовані на 

роботу через вебінтерфейс. В цьому контексті 

розглянуто можливості UI/UX дизайну на основі 

використання можливостей React.JS та їх взаємодії з 

БД MySQL.  

Висновок. Отже, розроблене програмне 

забезпечення на сьогоднішній день є актуальним 

рішення , оскільки забезпечить підготовку до 

складання мовленнєвого тесту для 

військовослужбовців, так як досягнення необхідного 

рівня володіння військовослужбовцями Збройних Сил 

України іноземною мовою є одним з пріоритетних та 

одночасно проблемних завдань для Збройних Сил . 
 

Науковий керівник: викладач кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій майор Фесьоха Н.О. 
 

 
 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ  ВЗАЄМОДІЇ З 

КОРИСТУВАЧЕМ ПІДСИСТЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ З ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ 

ЗА ПІДСУМКАМИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Палиця В.О. 
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У рамках даної роботи проаналізовано існуючі 

підходи в оцінюванні результатів навчання 

випускників ВВНЗ за підсумками освітньої діяльності 

та розроблено програмний модуль взаємодії з 

користувачем підсистеми інформаційного 

забезпечення військової освіти з питань оцінювання 

результатів навчання випускників ВВНЗ за 

підсумками службової діяльності. 

Метою є  удосконалення системи інформаційного 

забезпечення військової освіти і науки. 
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Виклад основного матеріалу. Освітній процес у 

ВВНЗ  забезпечує можливість здобуття курсантами, 

слухачами  компетентностей у гуманітарній, 

соціальній, науково-природничій, технічній та 

військовій сферах, необхідних для професійної  

діяльності та їх інтелектуального, морального, 

духовного, естетичного і фізичного розвитку. 

Основним показником якості підготовки 

військового фахівця – випускника ВВНЗ – є 

сформованість у нього відповідних компетентностей, 

які визначені відповідним стандартом вищої освіти за 

спеціальністю  та професійним стандартом  

військового фахівця Збройних Сил України, що 

характеризуються ступенем здатності і готовності до 

постійного самовдосконалення, застосування 

особистих якостей і ціннісних орієнтирів при 

виконанні службових  функцій у військах  в умовах 

мирного та воєнного часу на посаді за призначенням. 

Формування загальних і фахових компетентностей 

стандарту вищої освіти за спеціальністю та військово-

професійних, військово-спеціальних  компетентностей 

професійного стандарту військового фахівця Збройних 

Сил України забезпечується відповідною освітньо-

професійною програмою, у якої визначено перелік і 

зміст освітніх компонент, які спрямовані на 

досягнення передбачених відповідною програмою 

результатів навчання та набуття майбутнім військовим 

фахівцем необхідних компетентностей. Рівень 

сформованих компетентностей та результатів 

навчання визначається єкзаменаційною комісією під 

час проведення атестації у ВВНЗ. Кожна 

компетентність стандартом вищої освіти за 

спеціальністю та професійним стандартом офіцера 

тактичного рівня містить певні професійно важливі 

якості, прояв яких визначається сформованістю 

відповідних знань, умінь та навичок, які необхідні для 

виконання  випускниками в майбутньому службових  

функцій у військах на відповідній посаді за 

призначенням. Вивчення професійної  діяльності 

офіцера-випускника  на протязі першого року служби 

у військах  та її оцінювання здійснюється 

командирами  всіх рівнів у процесі повсякденної 

служби, за результатами яких складається відгук, який 

направляється до ВВНЗ, який закінчив офіцер. Тому, 

дослідження з метою розроблення та впровадження 

спеціального програмного забезпечення оцінювання 

результатів навчання випускників ВВНЗ за 

підсумками їх службової діяльності та оперативного 

внесення відповідних змін в систему та зміст 

підготовки військових фахівці у ВВНЗ є актуальним.  

Висновки. Виходячи з мети роботи було 

проаналізовано існуючі підходи в оцінюванні 

результатів навчання випускників ВВНЗ за 

підсумками службової діяльності та розроблено 

програмний модуль взаємодії з користувачем 

підсистеми інформаційного забезпечення військової 

освіти з питань оцінювання результатів навчання 

випускників ВВНЗ за підсумками службової 

діяльності. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій, майор 

Власенко О.В. 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ ПАЦІЄНТІВ  

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Пастух І.С. 
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Враховуючи активний перехід ЗСУ на стандарти 

NATO, зокрема FMN (Federated Mission Networking), 

C3 Taxonomy STANAG, їх використання у процесі 

організації обліку особового складу, речового майна, 

озброєння та організації логістики, на сьогоднішній 

день актуальним є питання автоматизації рутинної 

роботи із великою кількістю паперової документації.  

Впровадження електронного обліку пацієнтів 

військово-медичних закладів дозволить суттєво 

оптимізувати процес ведення медичної картки 

пацієнта та супутньої документації, що в свою чергу 

полегшить процес пошуку інформації про конкретного 

пацієнта і дозволить ефективніше надавати своєчасну 

медичну допомогу.  

Однією з вимог FMN є використання open-source 

продуктів, оскільки відкритий вихідний код дозволяє 

інтегрувати систему під свої потреби, а також таке ПЗ 

не є залежним від окремо взятого вендора.  

Враховуючи зазначені завдання, пов’язані з 

підвищенням ефективності обліку особового складу, 

розробка програмного модуля автоматизації обліку 

пацієнтів військово-медичного закладу, є актуальною 

на сьогоднішньому етапі розвитку інформаційних 

систем та системи управління.  

Складовою ефективного виконання обов’язків 

працівниками медичних закладів є володіння 

максимально великою кількістю інформації про 

пацієнта, що дозволяє зробити правильний висновок, 

щодо стану його здоров’я та необхідних заходів, для 

надання йому медичної допомоги.  

Метою дослідження є автоматизація  процесу  

обліку  пацієнтів військово-медичного закладу шляхом 

створення програмного модуля наоснові open-source 

продуктів. 

Висновки. ЗС України потребують використання 

нових технологій, для того щоб покращити не лише 

умови праці, але й функціонування та взаємодію 

підрозділів і частин між собою. Сучасні технології 

дозволяють забезпечити більш високий рівень 

безпеки, автоматизацію робочих процесів та 

поліпшити обмін важливими даними. Очікується, що 

запропонований програмний модуль дозволить 

підвищити ефективність процесу обліку пацієнтів 

військово – медичного закладу. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій , к.т.н., доцент  працівник ЗСУ 

Макарчук О.М. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО 

ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЗКОМ 
 

Ревуцький В.А. 

курсант 271 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Актуальність дослідження обумовлена 

необхідністю вдосконалення системи управління 

маршем та організацією зв’язку в Збройних Силах 

України і, як слідство, у підвищенні ефективності 

задачі планування маршу та організації зв’язку. Адже 

порівневе узгодження рішення задач автоматизації 

планування маршу є важливим питанням, що визначає 

ефективність функціонування системи управління 

військами та зв’язком в цілому. 

Мета дослідження полягає у підвищення 

ефективності процесів планування маршу  підрозділів 

частини, підрозділів зв’язку за рахунок виконання 

наступних часткових завдань дослідження: 

- аналіз сучасного підходу у плануванні маршу в 
Збройних Силах України, спираючись на вимоги 

керівних документів з організації маршу; 

- вдосконалення самого алгоритму планування 

маршу та процесів, що пов’язані з цією задачею, з 

урахуванням недоліків та обмежень сучасної моделі; 

- автоматизація процесів планування маршу  за 
рахунок розробки програмного модулю розрахунок 

маршу з урахуванням вимог до розгортання 

радіорелейних, тропосферних ліній. Апробація 

моделей. 

Автоматизація управління може підвищити бойової 

можливості військ (сил) до 20% і одночасно в декілька 

разів скоротити час, які витрачають органи управління 

на розрахунки і доведення завдань та часу виконання 

до підлеглих, тобто час, який витрачається на цикл 

управління. Збільшити ефективність управління 

можливо за допомогою автоматизації процесів 

управління зв’язком – створення автоматизованої 

системи управління зв’язком (АСУЗ). Реалізація 

даного підходу вимагає розробки спеціальної людино-

машинної процедури пошуку раціональної структури 

системи, яка складається з чотирьох взаємопов’язаних 

завдань: 

- визначення числа рівнів і вузлів системи 

(характеристики, що враховуються: цілі і стратегії 

функціонування системи управління; організаційно-

штатна структура); 

- розподілення завдань по рівням і вузлам системи 
(характеристики, що враховуються: ефективність 

рішення завдань; витрати на їх взаємозв’язок і 

розробку); 

- вибір технічних засобів для вузлів системи 

(характеристики, що враховуються: системні вимоги 

до технічних засобів); 

- імітаційне моделювання роботи системи 

(уточнення вимог до характеристик якості). 

Базуючись на етапи проектування структури 

системи, використовуючи класичний підхід 

проектування було розроблено узагальнену 

архітектуру і алгоритми роботи програмного модулю 

розрахунок маршу з урахуванням вимог до 

розгортання радіорелейних, тропосферних ліній. Під 

час оцінки ефективності отримано приблизний 

результат затрат часу на прийняття управлінських 

рішень. Коефіцієнт відносної економії часу у випадку 

частоти рішення задач 5 разів за добу дорівнює 

приблизно 23%. 

Таким чином, в роботі запропоновано 

використання агрегативно-декомпозиційного підходу 

для проектування структури АСУЗ та на його основі 

реалізовано програмний модуль розрахунок маршу з 

урахуванням вимог до розгортання радіорелейних, 

тропосферних ліній. Програмний модуль у складі 

програмного комплексу “Ресурс-С” успішно пройшов 

приймальні випробування, що відбувались у 

Командуванні військ зв’язку та кібернетичної безпеки 

Збройних Сил України. 
 

Науковий керівник: начальник кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, к.т.н., доцент полковник 

Бовда Е.М. 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХМАРНОГО  СХОВИЩА З 

ВИКОРИСТАННЯМ МІКРО-КОМП’ЮТЕРА 
 

Ротань Б. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

У наш час автоматизація будь яких процесів у 

життя є головною ознакою технічного прогресу 

суспільства. До важливих питань технічного прогресу, 

якщо брати військову сферу, є забезпечення швидкий 

обмін та доступ до даних та їх збереження. 

Автоматизація процесів, які пов’язані з обміном 

документів між військовими підрозділами, а також 

взаємодія користувачів через програмні рішення 

дозволить покращити процес обміну, доступу та 

зберігання інформації. Для забезпечення обміну 

даними та довготривалого зберігання інформації 

необхідно розробити просте але надійне і потужне 

сховище даних, яке буде завжди доступне усім 

користувачам. 

Метою донної роботи є розробка моделі хмарного 

сховища для використання у військових підрозділах та 

інформаційних системах військового призначення. 

Щорічний приріст інформації призводить до того, 

що людина не в змозі сприйняти її традиційними 

засобами. Для покращення автоматизованої обробки 

інформації потрібно вдосконалювати форму її 

подання. Складність і неосяжність різних суттєвих 

аспектів предметної області дослідження вимагає 

поєднання різнопланових моделей, технологій та 

інструментарію для ефективної програмної реалізації 

рішень з оптимізації пошуку інформації.  

Розміщення даних в межах одног комп’ютера чи 

локальної мережі може забезпечити надійність і 

безпеку зберігання в залежності від роботи апаратури 

системи, але воно не вирішує питання доступності 

матеріалу в межах широкої публіки. Крім того, за 

необхідності використовувати дані віддалено від 

персонального комп’ютеру де вони збережені постає 

проблема якїх перенести на нове місце. Традиційна 

модель побудови Інтернету у вигляді моделі 
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однобічного зв’язку «клієнт-сервер» на деякий час 

вирішило питання збереження інформації віддалено, і 

за необхідності вона могла легко бути скачана 

користувачем на новий робочий комп’ютер. Але і з 

ростом Всесвітньої мережі зростала й кількість 

користувачів, і постала проблема застосування 

традиційного типу віддаленого зв’язку для 

неконтрольованої кількості клієнтів, з’єднаних до 

одного серверу. Саме в цей час була запропонована 

модель хмарних обчислень в Інтернеті. 

Хмарні обчислення представляють собою модель 

надання послуг для обробки, збереження інформації на 

віддалених ресурсах мереж і деякого провайдеру. Їх 

особливістю є те, що ресурси які надають хмарні 

обчислення є віртуалізовані, тому можуть автоматично 

підлаштовуватися під потреби користувачів. В якості 

ресурсів можуть виступати як і звичайні апаратні 

потужності, такі функціональність програм і сервісів, 

які може надавати провайдери хмарних обчислень. 

Автоматичне налаштування ресурсів, можливість легко 

розподіляти навантаження між різними вузлами 

провайдерів стали ключовими особливостями для 

розвитку хмарних технологій. Одним із популярних 

сервісів, які можуть надавати хмарні обчислення стала 

можливість реалізувати будь-які сховища даних, в 

залежності від відповідних потреб його користувачів. 

Хмарні сховища є одним із потужних засобів 

зберігання різної інформації користувачів в мережі. 

Велика кількість компаній надає різні види послуг 

увигляді сховищ даних в мережі, які відрізняються від 

потреб і можливостей користувачів. Ці види послуг 

можуть бути як можливість зберігати різніфайли і 

документи на серверах і апаратних сховищах компаній, 

так іпрограмна реалізація свого сховища у вигляді 

віртуалізації на потужностях провайдеру. З тих же 

причин відрізняється і ціна застосування готових 

комерційних продуктів компаній на їх обладнанні, і 

використання програмних систем із відкритим кодом 

за наявності цих апаратних потужностей у розробника. 

Модель хмарногого сховища за допомогою технології  

Nextcloud дозволить максимально скоротити ризики 

втрати даних через відмову чи несправність пристроїв 

зберігання та мінімізувати втручання адміністраторів у 

систему, тим самим задовольняє вимоги гнучкості, 

гарантованості зберігання даних, простоти і зручності 

використання. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій  капітан Стоцький І. 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВВНЗ ТА 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Савенок О. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 
 

На сьогоднішній час в Україні працюють достатня 

кількість військових інститутів та коледжів, які 

здійснюють підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів та фахівців своєї справи. Багато розумних 

випускників шкіл не беруть до уваги військові 

заклади. Для вирішення даної проблеми почалася 

активна автоматизація процесу агітації ВВНЗ за 

допомогою програмно-апаратних засобів. Тому, 

постає питання про створення web-ресурсу який 

допоможе коротко ознайомитись з навчальними 

закладами, прочитати коротку інформацію 

безпосередньо про сам заклад та бали які потрібні для 

вступу на вибрану спеціальність, про їх розташування, 

а також наприкінці сторінки буде вказане посилання 

безпосередньо на сам військовий навчальний заклад, 

де можливо більш детально ознайомитись з 

інформацією про навчальний заклад. 

Відбувається активний процес комп’ютеризації та 

автоматизації всіх процесів, у зв’язку з складною 

ситуацією в країні для полегшення пошуків в 

інтернеті, та для допомоги майбутнім абітурієнтам у 

виборі майбутніх професій.  

Метою створення інформаційного порталу ВВНЗ є 

інформування майбутніх абітурієнтів та їх батьків, 

полегшення пошуків необхідної інформації (для 

спрощення пошуків, переваги навчання як для 

абітурієнтів) що здійснюється за допомогою 

узагальненої web-сторінки в якій зібрана база даних 

безпосередньо навчальних закладів. 

Для досягнення поставленої мети було вирішено 

наступні часткові завдання: 

- Проведено аналіз предметної області, 

обґрунтування потреби в розробці програмного 

продукту; 

- аналіз архітектурної будови та розробки 

алгоритмів роботи  програмного модуля веб-порталу; 

- розроблено інтерфейс користувача; 

- проведено оцінка ефективності програмного 

модуля. 

Для досягнення своїх цілей вищий навчальний 

заклад повинен враховувати фактор зручності при 

розробці свого веб-сайту. Ключовою 

короткотерміновою метою освіти з мережевого 

дизайну має стати розуміння того, як спілкуватися 

інтерактивно, зосередити увагу на користувачеві. 

Даний інформаційний портал, був розроблений 

дуже легким у використані, інтерактивним та простим 

для будь якого покоління яке буде користуватись 

даною інформацією з  сторінки. Вказано шкалу 

оцінювання, та самі результати проведення тестування 

на яких виявлено що інформаційна сторінка є 

доцільною, інформативною та загалом зручною. 

При розробці веб-сайта були проаналізовано 

сучасні веб-технології, що дозволяють створювати 

інтерактивні веб-сторінки. Розроблений сайт 

задовольняє всім вимогам, поставленим на етапі 

постановки завдання. Як подальше вдосконалення веб-

сайта представляється можливим розробка модулів 

доступу, можливе доопрацювання інтерфейсу сайту з 

метою подальшого підвищення його інформативності, 

привабливості і зручності у пошуку та використанні 

інформації. 

Науковий керівник: начальник кафедри  

інформаційних технологій, к.т.н., доцент полковник 

Бовда Е.М. 
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ПРOГРAМНИЙ МOДУЛЬ РOЗРAХУНКУ 

ДOДAТКOВИХ ТOЧOК СПOСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ 

ТOЧНOГO МOДЕЛЮВAННЯ ТРAНСПOРТНOЇ 

МЕРЕЖI 
 

Салюков І.І. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Для пoшуку ефективних стрaтегiй упрaвлiння 

трaнспoртними мережaми нa мiсцевoстi, oптимaльних 

рiшень з прoектувaння трaнспoртнoї мережi i 

oргaнiзaцiї дoрoжньoгo руху неoбхiднo врaхoвувaти 

ширoкий спектр хaрaктеристик трaнспoртнoгo пoтoку, 

зaкoнoмiрнoстi впливу зoвнiшнiх i внутрiшнiх 

фaктoрiв нa динaмiчнi хaрaктеристики змiшaнoгo 

трaнспoртнoгo пoтoку. Теoрiя трaнспoртних пoтoкiв 

рoзвивaлaся дoслiдникaми рiзних гaлузей знaнь - 

фiзикiв, мaтемaтикiв, фaхiвцiв з дoслiдження oперaцiй, 

трaнспoртникiв, екoнoмiстiв. 

Нaкoпиченo великий дoсвiд дoслiдження прoцесiв 

руху. Oднaк, зaгaльний рiвень дoслiджень тa їх 

прaктичнoгo викoристaння недoстaтнiй в силу 

нaступних фaктoрiвю. 

Дo яких вiднoсяться: 

- трaнспoртний пoтiк нестaбiльний i рiзнoмaнiтний, 
oтримaння oб'єктивнoї iнфoрмaцiї прo ньoгo є 

нaйбiльш склaдним i ресурсoємним елементoм 

системи упрaвлiння; 

- критерiї якoстi упрaвлiння дoрoжнiм рухoм 

суперечливi: неoбхiднo зaбезпечувaти безперебiйнiсть 

руху oднoчaснo знижуючи збитoк вiд руху, 

нaклaдaючи oбмеження нa швидкiсть i нaпрямки руху; 

- дoрoжнi умoви, при всiй стaбiльнoстi, мaють 
непередбaчувaнi як в чaстинi вiдхилення пoгoднo-

клiмaтичних пaрaметрiв тaк i, влaсне, дoрoги; 

- викoнaння рiшень з упрaвлiння дoрoжнiм рухoм 
зaвжди нетoчнo при реaлiзaцiї i, з oгляду нa прирoду 

прoцесу дoрoжньoгo руху, призвoдить дo 

непередбaчених ефектiв. 

Рoзрaхунoк дoдaткoвих тoчoк спoстереження 

пoлягaє в тoму, щoб грaфiчнo, нaoчнo й системнo 

вiдoбрaзити й oптимiзувaти пoслiдoвнiсть i 

взaємoзaлежнiсть рoбiт, дiй aбo зaхoдiв, щo 

зaбезпечують свoєчaсне й плaнoмiрне дoсягнення 

кiнцевих цiлей. Зa дoпoмoгoю мережнoї мoделi 

керiвник рoбiт aбo oперaцiї мaє мoжливiсть системнo й 

мaсштaбнo предстaвляти весь хiд рoбiт aбo 

oперaтивних зaхoдiв, упрaвляти прoцесoм їхньoгo 

здiйснення, a тaкoж мaневрувaти ресурсaми.  

Мета роботи пoлягaє у пoкрaщеннi прoцесiв 

плaнувaння мaршрутiв, oргaнiзaцiї й упрaвлiння 

кoмплексoм спoстереження iз метoю скoрoчення 

витрaт ресурсiв i пiдвищення ефективнoстi результaтiв 

при зaдaних oбмеженнях.  

Не мoжнa oбiйтися oдними лише iнженерними 

рoзрaхункaми, не прoвiвши мaтемaтичний 

експеримент. Нaприклaд, для рoзрaхунку 

рoзвaнтaження дoрoжньoї дiлянки, пoтрiбнo знaти, якa 

кiлькiсть aвтoмoбiлiв пoвертaє нa деякoму перехрестi 

нaпрaвo. Дo сих пiр нiхтo туди не пoвертaв - дaних для 

рoзрaхункiв немaє. Дoвoдиться спирaтися нa грубi 

експертнi oцiнки. Бiльш тoгo, трaнспoртний пoтiк весь 

чaс пiдлaштoвується пiд керуючi впливу. Ефект 

прoрaхoвaння рoзвaнтaження зникaє через деякий чaс, 

зa рaхунoк перерoзпoдiлу трaнспoртнoгo пoтoку. Якщo 

в зв'язку з флуктуaцiями aбo випaдкoвими чинникaми 

рiзкo зрoстaє кiлькiсть зaтoрiв, нaступнoгo дня 

iнтенсивнiсть руху, як прaвилo, знижується. Oтже, 

мoделювaння неoбхiднo в силу нaступних 

влaстивoстей трaнспoртнoї системи: 

- кoмпенсaцiя збiльшення прoпускнoї здaтнoстi 

при рoзвитку мережi збiльшенням пoпиту i 

перерoзпoдiлoм йoгo в нoвих умoвaх; 

- непередбaчувaнiсть пoведiнки кoжнoгo вoдiя - 

вибiр мaршруту, мaнерa вoдiння тoщo; 

- вплив випaдкoвих фaктoрiв (ДТП, пoгoдa тoщo). 
Для зaдaч рoзрaхунку дoдaткoвих тoчoк 

aктуaльнoю є прoблемa плaнувaння в умoвaх 

oбмежених ресурсiв, видiлених для здiйснення 

зaвдaнь, тaким чинoм, щoб зaдoвoльнити усi 

oбмеження, щo нaклaдaються нa зaвдaння в тoму чи 

iншoму випaдку. В хoдi плaнувaння неoбхiднo 

oргaнiзувaти рoбoти тaк, щoб вoни були викoнaнi в 

стислi термiни з нaйменшими витрaтaми i нaйкрaщим 

рoзпoдiлoм видiлених ресурсiв. При цьoму для 

прoцесу упрaвлiння склaдними прoектaми при всьoму 

їх рiзнoмaнiттi хaрaктернi деякi види нетoчнoстi 

iнфoрмaцiї. Вoнa, як прaвилo, пoв'язaнa з oцiнкoю 

деяких пaрaметрiв рoзрaхунку дoдaткoвих тoчoк. У 

зв'язку з тим, щo виникaють нa прaктицi зaвдaння 

рoзрaхунку тoчoк мaють бaгaтoкритерiїв, в рoбoтi 

прoпoнується рoзглянути зaдaчу рoзрaхунку 

дoдaткoвих тoчoк, якa чaстo виникaє нa прaктицi i 

рoзрoбити спoсiб її вирiшення. 

Висновок. Oтже, прoaнaлiзувaвши дaну темaтику 

мoжемo зрoбити виснoвки, щo метoди рoзрaхунку 

дoдaткoвих тoчoк мoжуть ширoкo i успiшнo 

зaстoсoвуються для oптимiзaцiї плaнувaння мaршруту 

i упрaвлiння склaдними рoзгaлуженими кoмплексaми 

рoбiт, якi вимaгaють учaстi невеликoї кiлькoстi 

викoнaвцiв i витрaт. 

У зв’язку з цим oсoбливo aктуaльним є питaння 

рoзрaхунку дoдaткoвих тoчoк спoстереження для 

дoсягнення чiткo пoстaвленoї мети; гoлoвнoю метoю 

рoзрaхунку дoдaткoвих тoчoк спoстереження є 

скoрoчення дo мiнiмуму витрaт тa тривaлoстi прoекту. 

Рoзрaхунки oснoвних пaрaметрiв дoдaткoвих тoчoк 

спoстереження пoвиннi бути викoристaнi при aнaлiзi й 

oптимiзaцiї стрaтегiчних плaнiв. Oптимiзaцiя 

рoзрaхунку дoдaткoвих тoчoк пoлягaє у oбрaхувaннi 

предстaвленнoї нaм iнфoрмaцiї для ефективнoстi 

пoбудoви сприятливoгo мaршруту iз метoю 

скoрoчення витрaт екoнoмiчних ресурсiв i пiдвищення 

фiнaнсoвих результaтiв при зaдaних oбмеженнях. 
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ РОБОТИ З 

ДАНИМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

РОЗРАХУНКУ НАВАНТАЖЕННЯ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВВНЗ НА 

ОСНОВІ ФРЕЙМВОРКУ EXPRESS.JS 
 

Сорока Д.В. 

курсант 271 навчальної групи 
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Ocвітa в умoвaх cьoгoдeння є oднією з гoлoвних 

acпeктів рoзвитку cтудeнтcькoї і курcaнтcькoї мoлoді. 

У свою чергу, оргaнізaція нaвчaльнoгo прoцecу мaє 

пeршoчeргoвe знaчeння у здійcнeнні діяльнocті вищих 

нaвчaльних закладів і викoнуєтьcя відпoвіднo дo 

нaкaзів, cтaндaртів тa нoрмaтивнo-прaвoвих 

дoкумeнтів Укрaїни. Зважаючи на значну витрату часу 

на прoцec планування, розподілу навантаження та 

ведення обліку проведення занять, виниклa пoтрeбa у 

cтвoрeнні aвтoмaтизoвaoгo дoдaтку роботи з даними з 

мoжливіcтю внeceння змін тa здійcнeння інших 

мaніпуляцій, що і визнaчaє aктуaльніcть дaнoго 

дослідження. 

Мeтою рoбoти є aвтoмaтизaція прoцecу роботи з 

даними нaукoвo-пeдaгoгічних прaцівників ВВНЗ нa 

ocнoві фрeймвoрку Express.js. Даний модуль являє 

собою систему збору і обробки даних про працівників 

(ПІБ, посада, військове знання та дій з поданими 

сутностями) і дисципліни (назва дисципліни, 

навчальний рік, семестр, кількість кредитів, загальний 

обсяг, самостійна робота, модульна контрольна 

робота, розрахунково-графічна робота, курсова 

робота, екзамен, залік, кількість лекцій, групових, 

практичних і лабораторних занять, аудиторних годин 

та найменування спеціальностей, відповідно до яких 

викладаються навчальні дисципліни). До того ж, у 

межах магістерської роботи планується до 

програмного додатку розробити і реалізувати розділ 

Навантаження викладачів, який міститиме інформацію 

про викладача, навчальні групи, у яких він проводить 

заняття та, безпосередньо, вид заняття (лекційне, 

групове, практичне тощо).  

Для відображення цілісної роботи компонентів 

додатку у поданій роботі застосовується трирівнева 

архітектура “model-view-controller” – “контролер-

представлення-модель” [1]. На першому рівні, рівні 

моделі, описуються дані програми, а також логіка, 

пов’язана з їх використанням. Рівень представлення 

відповідає за візуальну частину додатку, через який 

користувач буде взаємодіяти з програмою. На 

третьому рівні контролер, як центральний компонент 

MVC, забезпечує зв'язок між користувачем і 

програмою, представленням і базою даних, а також 

передбачає обробку запитів користувача.  

Взаємодія користувача з сервером ґрунтується на 

моделі RESTAPI [2], яка забезпечує надсилання запиту 

(request) на контролер, його подальшу обробку і 

доступ до БД, отримання потрібної інформації, 

повернення на роутер і відправку відповіді 

користувачеві (response). 

AppicationProgrammingInterface, як cклaдoвa частина 

серверу, отримує запити, здійснює їх обробку і 

надсилає відповідь кінцевому користувачу [3]. За 

основну мету має забезпечити здaтніcть ceрвeрa caйту 

нaпряму звeртaтиcя дo ceрвeрa брaузeрa із зaпитaми нa 

cтвoрeння пoдії, oтримувaти відпoвідь, oбрoбляти її та 

пeрeдaвaти брaузeру. 

Висновки. Використання розглянутих засобів і 

технологій значно полегшує процес роботи з даними 

науково-педагогічних працівників ВВНЗ, а завдяки 

автоматизації дій з даними (додавання, редагування, 

видалення) надає гнучкості у застосуванні. Кінцевий  

модуль може бути використаний у закладах середньої, 

вищої освіти для зручного керування, накопичення та 

обробки даних. 
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Сучасний світ не стоїть на місці. Завдяки новим 

ідеям і трендам, технологічний прогрес забезпечує 

розвиток суспільства. Популярність месенджерів 

стрімко зростає. Засоби спілкування між людьми для 

отримання інформації через інтернет перетворився у 

потужний маркетинговий інструмент. Саме тому чат-

боти займають одне з провідних місць у IT-галузі, 

адже вони допомагають у різних сферах нашого 

життя. Чат-бот - це програма, яка здатна вести 

переписку з користувачами в чаті, імітуючи при цьому 

поведінку людини. Вона може працювати на будьякій 

відомій платформі, наприклад, Messenger, Telegram, 

Viber і т.д. Сьогодні ці віртуальні помічники здатні 

замінити безлічі служб, наприклад, кол-центри та 

центри технічного обслуговування клієнтів. Це 

дозволяє оптимізувати витрати компаній на ведення 

бізнесу і залучити нових покупців. 

Метою роботи є: полегшення обліку книг у 

військових інститутах, шляхом створення чат-боту і 

роботи з ним, на основі месенджера Telegram. 

Виходячи з мети роботи, виникають наступні 

завдання: – провести аналіз керівних документів та 

загальних положень щодо бібліотек у ВВНЗ; – 

розглянути архітектури та основні принципи побудови 
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чатботів; – розробити підсистему обліку бібліотечного 

фонду на основі популярного месенджера. 

Виклад основного матеріалу. З розвитком 

технологічного процесу, чат-боти стали виконувати 

значну роль для людей. Адже вони допомагають 

економити наш час. Актуальність розвитку ботів 

зумовлена збільшенням числа месенджерів і 

користувачів, які ними користуються. У цьому розділі 

проаналізовано керівні документи, які регламентують 

освітню діяльність, норми забезпечення бібліотек у 

ВВНЗ. Розглянуто рішення щодо застосування чат-

бота задля автоматизації. За результатами аналізу 

прийнято рішення щодо розробки підсистеми обліку 

бібліотечного фонду для військових інститутів. Та 

автоматизації процесу ознайомлення курсової ланки з 

боржниками бібліотек. JavaScript ("JS" скорочено) це 

повноцінна динамічна мова програмування, яка, у 

застосуванні до HTML документу, може надати 

динамічну інтерактивність на веб-сайтах. Вона була 

винайдена Бренданом Eйхом, співзасновником 

проекту Mozilla, the Mozilla Foundation, та Mozilla 

Corporation. JavaScript має надзвичайно багато 

застосувань. Ви можете розпочати з малого: створити 

"каруселі", галереї зображень, динамічні макети 

сторінок, відповіді на натиски кнопок, тощо. Із 

досвідом, ви зможете створювати ігри, 2D та 3D 

графіку, складні застосунки з використанням баз 

даних та багато іншого! 19 JavaScript доволі компактна 

та гнучка мова. Розробники забезпечили велике 

розмаїття інструментів, що доповнюють основу мови 

JavaScript, які відкривають величезну кількість 

додаткового функціоналу з мінімальними зусиллями. 

Серед них: – Програмні інтерфейси (APIs) для 

браузерів — API, які вбудовані у браузери, що 

надають функціонал на зразок динамічного створення 

HTML та застосування CSS-стилів, збір та обробка 

відео-потоків з вебкамери користувача, генерація 3D-

графіки та аудіо-семплів. – API третіх осіб, що 

дозволяють розробникам інтегрувати у власні сайти 

функціонал інших провайдерів, таких як Twitter або 

Facebook. – Фреймворки та бібліотеки третіх осіб, які 

ви можете застосувати до вашого HTML, щоб 

прискорити створення сайтів та застосунків. 

Висновки. Для створення підсистеми обліку 

бібліотечного фонду на платформі Телеграм обрано 

найпопулярніші на сьогодні засоби та інструменти: 

мову програмування JavaScript разом із середовищем 

розробки Visual Studio Code, використано бібліотеку 

Telegraf, яка реалізує Bot API Telegram, для зберігання 

даних вибрано найпопулярнішу NoSQL базу даних - 

MongoDB. Результатом проведеного дослідження 

стало створення телеграм-бота для обліку книг 

бібліотеки у військових інститутах України.  

 
Науковий керівник: доцент кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, к.т.н. працівник ЗСУ 

Гріньков В.О. 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

ОБРОБКИ ТА ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

ВИПУСКНИКА ВВНЗ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ENTITY FRAMEWORK 
 

Шевчук М.М. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Дипломна робота реалізована з метою виконання 

вимог командувача Військ зв’язку та кібербезпеки 

Збройний Сил України (ЗСУ) щодо розробки та 

впровадження в систему підготовки фахівців зв’язку 

комп’ютерних програм-емуляторів новітніх засобів 

зв’язку. 

Метою роботи є розробка програмного 

забезпечення необхідним для створення документів 

необхідним для випускників ВВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

розвитку суспільства, автоматизація документу 

обороту та його створення відіграє велику роль. В 

даному етапі розвитку технологій прийшов час для 

підвищення продуктивності та ефективності любої 

верстви суспільства, підприємництва, і також служб. 

Це є важливою необхідність в умовах жорсткої 

конкуренції серед усіх сфер життя держави. В 

сучасному суспільстві інформація стала повноцінним 

ресурсом, важливим елементом в політичному також, 

соціальному житті суспільства. На скільки якісна 

інформація відображається в її впливу на якість 

управління. В даний момент для підвищення якості 

управління необхідно виділяти велику частину уваги 

та засобів на вдосконалення роботи з документацією, 

так як управлінське рішення завжди базується на 

наявності інформації, а в сучасних реаліях вся 

необхідна для управління інформація  вимагає її 

документування 

За останній Збройні сили України прийшли до 

проблеми підвищення ефективності, зменшення 

ресурсів на виконання робіт, підвищення контроля, 

зменшення фінансових витрат, зменшення витрат 

робочого часу, покращення можливості їх 

відслідковування. І одним з варіантів цього є 

автоматизація процесу документообігу та їх 

створення.  

Адже автоматизація документообігу в ЗСУ має не 

менш важливу роль, як автоматизація бухгалтерських 

звітів. Тому що виникає багато позитивних моментів. 

Інформація в такому варіанті обрахується набагато 

швидше, Зменшиться кількість помилок, Зменшиться 

вірогідність фальсифікації документів. Та її втрат що 

може довести до великих втрат з фінансової та 

безпечної сторони.  

Висновки. Виходячи з мети роботи було виділено 

основні проблеми та недоліки які виникають при 

роботі з документами в Збройних силах України . 

 Автоматизація створення електронних документів 

,дозволить покращити ефективність роботи  при їх 

створені, що дозволить зменшити витрати на 

виконання рутинної роботи. Та підвищити контроль за 

інформацією. 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій працівник ЗСУ 

Стемпковська Я.А. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

ПІДТРИМКИ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИХІДНИХ 

ДАНИХ НА КАРТІ МІСЦЕВОСТІ 
 

Шкорупський В.М. 

курсант 272 навчальної групи 

кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

В даній роботі проведено аналіз існуючих підходів 

щодо впровадження сучасних технологій 

автоматизації нанесення на карту місцевості вихідних 

даних. Проведено дослідження шляхів автоматизації 

роботи тактичної ланки управління. Обґрунтовано 

розробку програмного модулю підтримки прийняття 

рішень при плануванні та організації зв’язку з 

відображенням вихідних даних на карті місцевості.  

Програмна реалізація модулю дозволяє підвищити 

ефективність процесів планування зв’язку, за рахунок 

автоматизації: енергетичного розрахунку 

радіорелейних ліній, відображення зон доступу засобів 

радіозв’язку.  

Метою роботи є підвищення ефективності процесів 

планування бойового застосування частин, підрозділів 

зв’язку за рахунок розробки програмного модулю 

підтримки відображення вихідних даних на карті 

місцевості. Виходячи з мети роботи, виникають 

наступні завдання: обґрунтувати необхідність 

автоматизації завдань з планування організації зв’язку 

в інформаційно-аналітичній підсистемі підтримки 

прийняття рішень органів управління зв’язком; 

проаналізувати архітектурну будову та розробити 

алгоритм роботи модуля, що проектується; розробити 

програмну реалізацію модуля підтримки відображення 

вихідних даних на карті місцевості; провести оцінку 

ефективності запропонованих рішень. 

На сьогоднішній день управління системою зв’язку 

і автоматизації ЗСУ здійснюється у 

неавтоматизованому режимі. Використання 

службовими особами персональних електронних 

обчислювальних машин та інформаційних систем 

автоматизує лише незначний обсяг функціональних 

обов’язків, примушуючи службових осіб органів та 

пунктів управління використовувати технології 

минулого сторіччя, внаслідок чого на прийняття 

рішення витрачається  неприпустимо велика кількість 

часу. Існуючі засоби автоматизації використовуються 

лише для відпрацювання документів(планувальних, 

директивних, звітно-інформаційних). Самі процеси 

планування не формалізовані(не описані), потребують 

детального аналізу та визначення переліку процесів, 

які можливо автоматизувати. 

Проаналізувавши діючі нормативні документи, що 

регламентують життєвий цикл програмного 

забезпечення, використовуючи класичний підхід 

проектування було розроблено узагальнену 

архітектуру і алгоритми роботи інформаційно-

аналітичного модулю підтримки відображення 

вихідних даних на карті місцевості. Дана архітектура 

та алгоритми дозволять розробити програмну 

реалізацію, що дозволить автоматизувати нанесення 

даних на карту. 

Ґрунтуючись на задану архітектуру та 

використовуючи обрані інструментальні засоби 

реалізації програмної логіки було створено 

інформаційно-аналітичного модулю підтримки 

відображення вихідних даних на карті місцевості, який 

відповідає вимогам оперативної постановки. 

Розроблений модуль був представлений та 

апробований в ході роздільного штабного тренування, 

що відбувалось в  Головному управлінні зв’язку та 

інформаційних систем ГШ ЗСУ. За результатами 

даних тренувань програмний продукт показав високий 

рівень ефективності.  

Таким чином, завдяки інформаційно-аналітичному 

модулю підтримки відображення вихідних даних на 

карті місцевості було підвищено ефективність 

процесів нанесення даних на карту командирами 

частин, підрозділів зв’язку. 
 

Науковий керівник: начальник кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, к.т.н., доцент полковник 

Бовда Е.М. 
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РОЗРОБКА ОПТОЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 

ДЛЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ  

З ГІРОСТАБІЛІЗАЦІЄЮ 
 

Антоненко О.В. 

курсант 363 навчальної групи 

 кафедра спеціальних інформаційних систем та  

робототехнічних  комплексів 
 

Актуальність теми Розвиток сучасної авіаційної і 

ракетної техніки характеризується значним 

зростанням швидкостей, висоти польоту і 

маневреності літальних апаратів. Величезні технічні 

успіхи в області створення літаків, ракет і космічних 

літальних апаратів стали можливими у зв'язку з 

використанням досягнень аеродинаміки, 

двигунобудування та автоматизації процесів 

управління літальними апаратами. Розвиток сучасної 

авіаційної і ракетної техніки характеризується значним 

зростанням швидкостей, висоти польоту і 

маневреності літальних апаратів. Величезні  технічні 

успіхи в області створення літаків, ракет і космічних 

літальних апаратів стали можливими у зв’язку з 

використанням досягнень аеродинаміки, 

двигунобудування та автоматизації процесів 

управління літальними апаратами. 

Основні завдання з управління літальним апаратом 

вирішуються за допомогою гіроскопічних приладів і 

систем, точність роботи яких визначає ефективність 

дії літальних апаратів. Крім того, на гіроскопічні 

системи покладаються складні завдання по стабілізації 

і управління цілою низкою спеціальних бортових 

систем (антен, бортових радіолокаційних станцій, 

чутливих елементів головок самонаведення, 

тепловізорів, авіаційних прицілів, аерофотоапаратів та інше). 

Метою дослідження є аналіз існуючих 

стабілізуючих систем та їх практичне застосування, 

удосконалення методів калібрування чутливих 

елементів та проведено оцінку їх ефективності за 

допомогою імітаційного моделювання.  

Висновки. В ході виконання наукової роботи було 

проведено огляд областей застосування сучасних 

гіростабілізаторів для корисного навантаження БпЛА, 

розглянуто їх класифікацію по принципу дії та 

кількості осей стабілізації. Проведено порівняння 

характеристик існуючих гіростабілізаторів для БпЛА. 

Проаналізовано сучасній стан розвитку 

малогабаритних гіростабілізаторів. Розроблено власну 

модель двовісного гіростабілізатора. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПОДІЇ В ІТС 
 

Бібенко В.В. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 
 

З кожним днем сучасні технології розвиваються 

стрімкими темпами, а тому розробникам доводиться 

шукати нові способи якісного захисту будь-якої 

інформації. 

Поняття управління подіями інформаційної 

безпеки, введене Марком Ніколетта і Амріта 

Вільямсом в компанії Gartner в 2005 році передбачає 

збір, аналіз та подання інформації від пристроїв 

захисту мережі та кінцевих пристроїв, додатків 

ідентифікаціїта управління доступом, інструментів 

підтримки політики безпеки та відстеження 

вразливостей операційних систем, баз даних, журналів 

додатків та операційих систем, а також відомостей про 

зовнішні загрози. Основна увага приділяється 

інформації про використання привілеїв користувачами 

і службами, службами каталогів та іншим змінам 

конфігурації мережі, а також забезпечення збереження 

та огляду журналів аудиту, реакцій на інциденти 

кібербезпеки. Для реагування на загрози національній 

безпеці в ІС необхідно мати інструмент, що дозволяє 

аналізувати в реальному часі події, що відбуваються. 

Одним з варіантів розв'язання проблеми є 

використання інструментів ELK-stack. ELK-stack– це 

скорочення від трьох проектів з відкритим вихідним 

кодом: Elasticsearch, Logstash і Kibana. 

Logstash – це утиліта для обробки лог подій з 

різних джерел, за допомогою якої можна виділити 

поля і їх значення в повідомленні, також можна 

налаштувати фільтрацію і редагування даних. Після 

всіх маніпуляцій Logstash перенаправляє події в 

кінцеве сховище даних. Утиліта налаштовується 

тільки через конфігураційні файли. Типова 

конфігурація Logstashвдає із себе файл і складається з 

декількох вхідних потоків інформації (input), кілька 

фільтрів для цієї інформації (filter) і кілька вихідних 

потоків (output). 

Elasticsearch – це рішення для повнотекстового 

пошуку, але з додатковими зручностями, типу легкого 

масштабування, реплікації та іншого, що зробило 

продукт дуже зручним і гарним рішенням для 

високонавантажених проектів з великими обсягами 

даних. Elasticsearch є нереляційним сховищем 

(NoSQL) документів у форматі JSON, і пошуковою 

системою на базі повнотекстового пошуку Lucene. 

Апаратна платформа –JavaVirtualMachine, тому 

системі потрібна велика кількість ресурсів процесора і 

оперативної пам'яті для роботи. 

Кожне повідомлення яке приходить, як з Logstash 

або за допомогою API запиту, індексується як 

"документ" – аналог таблиці в реляційних SQL. Всі 

документи зберігаються в індесованому вигляді–

аналог бази даних в SQL. Вся робота з базою даних 

будується на JSON запитах за допомогою REST API, 

які або видають документи за індексом, або якусь 

статистику в форматі: питання – відповідь. Для того 

щоб всі відповіді на запити візуалізувати, була 

написана Kibana, яка представляє із себе веб-сервіс. 
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Kibana дозволяє шукати та брати дані та 

запитувати статистику з бази даних Elasticsearch, але 

основа відповідей будуютьсянамножинізаготованих 

графіків і дашбоардів. Також система має функціонал 

адміністрування бази даних Elasticsearch. 

В якості висновку можливо зазначити,щоELK-stack 

– це важливий компонент, який грає роль помічника 

людини – аналітика кібербезпеки. За рахунок 

програмних продуктів, які представляюь ELK-stack,є 

змога аналізувати різні події які надходять із різних 

систем обробки та захисту інформації. ELK-stack 

дозволяє вжити відповідни заходів для усунення 

небезпеки.ELKпрогресивна система SIEM, її 

ефективність була доведена великою кількістю 

досліджень, які визнали якість і актуальність роботи в 

сучасних технологічних умовах.Варіанти 

раціонального, безкоштовного застосування стеку 

ELK в Збройних Силах України є напрямом 

подальших досліджень. 
 

Науковий керівник: професор кафедри кібербезпеки, 

кандидат технічних наук полковник Мазулевський О.Є. 

 

 

 

 

ДОСЛІ ДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ДЕТЕКТУВАННЯ ЗАГРОЗ ТА АНАЛІЗУ 

ТРАФІКУ 
 

Бондарчук В.О  

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 
 

Актуальність. Стрімкий та постійний розвиток 

хакерської спільноти призводить до виникнення нових 

видів кіберзагроз, та появ атак нульового дня, саме 

тому експертам по кібербезпеці вчасно виявляти і 

звітувати про нові види атак стає все складніше і 

складніше. 

Одним з найбільш дієвих способів протидії даному 

феномену є використання систем, в яких реалізовано 

різні методи детектування загроз та які здатні бути 

адаптовані під реалії сьогодення і допоможуть 

виявляти кібератаки швидше і точніше, ніж їх 

попередники.  

Мета. Аналіз системи детектування загроз здатної 

до комбінованих методів виявлення загроз та аналізу 

трафіку. 

Основна частина. На сьогодні ринок систем 

детектування загроз налічує множину різних успішних 

зразків для інтеграції їх в периметр безпеки ІТС 

різного рівня, однак більшість з них є платним 

рішення або мають менший функціонал порівняно з їх 

платними аналогами, система  яку буде досліджено 

далі є безкоштовним програмним продуктом і 

порівняно зі своїми конкурентами забезпечена 

більшим набором функцій і можливостей до 

детектування загроз і виявленню кібератак. 

Що таке Zeek- це програмне забезпечення з 

відкритим кодом для аналізу мережевого трафіку, яке 

найчастіше використовується для виявлення 

поведінкових аномалій у мережі для цілей 

кібербезпеки. 

Zeek надає можливості, подібні до систем 

виявлення вторгнень у мережу (IDS), однак думка про 

Zeek виключно як про IDS не ефективно описує 

широту його можливостей. Це пояснюється тим, що 

Zeek дозволяє центрам оперативних операцій (SOC) 

робити набагато більше - включаючи реагування на 

інциденти, криміналістику, вилучення файлів та 

хешування серед інших можливостей. 

Досвідчені технічні користувачі 

визначають ZeekIDS як механізм аналізу та 

класифікації мережевого трафіку . З цієї точки зору 

Zeek виконує два ключові завдання, які приносять 

користь організаціям безпеки: 

1) Перетворює дані про мережевий трафік у події 

вищого рівня;  

2) Забезпечує інтерпретатор сценаріїв - надійну 

мову програмування, яка використовується для 

взаємодії з подіями та розуміння того, що ці події 

означають з точки зору безпеки мережі. 

Іншими словами, Zeek фіксує метадані про 

активність у мережі, а потім надає мову 

програмування, щоб зрозуміти, коли ця діяльність 

представляє шкідливі або підозрілі ознаки. 

Zeek у порівнянні зі звичайними IDS 
Оскільки Zeek контролює потік трафіку, він видає 

журнали, які записують все, що він розуміє про 

мережеву діяльність. Це розуміння включає записи 

підключення, обсяг відправлених і отриманих пакетів, 

атрибути про сеанси TCP та інші метадані, корисні для 

аналізу поведінки мережі та розуміння контексту цієї 

поведінки. 

Що вважається підозрілою поведінкою мережі в 

одній організації, може бути рутинною в іншій? Ось 

чому мова програмування Zeek настільки 

вигідна; його можна використовувати для адаптації 

інтерпретації метаданих до конкретних потреб 

організації. 

Хороший спосіб зрозуміти, чому це настільки 

унікально, – порівняти його із звичайними IDS, 

заснованими на правилах, такими як Suricata або 

Snort . Класичним варіантом використання цих 

інструментів є відстеження трафіку на цільовому 

порту для певного атрибута – певного протоколу або 

шаблону байтів, який існує в корисних навантаженнях 

пакетів. Коли ці умови відповідають правилу, IDS 

спрацьовує попередження. 

Zeek надає спосіб виконувати ті самі типи 

перевірок атрибутів трафіку, але з доданою вартістю 

програмного інтерфейсу. Це означає, що Zeek можна 

використовувати для обчислення числової статистики 

та відповідності шаблону регулярних виразів. Він 

також може створювати складні логічні умови за 

допомогою операторів AND, OR і NOT, які 

дозволяють користувачам налаштовувати аналіз 

відповідно до свого середовища. 

Криміналістичні можливості Zeek 
Хоча Zeek забезпечує видимість мережевого 

трафіку та можливість виконувати виявлення загроз, 

він також забезпечує засоби для реагування на аварії 

та судово-медичної експертизи в одному 

місці. Наприклад, якщо федеральні правоохоронні 

органи повідомляють підприємство про докази того, 

що система передає сигнал на зловмисний домен, який 
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вони відстежують, Zeek може визначити, яка машина 

відповідальна. 

Оскільки Zeek веде облік мережевих транзакцій, 

користувач може повернутися назад і подивитися, як 

відбулася низка подій, що призвели до цього 

повідомлення. Ця судово-медична експертиза 

допомагає визначити поведінку машини, яку вона 

проявляла до маяків, і зрозуміти, чи були в процесі 

торкання інших машин чи зараження. 

Сьогодні насправді немає нічого подібного до 

Zeek. Він забезпечує як перевірку трафіку в режимі 

реального часу для широкого спектру протоколів, а 

також функціонує, як мережевий реєстратор та 

інструмент збору, з можливістю виконувати офлайн-

аналіз. 

Висновки. Таким чином аналіз розглянутої 

системи детектування загроз показав, що порівняно зі 

своїми безкоштовними аналогами вона забезпечена 

більшою кількістю функцій і модулів для реагування і 

виявлення кібератак та може бути використана як 

першокласна система виявлення загроз, що не є 

гіршим варіантом, ніж платне рішення, а  у випадку її 

точного налаштування і адаптації під умови роботи 

ІТС вона забезпечуватиме надійний контроль 

периметра безпеки та облегшить роботу спеціалістам з 

кіберзахисту. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ БПЛА НА 
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кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів 
 

Актуальність роботи. Безпілотні апарати здатні 

ефективно вирішувати широкий спектр питань: від 

розвідки до ураження. Аналізуючи досвід локальних 

війн та збройних конфліктів, можна впевнено 

стверджувати, що безпілотна авіація стала 

повноправною складовою бойових дій. Новим у 

веденні збройної боротьби в сучасних війнах стало 

масове використання невеликих за розміром, 

малопомітних і з відносно великою тривалістю 

польоту безпілотних літаків розвідників для 

отримання розвідувальної інформації з метою 

нанесення ударів по противнику, для ураження 

наземних, а в перспективі й повітряних об’єктів. що 

забезпечує суттєве підвищення бойових можливостей. 

Використовуючи рій дронів, є ряд переваг для  

виконання поставлених задач. Групи дронів можуть 

результативно виконувати складні місії без 

необхідності в постійному управлінні з боку людини. 

При цьому вони діють більш ефективно, адже швидше 

приймають рішення, миттєво реагуючи на зовнішні 

фактори. 

Прикладом цього є американська програма 

Gremlin. Військові літаки на підльоті до ворожої 

території запускають зграю дронів X-61A, 

розроблених компанією Dynetics. Їх головна задача – 

виявити та знищити засоби ППО противника та інші 

пріоритетні цілі. Універсальним є те, що під час 

виконання місії дрони можуть самостійно 

обмінюватися інформацією та розподіляти задачі між 

собою. «Гремліни» поділяються на три типи: 

розвідувальний, постановник перешкод та 

«камікадзе». Водночас за необхідності будь-який із 

дронів може здійснити таран цілі. Дрони є 

багаторазовими й можуть виконати до 20 рейсів. 

В основі побудови управління групою БпЛА 

лежить два методи: мультиагентний (МАС) та 

ройовий. 

Функціонування МАС пов’язане з кооперацією та 

конкуренцією агентів в процесі колективного 

вирішення задач. Aгент, що не може вирішити власну 

задачу самостійно, має взаємодіяти з іншими 

агентами. При цьому агенти можуть будувати плани 

спільних дій, ґрунтуючись не тільки на власних 

можливостях, але і аналізувати плани і наміри інших 

агентів (використовуючи різні комбінації). 

Кооперативні дії – важлива перевага МАС. При такій 

організації роботи група агентів (дронів) проявляє 

новий, ефективніший тип поведінки. Координація – 

одна з центральних проблем МАС. 

Системи ройового інтелекту складаються із 

множини досить простих  агентів, які всі разом, 

локально взаємодіючи, створюють так званий ройовий 

інтелект.  

В основі поведінки природних колоніальних 

систем лежить самоорганізація. Самоорганізація – 

множина динамічних механізмів, відповідно до яких 

система регулюється на глобальному рівні за рахунок 

взаємодії її компонентів на нижньому рівні без прямої 

взаємодії між цими компонентами. 

Можна виділити чотири функції, які виконують 

колонії в процесі вирішення різних задач: 

координація, кооперація, колективне прийняття 

рішень, спеціалізація. Вони є невзаємно виключними, 

а навпаки – спільно вносять вклад у досягнення 

поставленою перед колонією цілі. Виходячи з цих 

даних, ройовий метод є найкращим для побудови 

колективних систем на основі БпЛА. 

Наукове дослідження роботи полягає у розробленні 

ройової системи, яка є уніфікованою на різні 

платформи робототехніки, так як на даний момент 

відсутня єдина система управління.  В роботі 

розглядається платформно-агностичний апаратно-

програмний інструмент, здатний збирати та 

перетворювати основних мобільних роботів у 

повноцінні рої та досягати різнобічної поведінки 

роїння за допомогою легкопрограмованої бібліотеки 

програмного забезпечення. Модульний характер, як 

апаратного комплексу, так і програмного рівня 

дозволяє можливий розвиток, оновлення та 

https://cybersecurity.att.com/blogs/security-essentials/open-source-intrusion-detection-tools-a-quick-overview
https://cybersecurity.att.com/blogs/security-essentials/open-source-intrusion-detection-tools-a-quick-overview
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розширення технології незалежно від специфікацій 

мобільної платформи. Технологія, яка забезпечує рій, 

являє собою програмне забезпечення, що дозволяє 

широкому спектру платформ із багатьма роботами 

виконувати універсальне та чуйне роїння. 

Це досягається наданням кожному агенту 

додаткового інтерфейсного обладнання, побудованого 

з недорогих та готових компонентів, які інтегровані зі 

спеціально розробленою бібліотекою програм 

загального призначення.  

Робототехнічні системи рою імітують природні рої, 

оскільки зв’язок між підрозділами обмежується 

локальним обміном інформацією за допомогою 

взаємодії на короткий діапазон. Більш загально, 

місцевість спілкування у просторі та часі між 

окремими платформами веде до розподіленого 

спілкування. 

Висновок. Дана розробка системи управління 

групою БпЛА на основі ройового управління може 

бути використана при проектуванні та розробці 

новітніх комплексів, враховуючи той факт, що ця 

технологія, яка сприяє рою, може безперешкодно 

функціонувати з безліччю різних мобільних роботів в 

подальшому її застосування є перспективним в усій 

військовій галузі. 
 

Науковий керівник: начальник кафедри спеціальних 

інформаційних систем та робототехнічних комплексів, 

к.т.н,. полковник Панченко І.В. 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ БЛОКОВОГО 

СИМЕТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ  

ДСТУ 7624:2014 
 

Гурковський Є.О.  

курсант 346 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 
 

Одним із ефективних методів криптографічного 

захисту інформації на сьогоднішній день є 

використання симетричних блокових шифрів. Блочний 

симетричний шифр — це симетричний шифр (тобто 

для шифрування та розшифрування використовується 

один і той же ключ), який розділяє текст на блоки та 

працює з кожним блоком окремо. Під час такого 

шифрування кожен блок даних піддається 

перетворенню декілька раундів, що, в свою чергу, 

спричинює лавинний ефект. Симетричні шифри 

застосовують для зберігання конфіденційних даних на 

фізичних носіях та шифрування інформації під час її 

передавання через комп’ютерні мережі. Однак 

використання симетричних блокових шифрів без 

застосування додаткових криптографічних 

перетворень спричинить ряд недоліків. Зокрема в 

таких випадках неможливо приховати структуру 

інформації, яка захищається за рахунок того, що під 

час шифрування використовуються блоки фіксованого 

розміру та один і той же самий секретний ключ. Тому, 

з метою усунення негативних властивостей процесу 

шифрування і залежно від галузі, в ДСТУ 7624:2014 

передбачено ряд режимів блокового шифрування. 

Режим ECB є складовою усіх інших режимів 

роботи криптографічного алгоритму симетричного 

блокового перетворення. Без додаткових перетворень, 

визначених іншими режимами, використання простої 

заміни для захисту повідомлень не рекомендовано.  

Режими CTR і CFB забезпечують конфіденційність 

повідомлення шифруванням. Шифрування виконує 

пряме відображення повідомлення у шифротекст та 

обернене відображення шифротексту в повідомлення.  

Режим CMAC забезпечує цілісність обчисленням 

та перевіркою імітовставки.  

Режими CBC та OFB забезпечують 

конфіденційність повідомлення шифруванням. Режим 

CBC введений із міркувань сумісності із 

міжнародними стандартами.  

Режим GCM,GMAC забезпечує конфіденційність 

та цілісність повідомлення шифруванням і 

обчисленням тa перевіркою імітовставки. 

Шифрування (гамування) є вибірковим, тобто 

конфіденційність може забезпечуватися лише для 

обраної частини повідомлення. Основний режим 

захисту інформації, що передається відкритими 

мережами.  

Режим CCM забезпечує цілісність і 

конфіденційність повідомлення виробленням 

імітовставки та шифрування. Шифрування 

(гамування) є вибірковим, тобто конфіденційність 

може забезпечуватися лише для обраної частини 

повідомлення.  

Режим XTC забезпечує конфіденційність 

повідомлення шифруванням. Призначений для 

прозорого шифрування носіїв інформації, як правило, 

реалізований на ПК, де немає обмежень в додатковій 

пам’яті для таблиць розшифрування (кілобайти), крім 

того, швидкість опрацювання запитів до носія, як 

правило, значно повільніше шифрування.  

Режим KW забезпечує конфіденційність та 

цілісність повідомлення. Обробляються виключно 

невеликі обсяги даних (менші кілобайта), режим 

суттєво повільніший за інші. 

Послуги конфіденційності забезпечують: ECB, 

CTR, CFB, CBC, OFB, CCM та XTS. Щодо цілісності 

— GMAC, CMAC. Режими, яким властиві ці дві 

особливості — GCM, KW. 

Висновок. Блокове симетричне перетворення 

ДСТУ 7624:2014 має режими роботи, які створені для 

того, щоб зашифровувати текст будь-якого розміру. 

Кожний з них має свої особливості та призначення, 

свої переваги й недоліки. ДСТУ 7624:2014 містить 

режими роботи відповідно до технічного завдання та 

ISO/IEC 10116, режими, які по призначенню і 

основними властивостями співпадають із тими, що 

визначені у ДСТУ ГОСТ 28147:2009, а також 

додаткові режими, потрібні для сучасних засобів 

криптографічного захисту (шифрування ІР-трафіку, 

носіїв інормації, ключових даних малого обсягу та 

інші).  
 

Науковий керівник: доцент кафедри кібербезпеки, 

к.т.н. працівник ЗСУ Самойлов І.В. 
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АНАЛІЗСИСТЕМПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ВТОРГНЕНЬ РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

З ВІДКРИТИМ ПРОГРАМНИМ КОДОМ 
 

Коваль М.О. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

 

Актуальність. Цьогорічні порушення безпеки в 

сфері ІТС, стали нагадуванням про те, що програмне 

забезпечення та компоненти з відкритим кодом 

представляють значний ризик для безпеки 

підприємства, незважаючи на їх численні переваги, 

особливо при неналежному обслуговуванні. Відкритий 

вихідний код з кожним роком зростає у популярності і 

використовується компаніями різних розмірів та в 

багатьох галузях забезпечення безпеки систем. 

Розроблюються та впроваджуються системи 

запобігання вторгнень, які забезпечують захист з 

використанням брандмауерів, систем виявлення 

вторгнень та інших засобів захисту інформації в ІТС, а 

отже і мають критичну важливість перевірки кожного 

компоненту. 

Мета. Метою роботи є аналіз ефективності систем 

попередження вторгнень з використанням відкритого 

програмного забезпечення та відкритих бібліотек 

коду. 

Основна частина. Відкрите програмне 

забезпечення (англ. Open-Source Software) – програмне 

забезпечення (ПЗ) з відкритим вихідним кодом. 

Вихідний код у таких програмних системах доступний 

для перегляду, вивчення та зміни. На основі такого ПЗ 

можна створювати модифікації, виправляти помилки, 

створювати нове ПЗ. 

Окрім широко відомих на ринку операційних 

систем з відкритим кодом, корпоративні користувачі 

також використовують програмне забезпечення для 

контролю з відкритим кодом, інструменти для 

адміністраторів та розробників, а також різні 

бібліотеки коду, що використовуються для створення 

власного програмного забезпечення. Навіть 

комерційне програмне забезпечення, як правило, 

будується на основі відкритого коду. 

Розробники в значній мірі покладаються на 

програмне забезпечення з відкритим кодом, де існує 

підхід "manyeyes" до безпеки.  Зважаючи на те, що 

вартість такого ПЗ – нижча, існує велика кількість 

бета-тестерів та розробників, які знаходять більшість 

проблем в ПЗ, детально описують їх і швидко вносять 

виправлення в системи. Ще однією перевагою систем 

безпеки з відкритим вихідним кодом є те, що в разі 

виникнення проблеми, компанія може швидко 

переглянути код та негайно виправити недолік. Якщо 

ж код ліцензований за угодами компанії, що його 

розповсюджує, то доводиться чекати не одне 

виправлення, поки розробники відреагують на наявну 

вразливість. 

Black Duck Software, Inc. знайшла понад 10 

мільярдів рядків з відкритим вихідним кодом у понад 

550 000 проектів. Згідно їх останнього звіту, 

компоненти з відкритим кодом присутні в 95% 

комерційних додатків. Середній додаток мав 147 

компонентів з відкритим кодом – і 67% програм 

використовували компоненти з відомими 

вразливостями.28% організацій використовують код з 

відкритих бібліотек та постійно аналізують його, 44% 

- ніколи не проходили аудит безпеки і лише 2.4% 

бібліотек мали документацію щодо безпеки. Навіть, 

якщо проблема виправлена, часто немає можливості 

знайти та повідомити про оновлення, бо ніхто не має 

уявлення про користувачів цих компонентів. 25% 

розробників заявляють, що взагалі не докладають 

зусиль, щоб якось повідомляти користувачів про 

вразливі місця, і лише 10% подають CVE. Деякі 

компанії використовують старіші версії коду і не 

можуть перейти на останню версію через проблеми 

сумісності зі своїми розробками. 

Висновок. Загалом, якість програмного 

забезпечення з відкритим кодом покращується. На 

даний час, близько 750 мільйонів рядків з відкритим 

вихідним кодом, що беруть участь у проектах 

сканування на вразливості, мають 1,1 мільйона 

дефектів – і 650.000 з них усунули в короткий термін. 

Але в той же час, багато проектів, особливо менших за 

масштабом, не сканують свій код на наявність 

потенційних слабких місць у безпеці з різних причин. 

Оскільки всі системи безпеки, особливо попередження 

та виявлення вторгнень, відіграють важливу роль у 

захисті ІТС – потрібно своєчасно та постійно 

оновлювати відкрите ПЗ для попередження атак через 

вразливості у самому коді ПЗ систем кібербезпеки. 
 

Науковий керівник: професор кафедри кібербезпеки, 

к.т.н., полковник Мазулевський О.Є. 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ І 

АНАЛІЗУ МЕРЕЖНОГО ТРАФІКУ  

NTOPNGІ NDPI 
 

Крупський В.В. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

 

Розвиток інформаційних технологій в наш час 

приводить до утворення великої кількості даних, що 

генерується кожен день у світі. Темпи зростання даних 

вражають, і ці дані надходять з великої кількості 

ресурсів, мають різні степені структурованості і 

велику кількістю корисної інформації, яка може бути 

ключовою для досягнення мети між конкуруючими 

суб'єктами. Можливість аналізу  цієї великої кількості 

даних являє собою нову еру зростання 

продуктивності. 

Метою роботи є аналіз ефективності процесу 

моніторингу і аналізу трафіку в мережах 

використовуючи системи Ntopng і фраємворк уnDPI. 

Об’єктом роботи є систем для моніторингу і 

аналізу трафік уnDPI. 

Ntopngє мережним зондом, який дозволяє 

спостерігати за використанням мережі. Інформація 

представляється за допомогою web інтерфейсу, 

заснованого на HTML5 і Ajax, включаючи в себе 

можливості конфігурацій і адміністрування. Ntopng 
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виводить інформацію про мережу з можливістю її 

сортування по задіяним додаткам, протоколам, хостам 

чи портам. Також є можливість перегляду інформації 

про мережу в вигляді активних з’єднань. Система 

ntopng може записувати трафік і збирати статистику. 

Для розпізнавання додатків і протоколів Ntopng 

використовує фраймвор кnDPIз відкритим вихідним 

кодом. nDPI здатний ідентифікувати прикладні 

протоколи не залежно від того які порти були 

використані на транспортному рівні, завдяки заданим 

в ньому сигнатурам. На даний момент nDPI включає в 

себе правила для ідентифікування 252 протоколів і 

додатків. 

В рамках роботи аналізується можливість 

включення в nDPI власної сигнатури для ідентифікації 

протоколу чи додатку. Для прикладу використаєм 

додаток TeamSpeak. Комп’ютерний додаток, 

призначений для обміну голосовою інформацією за 

допомогою VoIP. В самому фраймворк іnDPI уже 

написані всі функції для виділення із потоку окремого 

пакету, функції для звернення до навантаження пакету 

і до конкретних полів, використовуючи бітову маску. 

Додаток TeamSpeckмає три типи поля Public Flags: 

0x03(version:yes), 0xf4(reset:yes), 0xbe 

(version:no,reset:no), та використовує 9987 і 8767 

порти. По цим даним вже можна відстежити додаток. 

Для коректного включення сигнатури необхідно 

об’явити використані функції в відповідних файлах 

заголовку. Коротке керівництво вкладено в папку 

самого фраймворку. Необхідно створити трафік за 

допомогою комп’ютерного додатку Team Speck. 

При перезапуску nDPI сигнатура додатку Team 

Speck буде доданий в бібліотеку сигнатур, для 

перевірки коректності роботи варто використати 

додаткові зондуючі додатки типу Wireshark для 

виявлення кількості відправлених протоколів від 

сервера та співставлення їх з результатами перевірки 

nDPI.  

Подальшою цілю ставим задачу збільшення 

бібліотеки сигнатур і впровадження алгоритму аналізу 

аномальної поведінки протоколів. Метод виявлення 

аномальної поведінки схожий на сигнатурний метод, 

але в ньому замість бази сигнатур використовуються 

моделі поведінки трафіку, що дає можливість опису 

будь-якого трафіку в мережі. Наприклад: однотипний 

трафік с декількох хостів, с одним розміром пакетів. 

Таким чином можливо добавити будь-який протокол, а 

також додаток або змінити існуючу сигнатуру. 

Можливість написання окремих модулів для інтеграції 

в nDPIз існуючими системами дозволяє контролювати 

трафік використовуючи дані nDPI. На даний момент є 

модулі netfilterякий дозволяє втілити фреймворк 

iptables, та nEdge. Обидва модулі разом з Ntopng дають 

можливість в режимі  реального часу виявити та 

протидіяти трафіку який не відповідає політиці 

безпеки встановлених користувачем чи 

адміністратором безпеки.  

 
Науковий керівник: старший викладач кафедри 

кібербезпеки підполковник Баканов В.С. 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧННЯ 
 

Кузьмінський В.С. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

Актуальність. Для ефективного та швидкого 

реагування на кіберзагрози в сучасних інформаційних 

системах використовуються технології машинного 

навчання. Вони дозволяють виявляти нові загрози в 

інформаційних системах та спрощувати роботу 

аналітиків у сфері інформаційної безпеки. Машинне 

навчання використовується для нейтралізації 

шкідливого програмного забезпечення (ПЗ), виявлення 

зараження та аналізу аномалій URL, доменів та 

профілів поведінки користувача. 

Мета. Проаналізувати алгоритми машинного 

навчання, що використовуються для виявлення 

шкідливого програмного забезпечення. 

Основні положення. Методами МН зазвичай 

називаються такі методи побудови алгоритмів, що 

можуть самостійно знаходити рішення завдання, 

опираючись на математичні закономірності на основі 

яких створюються прогнози. Ціль МН - частково або 

повністю автоматизувати рішення різних складних 

аналітичних задач. МН здатне прискорити реагування 

для виявлення шкідливого ПЗ. Алгоритми МН 

потребують великого набору даних, що були 

попередньо проаналізовані так класифіковані для 

вирішення певного завдання у сфері кібербезпеки. Для 

кожної системи захисту необхідно розуміти всі 

специфічні особливості властивості вхідних даних, 

відповідно до яких необхідно підібрати оптимальний 

алгоритм, щоб спроектувати ефективну систему для 

протидії шкідливому ПЗ. 

 
Рис.1 Алгоритм застосування машинного навчання для 

виявлення шкідливого ПЗ.  

На рисунку 1зображено алгоритм побудови 

системи, що використовуються для виявлення 

аномалій шкідливого ПЗ використовуючи метода МН.  

Отже, ефективність функціонування систем, в які 

інтегроване машинне навчання залежить від її 

структури та вибору вектору вхідних даних. Основні 

недоліки систем, в які інтегровані методи МН – 

необхідність постійно перенавчати системи для 

коректної роботи. Сучасні методи визначення на 

основі SPRL-структур  дозволяють виявити нові 

загрози, даних про які немає даних у базі системи. 

Інтегрування алгоритмів МН здатне покращити 

стійкість інформаційно-телекомунікаційної системи в 

цілому Однак, для прийняття рішення, яке 
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відбувається за нетривіальним сценарієм, необхідний 

додатковий аналіз спеціалістом з кібербезпеки. Таким 

чином, алгоритми МН можуть бути ефективними 

інструментами для виявлення шкідливого 

програмного забезпечення. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережа підполковник Артюх С.Г. 

 
 

 

 

 

АНАЛІЗ ПРОТИДІЙ ЗАГРОЗАМ СУЧАСНИХ 

СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ  
 

Лазоренко Є.М. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 
 

Актуальність. Сучасні сервіси комп’ютерної 

мережі ЗС України характеризується великою 

кількістю процесів, службі програмних рішень, що 

працюють на кожному ПЕОМ. Для отримання 

інформації щодо функціонування та контролю за 

використанням ресурсу комп’ютерної мережі 

підрозділу розгорнуто системи моніторингу та 

спостереження за сервісами (СМ). 

Мета. Порівняти методи захисту систем 

моніторингу та визначити лідера серед сучасних СМ. 

Основні положення. Система моніторингу та 

спостереження за сервісами – це апаратно-програмне 

забезпечення призначене для збору, обробки, 

зберігання та відображення повної інформації про стан 

всіх компонентів телекомунікаційної і інформаційної 

інфраструктури мережі в реальному часі незалежно від 

архітектури мережі, типу обладнання і постачальників 

програмного забезпечення. 

Система моніторингу класифікує себе як система, 

що забезпечує безпеку. В тому, що постійно 

контролює всі процеси, які відбуваються в мережі в 

режимі реального часу та повідомляє адміністратора 

мережі про всі виявлені порушення роботи ІТ-

інфраструктури. Тому питанням безпеки самої 

системи моніторингу не варто нехтувати, а постійно 

слідкувати за дотриманням всіх можливих 

вразливостей, що можуть бути присутні. 

Таблиця 1 

 Порівняльний аналіз систем моніторингу 

Основними видами протидії загрозами в СМ є: 

автентифікація, шифрування інформації, 

розмежування прав доступу, контроль доступу та 

збереження цілісності даних, захист системи від атак 

методом перебору паролів.    

Висновок. Система моніторингу Zabbixмає 

широкий та більш модернізовані ший набір 

функціональних можливостей щодо захисту порівняно 

з іншими системами. Виконання перелічених вимог до 

безпеки системи моніторингу та спостереження за 

сервісами ІТС забезпечить її безперервне та стійке 

функціонування, а також мінімізує можливість 

несанкціонованого доступу. В подальшому планується 

практична реалізація Zabbix на локальній мережі 

кафедри для більш точного аналізу. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережах  підполковник Артюх С.Г. 

 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОВИХ 

ПОЛЕГШЕНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ 

АЛГОРИТМІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО 

ПІДПИСУ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОТСТЯМИ 
 

Левицький М.В. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра  кібербезпеки 

 

Актуальність. Динаміка бойових дій на сході 

України значно підвищує вимоги до оперативності 

забезпечення військ та негайного реагування на 

загрози і збройні конфлікти. Аналізуючи досвід армій 

провідних країн світу, використання таких технологій 

як «Інтернет речей» (ІоТ) значно модернізують ці 

процеси. Дана технологія передбачає що у всіх 

можливих елементах бою будуть застосовуватися різні 

пристрої, які виконують величезний спектр бойових 

завдань. Це носимі прилади, датчики, «розумна» 

зброя, транспорт, роботи. Всі вони будуть пов'язані 

між собою і солдатами, і кожен буде діяти як джерело 

інформації, яка підлягає аналізу для вироблення 

правильного рішення і видачі команди чинним 

підрозділам. Основною проблемою застосування IoT у 

військових умовах це забезпечення високого рівня 

безпеки. Сьогодні проблеми безпеки поступово 

вирішуються шляхом застосування технологій 

шифрування але через серйозні обмеження на 

внутрішньому обчислювальному ресурсі більшості 

пристроїв технології ІоТ, неможливо використовувати 

існуючі криптографічні алгоритми. Тому 

пропонуються легкі методи криптографії для 

подолання багатьох проблем звичайної криптографії. 

Мета. Метою роботи є класифікація та аналіз 

легковагових криптоалгоритмів для вибору найбільш 

відповідного до сформованих критеріїв і в 

подальшому  використання його в ІТС ЗСУ. 

Основна частина. В 2020 році національний 

університет стандартів та технологій США (NIST) 

Метод захисту Системи моніторингу 

Zabbix v5.2 Cacti Nagios Сore OpenMNS 

LDAP 
автентифікація 

Так Так Плагін Так 

HTTP 
автентифікація 

Так Ні Ні Ні 

Автентифікація 
за допомогою 
внутрішньої БД 

Так Ні Плагін Ні 

Шифрування 
SSL 

Ні Ні Так Так 

Шифрування 
TLS 

Так Ні Ні Ні 

Можливість 
надання прав 
доступу 

Так Так Так Так 

SNMP пастки SNMP v1,2,3 Ні SNMP v1,2 Ні 
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розпочав процес збору, оцінки та стандартизації 

полегшених криптографічних алгоритмів, які 

підходять для використання в обмежених 

середовищах, де ефективність поточних 

криптографічних стандартів NIST не є 

прийнятною. Наразі залишилось 10 фіналістів згідно 

яких було проведено порівняльний аналіз та 

класифіковано їх за основною схемою алгоритмів, 

структурою та функціональністю.  

Складність обчислення алгоритму за 

асиметричною схемою приблизно перевищує в 1000 

разів складність обчислення за симетричною схемою. 

Тому ми зосереджуємо увагу на симетричній схемі 

шифрування яка може бути широко застосована до 

пристроїв, на які застосовуються суворі обмеження 

ресурсів. Відповідно до вимог NIST використання 

автентифікованого шифрування з приєднаними 

даними (AEAD) є найбільш прийнятними для вимог 

легковагової криптографії. Так як шифрування буде 

проходити з AEAD при якому частина повідомлення 

шифрується, частина залишається відкритою, то з 

точки зору безпеки, алгоритм AEAD повинен 

забезпечувати як конфіденційність відкритих текстів, 

так і цілісність зашифрованих текстів, також згідно 

вимог алгоритм AEAD не повинен визначати довжини 

ключів, менші за 128 біт. 

Вимоги до хеш-функції: Криптоаналітичні атаки на 

хеш-функцію повинні потребувати щонайменше 2
112

 

обчислень на класичному комп’ютері. Хеш-функція не 

повинна визначати розміри вихідних даних, які менше 

256 біт. 

Під час вибору алгоритму AEAD та алгоритму 

хеш-функцій зверталась увага на те, що він повинен 

працювати значно краще у обмежених середовищах 

порівняно з чинними стандартами. Алгоритм повинен 

бути оптимізований, щоб бути ефективними для 

коротких повідомлень (8 байт), повинні бути можливі 

компактні апаратні реалізації та реалізації вбудованого 

програмного забезпечення з низьким обсягом 

оперативної пам’яті та ПЗУ. 

Висновок. Безумовно, використання у військовій 

сфері «розумних» пристроїв вже незворотній процес. 

Так як застосування ІоТ передбачає, що всі пристрої 

об’єднані в одну мережу, є ризик скомпрометувати 

всю мережу, тому застосування IoT у військових 

умовах вимагає високого рівня безпеки, який можна 

забезпечити за допомогою стійкого полегшеного 

криптоалгоритму. 

 
Науковий керівник: старший викладач кафедри 

захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережах  працівник ЗСУ Толстих В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ НА 

ОСНОВІ МАШИНО ЗЧИТУВАЛЬНИХ КОДІВ 

 
Ляшенко В.О. 

курсант 363 навчальної групи 

кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів 

 

Сьогодні велика кількість розвинених держав 

переходить до використання систем електронного 

документообігу.. Це значно покращує роботу 

державних органів, підприємств та установ. Основною 

перевагою даних систем є швидкість роботи та, 

значною мірою, простота у використанні. 

Такі системи повинні бути захищені від 

несанкціонованого доступу – мати елементи захисту і 

включати доступні процедури ідентифікації та 

автентифікації користувачів. 

Дослідження систем електронного документообігу 

є актуальними як в умовах функціонування  силових 

структур так і в умовах ведення гібридної війни між 

Україною та Росією, в тому числі на сході України та в 

зоні проведення Операції об’єднаних сил де часто 

виникає потреба в мобільному та швидкому створенні 

пропускних пунктів контролю великого потоку людей. 

Актуальність дослідження пов’язана з 

необхідністю вирішення питання оптимізації процесів 

ідентифікації та автентифікації при використанні 

систем електронного документообігу. 

Використання електронної бази даних та 

відповідних документів з машино зчитувальними 

елементами може значно полегшити процедуру 

контролю та забезпечити безпековий режим  роботи 

органів та підрозділів які відповідають за ці процеси. 

Метою дослідження є аналіз сучасних електронних 

систем захисту документів з машинозчитувальними 

елементами, їх характеристик,  вимог до них,  вибір 

відповідного елементу персоналізації і його захисту та 

розробка власної системи захисту на основі 

машинозчитувальних кодів, як елементів їх захисту та 

функціонування. 

Для досягнення мети в роботі сформульовані та 

вирішені часткові взаємопов’язані завдання 

дослідження: 

- Аналіз електронних елементів персоналізації та 

захисту  документів. 

- Аналіз роботи найпрогресивніших елементів 

ідентифікації та автентифікації. 

- Аналіз доцільності та можливості використання 

2D (QR) коду як елементу персоналізації та захисту 

документів. 

- Розробка процедури та алгоритму ідентифікації та 

автентифікації на основі 2D (QR) коду. 

- Оцінка процедури автентифікації. 

У ході дослідження було використано 

загальнонаукові методи, такі як: аналіз, синтез, 

порівняльний аналіз, імітаційне моделювання, тощо. 

Проведено аналіз сучасних документів та їх 

характеристик. Пpоаналізовано види електронного 

захисту документів, ступінь їх захисту. 

Розглянуто використання елементів ідентифікації 

та автентифікації. В результаті чого встановлено, що 

серед найголовніших методів забезпечення процесу 

ідентифікації та автентифікації документів є метод їх 
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реалізації в процесі створення систем на основі 

машино зчитувальних елементів. Кожен вид 

машинозчитувального елементу має власну 

технологію створення і, у відповідності, притаманні 

йому властивості. В залежності від цих властивостей 

підбирається варіант застосування елементу в 

документах різного рівня важливості.  

У результаті аналізу роботи провідних 

машинозчитувальних елементів та процесів, які 

відбуваються, було виявлено, що на ступінь 

захищеності документу впливає два основних 

чинника, такі як – контроль доступу та проведення 

кінцевих пасивної або активної автентифікацій. 

На основі проведеного дослідження розроблено 

власний варіант системи ідентифікації та 

автентифікації пластикових документів на основі 2d 

(QR) коду. Запропонована система може бути 

використана як аналог більш дорогим варіантам 

організації контрольно-пропускного режиму на 

об’єктах, завдяки своїй простоті та малоймовірності 

несанкціонованого доступу до алгоритмів та процесу 

роботи її елементів. Використання даної системи на 

контрольно-пропускних пунктах може значно 

покращити управління та забезпечити захищеність 

системи безпеки, процесу перетину контрольованої 

зони. 

Висновки. Підсумовуючи результати виконання 

роботи можна стверджувати, що для того щоб якісно 

та надійно захистити документ від підробки, 

забезпечити його автентичність необхідно надалі 

покращувати процеси кодування, ідентифікації та 

автентифікації персоналізованої інформації. Слід 

переносити персоналізовану інформацію з документів 

напряму до баз даних машино зчитувальних систем. 

Адже, по-перше, це захистить персональну 

інформацію людини від дій зловмисника. По-друге, це 

полегшить сам процес створення документів та значно 

здешевить його. Однак найважливішим параметром 

залишиться стійкість, та захищеність від 

несанкціонованого втручання в роботу машино 

зчитувальних електронних систем  
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Актуальність. На сучасному етапі розвитку 

суспільства однією з найбільших цінностей стала 

інформація. Важливим питанням на сьогоднішній день 

є захист інформації. Існує декілька напрямків та 

підходів до захисту інформації, одним з яких є 

криптологія, тобто захист математичними методами. 

Розвиток електронно-обчислювальної техніки та 

математичного апарату дає змогу зловмисникам за 

допомогою криптографічного захисту інформації 

несанкціоновано передавити зашифровані дані та при 

цьому залишатися непоміченими. Тому для захисту 

важливої інформації у сучасних інформаційних 

системах повинні бути впроваджені інструменти 

виявлення несанкціонованої передані зашифрованих 

повідомлень. 

Мета. Розробка пропозицій щодо модернізації 

системи виявлення вторгнень для детектування 

несанкціонованого зашифрованого трафіку у мережі. 

Основна частина. Існує декілька підходів, які 

вирішують дану проблему. Основними методами 

детектування зашифрованих потоків є:  

- машинне навчання (ML); 

- глибока перевірка пакетів (DPI); 
- система виявлення вторгнень (IDS). 
Машинне навчання використовує підхід виявлення 

шкідливого трафіку без його розшифрування та 

базується на використанні метаданих заголовків 

пакетів для прийняття рішення. Після проведення 

дослідів було встановлено, що системи виявлення на 

основі машинного навчання спроможні детектувати 

неправомірні дії з досить високою точністю (97%). 

DPI на відміну від ML розшифровує пакети та 

порівнює вміст з базою сигнатур. Використання 

такого підходу створює передумови для порушення 

конфіденційності інформації, яка передається та 

створює значні затримки при розшифруванні даних.  

IDS подібно до ML використовує заголовки пакетів 

а також базу сигнатур для пошуку шкідливих пакетів. 

Цю систему досить просто налаштувати і 

адмініструвати. Проте слід звернути увагу, що для 

успішної роботи системи база сигнатур повинна 

регулярно оновлюватися. 

Було проведено аналіз основних протоколів, з 

функцією шифрування. У кожного клієнта TLS є своя 

бібліотека та параметри безпеки, якими користувачі 

обмінюються, щоб створити зашифрований канал. При 

цьому, ці дані передаються у відкритому вигляді. І у 

незашифрованих повідомленнях client Hello, client Key 

Exchange міститься цінна інформація про клієнтські 

бібліотеки  TLS та інші важливі дані. Також існують 

способи виявлення самопідписаних сертифікатів, 

методом виявлення та аналізу нетипових рядків 

сертифікату. 

Загалом для покращення системи виявлення 

вторгнень «Snort» було створено новий динамічний 
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препроцесор, написаний на мові С, який використовує 

підхід аналізу поля пакету –TTL (час життя пакета). 

Висновок. У результаті роботи було: визначено 

основні методи детектування несанкціонованих 

зашифрованих інформаційних потоків. Проведено 

порівняльний аналіз основних інструментів виявлення 

зашифрованих потоків. Було встановлено ознаки та 

особливості окремих протоколів за допомогою яких 

можливо виявити несанкціоновану передачу 

інформації без її дешифрування, розгорнуто систему 

IDS «Snort» версії 3.1.4 на базі операційної системи 

«Ubuntu» версії 20.04. З урахуванням даних 

особливостей у роботі запропоновано модернізувати 

систему виявлення вторгнень «Snort» шляхом 

створення динамічного препроцесора. Використання 

цього препроцесора підвищить ефективність 

детектування несанкціонованих зашифрованих 

потоків інформації у мережі. 

 
Науковий керівник: доцент кафедри кібербезпеки, 

к.т.н  працівник ЗСУ Яковлєв С.В. 
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Завдяки розвитку технологій у сучасному світі 

значно підвищились вимоги до систем, які 

забезпечують життєдіяльність суспільства, а також до 

документів, що підтверджують статус особи (об’єкту) 

в цих системах. 

Прикладів таких систем безліч і майже всі вони 

використовують документи, що дуже часто являють 

собою пластикову картку та мають стандартні 

характеристики, розміри та параметри. 

Оскільки такі документи відносяться до 

документів суворого обліку і звітності, актуальними  є  

елементи захисту документів, захищеність системи та 

процедур ідентифікації та автентифікації особи 

(об’єкту) в цих системах. 

Питання розвитку систем ідентифікації та 

автентифікації є актуальними також в умовах ведення 

гібридної війни між Україною та Росією, в тому числі 

на сході України в зоні проведення Операції 

об’єднаних сил. Адже саме там дуже часто виникає 

потреба в мобільному, та швидкому створенні 

контрольно-пропускних пунктів де циркулює великий 

потік людей. 

Метою дослідження є аналіз пластикових 

документів з електронними елементами ідентифікації, 

вибір елементу ідентифікації та розробка аналогу 

системи на основі цього елементу. 

Об’єкт дослідження – сучасні пластикові 

машинозчитувальні документи. 

Предметом дослідження – безконтактний елемент 

ідентифікації сучасних пластикових документів. 

Для досягнення мети було проаналізовано 

пластикові картки як електронні документи, їх види 

та характеристики. Встановлено, що сучасні 

пластикові документи є невід’ємною частиною життя 

всіх сфер сучасного суспільства. Через це їх існує 

велика кількість видів. Кожен вид має своє 

призначення, фізичні та технологічні властивості. 

Також існує велика кількість захисних елементів 

пластикових документів. 

Проаналізовано види електронного, 

поліграфічного захисту пластикових документів, 

ступінь їх захисту. 

Також було розглянуто і проаналізовано 

безконтактні картки як ідентифікаційні документи і їх 

безконтактні елементи ідентифікації – магнітні смуги, 

QR-код, RFID-чіп, NFS-чіп. 

В результаті встановлено, що найкращим 

елементом ідентифікації за захищеністю є RFID-чіп. 

На основі проведеного аналізу розроблено 

програмно-апаратний комплекс зчитування та 

програмування пластикових карток з безконтактним 

елементом ідентифікації. 

Висновки. Розроблений власний варіант системи 

ідентифікації та автентифікації пластикових 

документів на основі RFID-чіпу може 

використовуватися як аналог більш дорогим 

варіантам систем ідентифікації і автентифікації 

завдяки своїй простоті побудови та вартості. 

Запропонована система може бути використана 

для силових структур – ЗСУ, МВС, ДПСУ, а також в 

соціальній сфері. 
 

Науковий керівник: викладач кафедри спеціальних 

інформаційних систем та робототехнічних комплексів  

к.т.н, доцент працівник ЗСУ Слотвінська Л.І. 
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Одним з видів загроз діяльності державних і 

комерційних установ та організацій є несанкціоноване 

знімання службової,  комерційної й особистої 

інформації. Останнім часом зловмисники або 

конкуренти не обмежуються використанням 

стандартного роду апаратури, зйому акустичної 

інформації. Для перехоплення інформації 

використовують спеціальні мініатюрні електронні 

пристрої перехоплення інформації. Сучасні технології 

дають змогу виконати закладні пристрої мініатюрним 

розміром та вагою, що дозволяють встановлювати їх в 

повсякденних речах, канцелярських товарах, 

елементах інтер’єру тощо. Також особливу небезпеку 
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представляють радіозакладні пристрої, побудовані на 

мікроконтролерній та мікропроцесорній техніці, що 

дає можливість зловмиснику управляти режимом 

роботи, функцією розпізнавання голосу, зміною 

частоти передачі та іншими особливостями 

інтелектуального застосування даних пристроїв. 

Актуальність теми викликана в можливому 

використанні мікроконтролерних та мікропроцесорних 

технологій в радіозакладних пристроях, приховуванні 

факту передачі інформації використовуючи алгоритми 

обробки, стиснення, накопичення та передачі 

інформації у визначений час. Проаналізувавши 

методики спеціальних обстежень, є необхідність її 

вдосконалення, враховуючи факт прогресу технологій 

тим самим стандартні методики є не ефективними. З 

огляду на це виникає необхідність розробки методики 

виявлення інтелектуальних радіозакладних пристроїв з 

використанням спеціальних пошукових комплексів та 

засобів, що забезпечить достатній рівень 

оперативності виявлення радіозакладних пристроїв. 

Метою дослідження є аналіз способів та засобів 

виявлення радіозакладних пристроїв та розробка 

методики виявлення закладних пристроїв за 

елеменами інтелектуалізації для більш новітніх 

розробок та їх виявлення спеціальними пошуковими 

комплексами та засобами. 

Під час проведення досліджень при вирішенні 

даної задачі було проаналізовано сутність витоку 

інформації через закладні пристрої. Досліджено 

основні технічні характеристики закладних пристроїв, 

що використовуються в теперішній час. Розглянуто 

основні складові захисту інформації, основні 

положення щодо забезпечення захисту інформації, 

класифікації та характеристики закладних пристроїв та 

проведення досліджень в даному напрямку. 

Розроблено методику виявлення закладних пристроїв з 

системами інтелектуалізації на об’єкті інформаційної 

діяльності. Результати проведення спец обстежень 

приміщень з використанням розробленої методики 

показали підвищення ефективності проведення 

пошукових заходів на 7-12% у порівнянні з заходами, 

що використовували існуючі методики. 

Висновок розроблена методика виявлення 

радіозакладних пристроїв з використанням 

спеціальних пошукових комплексів та засобів, що 

дозволить підвищити ефективність проведення 

спецдосліджень приміщень на наявність закладних 

пристроїв, оперативність проведення заходів щодо 

виявлення закладних пристроїв та дозволить 

визначити оптимальний склад спецтехніки, що 

використовується при спецдослідженні приміщень. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри спеціальних 

інформаційних систем та роботехніхнічних комплексів 

к.т.н. підполковник Восколович О.І. 
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Новікова Ю.А.  
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кафедра кібербезпеки 

 

Актуальність. Проблема атак соціальної інженерії 

в Інтернеті з кожним роком стає все більш 

розповсюдженою. Якщо говорити про організації, що 

мають конфіденційну інформацію, то з великою 

впевненістю можна сказати про те, що маючи 

захищену систему всередині організації, не всі 

турбуються про витік інформації через співробітників, 

а ті через незнання або неуважність стають жертвами 

соціальної інженерії. 

Оскільки фішинг є досить розповсюдженим 

явищем, то під його загрозу потрапляють як і 

підприємства так і звичайні люди. Методи захисту від 

фішингу не є досконалими і завжди актуальним є 

пошук нових рішень в цій сфері. 

Аналіз останніх публікацій. Кількість кібератак із 

використанням фішингу неухильно зростає. Згідно 

статистичних даних представлених у звіті Anti-

Phishing Working Group загальна кількість фішингових 

атак, виявлених у 4 кварталі 2020 року, склала 225 304, 

що на 29% більше порівняно з 4 кварталом 2019 року 

(162 155), та на 39% більше ніж у 4 кварталі 2018 року 

(138 328). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Фішинг – це процес розповсюдження підроблених 

електронних повідомлень, які виглядають як 

повідомлення від надійного джерела. Зазвичай це 

реалізується через електронну пошту. Ціллю є 

викрадення конфіденційних даних або установка 

шкідливого програмного забезпечення на комп’ютер 

користувача. Фішинг є широко розповсюдженим 

типом кібератаки, знати про яку необхідно кожному 

користувачу, щоб забезпечити необхідний захист. 

Противники використовують програмні методи 

реалізації фішингових атак за допомогою KaliLinux 

основними з яких є: CATPHISH – програма для 

генерації схожих доменних імен, основною метою якої 

є перевірка можливісті їхньої участі. Evilginx – 

платформа для фішингової атаки людина-посередині, 

яка використовується для фішингу облікових даних і 

кукіз сеансів будь-яких веб-служб. AtEar – це 

масштабована та ефективна програма, а також перше 

мережеве рішення для оцінки вразливостей 

бездротових мереж. 

Цільовий фішинг спрямований на конкретну особу 

або компанію з використанням спеціально зібраної 

інформації про ціль з відкритих джерел (соціальні 

мережі, періодичні публікації, офіційний сайт 

організації), щоб зробити своє послання-прийом 

переконливішим. 

Інформаційна система з доступом до мережі 

Інтернет (далі – ІСД-Інтернет) призначена для 

забезпечення доступу та використання інформаційних 

ресурсів мережі Інтернетслужбовими особами МОУ та 

ЗС України. Головною метою системи є обмін 

відкритою інформацією (електронна пошта, офіційні 

сторінки в соціальних мережах) у службових цілях. 
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Також система забезпечує функціонування інших 

інформаційних систем МОУ та ЗС України. 

Забезпечення безпеки інформації в ІСД-Інтернет 

здійснюється шляхом впровадження комплексних 

систем захисту інформації на АРМ та виконання 

заходів з безпеки інформації на головному, 

регіональних та територіальних вузлах мережі, а 

також заходів з контрою безпеки інформації. 

Для виключення несанкціонованого доступу до 

мережі Інтернет, контролю використання їх, 

встановлення комп’ютерних програм користувачів 

ІСД-Інтернет та запобігання їх встановленню без 

участі користувачів ІСД-Інтернет під час підключення 

АРМ ІСД-Інтернет застосовується доменна структура 

з використанням групових політик безпеки, при цьому 

фізичні сервери контролера домену розгортаються на 

базі операційних систем типу Linux та/або Microsoft 

Windows Server.  

Висновок. Проаналізувавши види кібератак за 

допомогою фішингу та методи протидії ним на мережі 

ІСД-Інтернет, було визначено, що основним методом 

протидії фішингу на мережу ІСД-Інтернет є 

організаційні заходи. На даний час у Збройних Силах 

України не існує дієвого апаратного способу 

забезпечення безпеки елементів цієї мережі від 

фішингових атак. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережах  підполковник Артюх С.Г. 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК 

ПРОВЕДЕННЯ ПЕНТЕСТИНГУ МЕРЕЖ 
 

Орищук Д.В. 
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Актуальність. Зі збільшенням залежності установ 

від ІТ-технологій, гостро постає питання забезпечення 

інформаційної безпеки. Одним з ключових заходів у 

забезпеченні інформаційної безпеки компанії є 

тестування на проникнення. Це дозволяє упевнитися в 

надійності захисту від несанкціонованого доступу та 

інших загроз інформаційній безпеці. 

Мета. Провести аналіз сучасних методик 

тестування на проникнення мереж для  подальшого 

підвищення їх захищеності. 

Основні положення. Тест на проникнення - це 

симуляція атаки на систему, мережу або її сегмент, з 

метою виявлення вразливостей та доказу того, 

наскільки вона вразлива для реального нападу. Під час 

проведення тесту йде визначення того, як система 

реагує на атаку (в незалежності від того можливо чи ні 

порушити захист системи) і до якої інформації можна 

в ній доступитись. Тест дозволяє отримати актуальну, 

незалежну оцінку захищеності мережі, дає зрозуміти 

наскільки якісно побудовані процеси інформаційної 

безпеки, оцінити правильність налагоджень серверів і 

робочих станцій. 

Найчастіше тести проводять для: 

- оцінки захищеності нової інформаційної системи;  
- оцінки захищеності системи після її модернізації; 
- виконання вимог міжнародних стандартів;  
- планування витрат на інформаційну безпеку. 
Для проведення тестування на проникнення існує 

ряд методик різних країн світу. На даний час найбільш 

розповсюдженими є:  

- The Open Source Security Testing Methodology 

Manual (OSSTMM);  

- The National Institute of Standards and Technology 

(NIST) Special Publication 800-115;  

- Penetration Testing Execution Standard (PTES); 

- Information Systems Security Assessment 

Framework (ISSAF) 

- Методологія BSI – Study A Penetration Testing 

Mode; 

- OWASP (Open Web Application Security Project) 

Testing Guide. 

Кожна з методик пропонує керівні принципи для 

процесу оцінки безпеки мережі (сегменту мережі) і 

виконана у формі опрацьованого документа. Для їх 

порівняння запропоновано такі критерії, як: опис 

інформації, яку може отримати зловмисник; опис 

цілей тестування на проникнення - наскільки точно 

відображений очікуваний результат при застосуванні 

методології; детальність опису методики; детальність 

опису пунктів; детальність опису класифікації 

тестування на проникнення; наявність класифікації 

вразливостей; детальність класифікації вразливостей; 

наявність списку рекомендованих утиліт для тестів; 

детальність опису використання утиліт; сприйняття та 

загальна оцінка методології. Якщо розкриття кожного 

критерію оцінити за шкалою від 0 до 10 (де 0 – не 

розкрито зовсім, 10 – розкрито максимально точно), то 

в результаті найбільше балів наберуть методики BSI 

(49), ISSAF(52) та PTEST(79). Тим не менше, кожна з 

них має свою специфікацію, недоліки і переваги. 

Так, при проведенні тестування на проникнення 

постає питання оптимального вибору методів 

тестування, з врахуванням особливостей цільової 

мережі, яке не може вирішити на 100% жодна з 

відомих методик. Тому, проведений аналіз дає 

можливість, за потреби, розробити індивідуальну 

методику для тестування різних видів мереж, в тому 

числі мереж спеціального призначення. 

Висновок. Отже, беручи до уваги результати 

аналізу, можна зробити висновок, що застосування 

методик пентестингу при проведенні комплексної 

перевірки мереж є доцільним та перспективним, і 

потребує подальшого дослідження. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережа  підполковник Артюх С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХХ  воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ 

114 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

ГРУПОЮ БПЛА 
 

Пахольчук М.А. 
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кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних  комплексів 
 

Ройовий інтелект (англ. Swarm Intelligence) описує 

колективну поведінку децентралізованої системи, яка 

здатна до самоорганізації. Інколи ройовий інтелект 

називають колективним інтелектом і він розглядається 

в теорії штучного інтелекту, як метод оптимізації.  

Актуальність теми Актуальність дослідження 

пов’язана з необхідністю вирішення питання як при 

участі лише однієї людини керувати групою 

безпілотних літальних апаратів для виконання завдань. 

Системи ройового інтелекту, як правило, складаються 

з множини агентів (мультиагентні), які локально 

взаємодіють між собою, а також з навколишнім 

середовищем. Самі агенти зазвичай досить прості, але 

всі разом, взаємодіючи, вони створюють, так званий, 

ройовий інтелект. Прикладом у природі може служити 

колонія мурах, рій бджіл, зграя птахів, косяк риб. 

Виділяють 3 основних типи алгоритмів ройового 

інтелекту, а саме алгоритм колонії мурах, бджолиний 

алгоритм та метод рою часток. 

Тому метою дослідження є аналіз існуючих 

алгоритмів ройового інтелекту та написання 

спеціального програмного забезпечення яке моделює 

поведінку штучно створеного рою. 

Проаналізувавши існуючі основні алгоритми та 

взявши до уваги два сучасні проекти розроблені 

Американською компанією DARPA БпЛА «Gremlins» 

та безпілотний бойовий комплекс, розроблений 

спеціалістами військового інноваційного технополісу 

«Эра» Російської Федерації «Зграя-93» та, виходячи з 

загально відомої інформації про дані системи, 

визначені недоліки та переваги кожної із систем. 
Для вирішення завдання і наочної демонстрації 

алгоритмів рою з додатковими правилами, що 
дозволяють розширити його на випадок взаємодії між 
мультиагентними групами у моделі існують групи, які 
взаємодіють між собою і з оточуючим простором. Для 
вирішення розглядаються два види груп сутностей - 
«рій» і «перешкоди». Поведінка кожної з цих груп 
моделюється за допомогою набору правил поведінки, 
що включає базові правила: поділ, згуртованість, 
вирівнювання, управління швидкістю. Алгоритм є 
відносно простою демонстрацією поведінки групи 
однотипних БпЛА (рою). Базова модель складається з 
простих режимів, які описують, як маневрування 
окремого агента в залежності від місця розташування і 
швидкості руху найближчих осіб рою поділ щоб 
уникнути скупченості та триматися поблизу, 
вирівнювання щоб пересуватися в сторону заданого 
курсу рою, згуртованість щоб рухатися до середнього 
положення. 
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У відповідності зі ст. 8 закону України “Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України” 

одним з шляхів забезпечення кібербезпеки об’єктів 

кіберзахисту є створення комплексу заходів, сил і 

засобів кіберзахисту, спрямованих на оперативне 

(кризове) реагування на кібератаки та кіберінциденти, 

впровадження контрзаходів, спрямованих на 

мінімізацію вразливості комунікаційних систем. До 

поняття “комунікаційна система” відносяться 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. 

Оперативне (кризове) реагування на кібератаку 

розпочинається з фази її виявлення на основі 

використання обраної математичної моделі 

відображення стану інформаційних потоків 

комунікації між елементами об’єкта кіберзахисту з 

певним ступенем абстрагування та ідеалізації. 

Доповідь присвячена викладенню основних положень 

обґрунтування вибору орієнтованого зваженого графу 

в якості прототипу бази знань про комунікаційну 

систему як об’єкт кіберзахисту. Комунікаційна 

система представляється, як кінцева множина вершин 

(кінцеві пристрої), з’єднана ребрами (канали передачі 

інформації), в такому випадку, вагою ребер графа є, 

наприклад, відношення між фактичною і 

максимальною пропускною спроможністю каналу 

комунікації. Використання матриць суміжності та/або 

інцидентності графу для розрахунків дозволяє 

ефективно обробляти вміст графів значної розмірності 

на основі відповідних ефективних математичних 

алгоритмів.  

Оперування вмістом графів (на основі відповідних 

їм матриць суміжності та/або інцидентності) знайшло 

широке застосування в сучасних системах та засобах 

виявлення кіберінцидентів (кібератак). Найбільш 

репрезентативний приклад такого підходу може бути 

проілюстрований стосовно сценаріїв кібератак типу 

“відмова в обслуговуванні (Denial of Service, DoS). 

Можливі тракти передавання інформаційних потоків 

через канали комунікації об’єкта кіберзахисту можуть 

бути розділені на прийнятні (трафік не перевищує 

допустимі об’єми) та неприйнятні (критичне 

перевищення пропускної спроможності). У разі 
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виявлення тракту інформаційного потоку з критичним 

перевищення  пропускної спроможності, а також 

суміжні з кінцевими вершинами ребра відповідного 

ізоморфного графу можна зробити висновок про 

ймовірне спостереження кібератаки типу DoS. 

Одночасно матриця інцидентності дозволяє 

ідентифікувати вузли комунікаційної системи яким 

загрожує порушення доступності. Такі висновки 

повинні бути враховані при вироблені рішення 

оперативного реагування на кіберінцидент 

(кібератаку), під час побудови системи кіберзахисту 

комунікаційної системи. 

Висновки. Можна відмітити практичну цінність 

застосування орієнтованих зважених графів трактів 

інформаційних потоків через канали комунікації, як 

прототип баз знань, з метою виявлення 

кіберінцидентів (кібератак) типу DoS. Основні способи 

представлення графа матриці інцидентності та матриці 

суміжності. Ефективність такого підходу обумовлена 

великою кількістю існуючих алгоритмів оперування 

графом. Отримана база знань, про стан об’єкта 

кіберзахисту, дає змогу автоматизувати процес 

спостереження за інформаційними потоками, для 

більш швидкого реагування. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри кібербезпеки, 

к.т.н  підполковник Хусаінов П.В. 

 

 

 

 

РОЗРОБКА РОЗВІДУВАЛЬНОГО 

БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ З 

АВТОНОМНОЮ ІНЕРЦІАЛЬНОЮ  

СИСТЕМОЮ НАВІГАЦІЇ 
 

Попович П.П. 

курсант 363 навчальної групи 

кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних  комплексів 

 

Один із найважливіших напрямів в сучасній авіації 

є проведення розвідки, у тому числі в ході проведення 

операції об’єднаних сил (ООС) на сході України, яка 

пов’язана з розробкою безпілотних літальних апаратів 

(БпЛА).  

Актуальність теми полягає в тому, що безпілотна 

авіаційна техніка (АТ) переживає справжній «бум». 

Сучасний безпілотний авіаційний комплекс є 

високотехнологічною системою з елементами 

штучного інтелекту, інтегрованою в загальновійськову 

систему збору інформації та прийняття рішень. БпЛА 

входять до складу досить складних технічних систем – 

безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) з 

наземними пунктами управління, обробки отриманої 

інформації, засобами зв’язку, транспортування і 

навантаження БпЛА, їх ремонту і т.п.  Успіх їх 

застосування пов’язаний насамперед з бурхливим 

розвитком мікропроцесорної техніки, систем 

управління, навігації, передачі інформації, штучного 

інтелекту. Досягнення в цій галузі дають можливість 

здійснювати політ в автоматичному режимі від зльоту 

до посадки, вирішувати завдання моніторингу земної 

(водної) поверхні, а БпЛА військового призначення 

забезпечувати розвідку, пошук, вибір і знищення цілі. 

Тому в більшості в промислово розвинених країн, 

широким фронтом ведуться розробки як самих 

літальних апаратів (ЛА), так і силових установок до 

них. За інформацією зарубіжних фахівців, в даний час 

в 32 країнах розробляється і виготовляється понад 250 

моделей БпЛА.   Розробляється якісно нова тактика 

застосування пілотованої авіації спільно з 

безпілотною. БпЛА – це не просто сучасний клас ЛА, 

а якісно новий, більш високий рівень розвитку не 

тільки військової, але й цивільної авіації. 

Проблематика перспектив і основних тенденцій 

розвитку БпЛА в Україні не втрачає своєї 

актуальності. Дана робота спрямована на дослідження 

БпАК, а саме малих БпЛА та їх системи управління, 

які широко використовуються в умовах розвідки і 

спостереження та безпосередньо проблеми, які 

необхідно усунути для створення вітчизняних 

безпілотних літальних апаратів. 

Метою роботи є проведення дослідження 

безпілотних авіаційних комплексів, ознайомлення та 

розробка власного БпЛА розвідника з автономною 

інерціальною системою навігації. 

Висновки. В результаті  роботи було створено 

власний безпілотний літальний апарат з автономною 

інерціальною системою навігації. 
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Науковий керівник: доцент кафедри спеціальних 

інформаційних систем та робототехнічних комплексів, 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА ШВИДКОДІЇ 

ПРОГРАМНОЇ ФУНКЦІЇ ПОШУКУ 

КОЕФІЦІЄНТІВ ІЗОГЕННИХ КРИВИХ ЗА 

АЛГОРИТМОМ ВЕЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ 

MIRACL CRYPTOGRAPHIC SDK 
 

Прийма О.О. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

 

Актуальність. З появою потужних квантових 

комп’ютерів сучасні алгоритми шифрування втратять 

свою актуальність, так як не зможуть забезпечити 

конфіденційність інформації. Одним зі способів 

вирішення даної проблеми є використання ізогеніїв. 

Мета. Реалізація та автоматизація алгоритму 

Велюз використанням MIRACL Cryptographic SDK. 

Основна частина. Ізогенія – це раціональне 

відображення, яке переводить точки однієї кривої  в 
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точки інший кривої , або в саму себе, наступним 

чином: якщо на кривій  обрати будь-які дві точки  

і  і відобразити їх в точки  і  на кривій , тоді 

те ж саме відображення обов'язково переведе їх суму – 

точку  в точку  – суму їх 

відображень. Ця властивість називається збереженням 

операції, а таке відображення є гомоморфізмом. 

Ізогенію можна виразити за допомогою раціональної 

функції: точка  відображається в точку з 

координатами , де  – 

поліноми. Якщо між двома кривими існує таке 

відображення, то вони є ізогенними. Окремий випадок 

ізогенії, ендоморфізм – це ізогенія кривої на саму себе. 

Загальна схема алгоритму Велю: 

1. На вхід подається крива 

 і одна з її підгруп . 

2. На виході отримується крива 

, яка ізогенна кривій  та 

раціональне відображення . 

В результаті отримуються коефіцієнти ізогенної 

кривої. Підгрупа  – будь-яка з підгруп кривої.  – 

ядро ізогенія: всі її елементи переходять в точку на 

нескінченності. Якщо крива  ізогенна до кривої , 

то вірно і зворотне:  ізогенна до . Складність 

алгоритму:  кроків, де  – порядок. 

Пошук коефіцієнтів ізогенної кривої програмно 

реалізовано за допомогою MIRACL Cryptographic 

SDK. За результатами роботи програмного модуля 

було отримано коефіцієнтиізогенної кривої та 

відображення . 

Результати обрахунку відображення точок кривої 

, з ядром ізогенії 7, на 

криву  наведено в 

таблиці. 

Відображення точок кривої  на криву  
точка 

кривої  

(12, 7) 

точка 

кривої  

(0,1) (2,7) (5,13) (7,3) (9,13) (16,16) (13,11) 

точка 

кривої  

(12, 12) 

точка 

кривої  

(0,18) (2,12) (5,6) (7,16) (9,6) (16,3) (13,8) 

точка 

кривої  

О 

точка 

кривої  

(10,2) (10,17) (14,2) (14,17) (15,3) (15,16) О 

Висновки. Важливим питанням є розробка 

криптографічних систем, захищених як від квантових 

комп’ютерів, так і від класичних комп'ютерів, і може 

взаємодіяти з існуючими протоколами зв'язку та 

мереж. Перспективою подальших досліджень є 

операції на ізогенних кривих, які забезпечують 

стійкість операцій на еліптичних кривих до квантового 

криптоаналіза Шора. Результатом роботи є реалізація 

та отримання результатів оцінки швидкодії програмної 

функції пошуку коефіцієнтів ізогенної кривої з 

характеристиками поля 256, 384 та 512 біт. Результати 

досліджень були враховані розробниками ДСТУ 

9041:2020. 
 

Науковий керівник: начальник кафедри кібербезпеки 

д.т.н., с.н.с. полковник Чевардін В.Є. 

НАЗЕМНИЙ РОБОТ З ІНЕРЦІАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ 
 

Райчев М.Д. 

курсант 374 навчальної групи 

кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів 

 

Сучасний етап розвитку науки й техніки 

характеризується розширенням сфери використання 

роботів. Останнім часом у світі значно активізувалися 

роботи в галузі розробки роботів військового 

призначення. Військова робототехніка стає новим 

напрямком промисловості з більшими інвестиціями. 

З’являється не просто нова зброя, а цілий окремий 

напрямок розвитку озброєння – це бойові 

робототехнічні системи, швидкий розвиток яких надає 

можливість вже на цей час провести їх класифікацію. 

Завдяки розвитку технологій у сучасному світі значно 

підвищились вимоги до робототехнічних систем 

(РТС). Головним призначенням будь якої 

робототехнічної системи є заміна людини у випадках, 

коли виконання завдання перебуває за межами 

людських можливостей або зв’язано з надмірною 

погрозою здоров'ю та життю людини, а також для 

виконання трудомістких і циклічно повторюваних 

завдань. Однією з сфер робототехніки, що найбільш 

активно розвиваються є автономні мобільні 

робототехнічні системи спеціального та військового 

призначення. Важливою рисою таких платформ є 

можливість самостійно здійснювати навігацію в 

просторі. В умовах бойових дій для успішного 

виконання місії необхідна детальна карта місцевості, 

яку робот може збудувати самостійно. При будуванні 

роботом карти місцевості необхідно зберегти всю 

необхідну інформацію про об'єкти сцени. Згодом ця 

інформація може бути використана для вирішення 

роботом спеціальних та військових завдань на 

досліджуваній області простору. Не менш актуальним 

завданням є ідентифікація положення робота в 

обмеженому просторі, для якого вже побудована 

карта, при цьому необхідно звірити та наносити на 

карту розпізнані та нові об'єкти при русі робота. 

Метою наукової роботи є узагальнення 

особливостей підготовки і ведення бойових дій 

автономними робототехнічними системами та 

розробка наземного робота з інерціальною системою 

керування. 

 Для досягнення поставленої мети було виконано  

такі завдання: 

- Проведено аналіз розвитку робототехніки. 

- Проведено аналіз вирішення завдань 

розпізнавання маркерів і особливості маркерних 

систем та порівняння маркених систем ATK, IGD, 

HOM та SCR. 

На основі проведених досліджень розроблено 

наземного робота з інерціальною системою керування. 

Висновки 

Встановлено що військова робототехніка – галузь 

науки, яка інтинсивно розвивається. Її основні 

досягнення  повинні  бути  спрямовані на те, щоб 

наблизити можливості роботів до повної автономної 

роботи без втручання оператора. Це ще раз 

підкреслює, що  цьому питанню необхідно надати 
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більш ретельної уваги на державному рівні, тому що 

саме сьогодні варто розробляти і закладати у 

виробництво майбутню зброю. 

Завдяки маркерним системам можливо створювати 

геоінформаційні системи навігації для досягення 

автномної роботи робототехнічної системи. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів майор Бернацький А.П.  

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО 

КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ БпЛА З НАЗЕМНОЮ  

СТАНЦІЕЮ УПРАВЛІННЯ 

 

 Рибак В.В. 

курсант 363 навчальної групи 

кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів 

 

Актуальність теми: На сьогодні безпілотна 

авіація стрімко розвивається в Збройних Силах 

всього світу. Провідні країни розробляють безпілотні 

літальні апарати (БпЛА) протягом кількох десятиліть. 

Фактично, сьогодні йдеться про поступове 

переведення звичайної війни – людини з людиною – у 

війну нового покоління – між людиною і машиною, 

де розвідувальноударні безпілотні авіаційні 

комплекси (БпАК)  відіграють одну з провідних 

ролей.  

При побудові безпілотного авіаційного комплексу 

велику увагу приділяють системі управління і 

зв’язку. При створенні малих і надмалих комплексів 

(БпЛА) висуваються вимоги щодо мінімізації 

розмірів приймально-передавального комплексу і 

антенно-фідерного обладнання.  

Аналіз бойового застосування (БпАК) показав, що 

слабким місцем є система зв’язку і управління 

(БпАК). 

Телекомунікаційні системи безпілотного 

авіаційного комплексу (БпАК) призначені для 

забезпечення: 

- функціонування радіоканалу управління і 

телеметрії для дистанційного автоматизованого 

керування безпілотним авіаційним літальним 

апаратом (БпЛА) (канал управління); 

- передачі (прийому) і обробки розвідувальних 
даних системи оптико-електронної розвідки (БпЛА) 

(інформаційний канал).  

Метою дослідження: Є розробка автоматичної 

системи керування антенними пристроями в 

безпілотних авіаційних комплексах. 

Основними вимогами до каналу зв'язку 

управління і телеметрії є забезпечення високої 

скритності і завадозахищеності передачі даних. 

Основною перевагою систем з широкосмуговими 

сигналами є їх завадостійкість і скритність роботи, 

тобто завадозахищеність, а також, при необхідності, 

велика пропускна спроможність.  

Інформаційний канал не можливо реалізувати без 

досягнення надзвичайно високих показників питомих 

частотних і енергетичних витрат. Це викликано 

великим об'ємом даних, передаваних в умовах 

жорсткого частотно-часового і енергетичного 

ресурсів системи розвідки.  

Антенні пристрої обладнуються в наземному 

пункті управління в залежності від відстані зв’язку. 

Якщо необхідно забезпечити зв’язок між (БпЛА) та 

наземним пунктом управління на відстань до 30 км, 

то використовують всенаправлені антени на (БпЛА). 

Якщо ж потрібно забезпечити зв’язок з БпЛА на 

відстані від 50 км і більше, то використовують 

направлені антени з опорно-поворотнім механізмом.  

Було досліджено біполярну антену Харченка з 

круговою діаграмою направленості для БпЛА, у 

результаті  чого дальність зв’язку збільшилась з 3 км 

до 10 км, досліджено функціонування 

оптоелектронної системи телекомунікаційного 

обладнання та засобів відображення інформації, яке 

працює в реальному масштабі часі. 

В процесі роботи системи зв’язку оцінюється 

ймовірності бітової помилки для кожного каналу 

зв’язку і приймається рішення про розподіл 

командно-телеметричного потоку даних між 

каналами. Одним із способів підвищення 

ефективності системи зв’язку є адаптивна робота 

системи, яка має на увазі передачу по командно-

телеметричних каналах зв’язку частини даних 

корисного навантаження, обсяг яких варіюється в 

залежності від поточних умов передачі радіосигналу. 

Висновок: В результаті дослідження виявлено, 

що для використання телекомунікаційного 

обладнання на малих безпілотних апаратах потрібно 

використовувати компактні антенні пристрої, які 

забезпечують високу швидкість передачі даних та 

можуть використовувати широкосмуговий частотний 

діапазон. Саме таким антенним пристроєм е 

біполярна антена Харченка з круговою діаграмою 

направленості. За допомогою модернізації антени та 

розрахунку для певних частотних діапазонів, с 

такими характеристиками вона найоптимальніше 

підходить для створення телекомунікаційного каналу 

зв’язку з використанням малих БпЛА.      
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ 

ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ  

В ПРОЦЕСІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ 
 

Рибак О.В. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

 

Постійний розвиток інформаційних систем впливає 

на всі сфери діяльності суспільства. Одиним із 

актуальних напрямів, який активно розвивається у 

сфері інформаційної безпеки, є виявлення кібератак і 

запобігання вторгнень. Системи виявлення вторгнень 

постійно досліджуються і удосконалюються. Серед 

таких систем є спеціалізовані програмні засоби, які 

направлені на виявлення підозрілої активності або 

втручання в інформаційні системи та вживання 

ефективних заходів щодо запобігання кібератакам. 

Виходячи з цього, проведення аналізу технічних 

рішень, спеціальних засобів та програмного 

забезпечення виявлення кібератак в інформаційних 

системах, є невід’ємною частиною при виборі та 

розробці системи виявлення вторгнень, а також 

визначення найбільш ефективних відповідних 

механізмів захисту ресурсів інформаційних систем. 

Масовані кібератаки ініціюють створення 

спеціальних технічних рішень, засобів та систем 

протидії. Одним із таких технічних рішень захисту 

інформаційної системи на рівні комп’ютерної мережі є 

система виявлення вторгнень –"Snort". 

"Snort" (розробка компанії Sourcefire, США) на 

світовому рівні є найпоширенішою безкоштовною 

мережною системою виявлення та запобігання 

вторгнень."Snort" за способом моніторингу системи 

можна віднести як до вузлової (host-based), так і до 

мережної (netork-based) системи в залежності від 

параметрів налаштування. 

Система «Snort» виконує протоколювання, аналіз, 

пошук по вмісту, а також широко використовується 

для активного блокування або пасивного виявлення 

цілого ряду різновидів нападу і зондувань. 

Структурно "Snort" підтримує декілька режимів 

функціонування: 

- аналіз пакетів; 
- журналювання (протоколювання) пакетів; 
- виявлення мережних вторгнень; 
- інші вбудовані можливості. 
Архітектура системи розроблена з урахуванням 

ефективності та швидкості в роботі. Тому вона проста 

і складається з: 

- декодера пакетів;  
- ядра виявлення;  
- підсистеми оповіщення та реагування. 
В системі "Snort" використовується проста мова 

опису атак, яка документована і дозволяє 

адміністраторам самостійно розширювати бази 

сигнатур. Кожне правило складається з двох частин – 

умови застосування та дії. Крім того, в останніх 

версіях системи з'явилася спеціальна конструкція мови 

сигнатур, що дозволяє класифікувати мережний трафік 

за ступенем потенційної небезпеки, який визначається 

експертом, що формує атрибути кібератаки. Також 

"Snort" виконує функції протоколювання, аналізу і 

пошуку за вмістом та широко використовується для 

активного блокування або пасивного виявлення цілої 

низки зловживань і аномалій. 

Захист комп’ютерної мережі за допомогою 

програмного засобу "Snort" є одним з ефективних 

методів протидії кібератакам."Snort" працює на 

багатьох ОС, є гнучким у написанні власних правил, 

також є представником системи з відкритим кодом, 

тому продукт легко масштабувати та змінювати під 

власні потреби, та потреби організації.  

Не варто забувати, що абсолютного захисту не 

існує, питання лише в правильних налаштуваннях 

системи виявлення вторгнень, які дозволять належним 

чином реагувати на існуючі та раніше невідомі 

загрози. Розробники шкідливого ПЗ також не 

зупиняються на досягнутому і постійно 

вдосконалюють свої інструменти, тому потрібно 

регулярно оновлювати сигнатури системи виявлення 

вторгнень. 
 

Науковий керівник: професор кафедри кібербезпеки 
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ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ЗЙОМУ 

АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Романій І.І. 

курсант 363 навчальної групи 

кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних  комплексів 

 

Одним з видів погроз діяльності державних і 

комерційних підприємств, організацій і фірм є 

несанкціоноване знімання службової, комерційної й 

особистої інформації . Існує і більш проста назва - 

підслуховування, однак останнім часом зловмисники 

або конкуренти не обмежуються використанням 

різного роду підслуховуючої апаратури. 

Для того, щоб проникнути в чужі секрети, 

застосовуються найсучасніші досягнення науки і 

техніки, що активно використовуються не тільки 

державними спецслужбами, але і приватними 

підприємствами. 

Для перехоплення інформації використовують 

спеціальні мініатюрні електронні пристрої 

перехоплення інформації. Сучасні технології дають 

змогу виконати закладні пристрої мініатюрним 

розміром та вагою, що дозволяють встановлювати їх в 

повсякденних речах, канцелярських товарах, 

елементах інтер’єру тощо. 

Актуальність роботи викликана можливим 

використанням мікропроцесорних технологій в 

радіозакладних пристроях, що дасть змогу 

приховувати факти передачі інформації у визначений 

час, використовуючи алгоритми обробки, стиснення, 

накопичення інформації. 

Аналіз методик спеціальних обстежень показав, що 

в них може не враховуватись використання 

програмованих пристроїв зйому акустичної інформації 

і такі методи стають неефективними. Тому виникає 

необхідність розробки радіозакладного пристрою на 

базі мікроконтролеру. 
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Метою дослідження є аналіз способів та засобів 

добування інформації за допомогою радіозакладних 

пристроїв та розробка принципової схеми 

інтелектуального закладного пристрою зйому 

акустичної інформації. 

Дослідження технічних каналів витоку інформації 

показало, що акустичний канал витоку інформації є 

одним з напоширеніших. 

Провівши аналіз функцій цифрових пристроїв 

зйому акустичної інформації, дослідження показали, 

що для досягнення поставленої мети цифровий 

пристрій повинен виконувати наступні функції: 

1. Мати дистанційне управління. 

2. Спрацьовувати на голос конкретного індивіда. 

3. Виконувати функцію акустомату. 

4. Передавати інформацію у визначений час. 

5. Бути замаскованим під елемент інтер’єру. 

Висновки. За результатами проведених в роботі 

досліджень було розроблено структурну та 

принципову схеми та обрано елементи для 

функціонування закладного пристрою зйому 

акустичної інформації в реальному часі. 

Перевагою даного пристрою є його можливість 

вдосконалення та доповнення функціональними 

елементами в залежності від поставлених задач. 
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кафедра кібербезпеки 

 

Актуальність. В усі часи інформація вважалася 

важливим ресурсом в усіх сферах, особливо у 

військовій справі. Протягом останніх років все ширше 

використання перспективних інформаційних 

технологій зумовило не лише численні переваги, а й 

цілу низку проблем. Оскільки кібернетичне 

середовище активно розвиватися і порушення безпеки 

стають все більш поширеним явищем, більше уваги 

приділяється захисту інформаційних активів. 

Аналіз останніх публікацій. Кількість хакерських 

атак із використанням вразливостей комп’ютерних 

систем неухильно зростає. Обґрунтовано вибір метрик 

та параметрів при виборі програмного продукту для 

оцінки критичності вразливостей. Результатом роботи 

є програмна реалізація засобу для оцінки рівня 

критичності вразливостей в ОС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Виникнення потенційних загроз безпеки 

комп’ютерних систем пов'язано з наявністю 

вразливостей. Міжнародний стандарт ISO 27005 

описує поняття вразливості, як слабкість активу або 

групи активів, які можуть бути використані за 

допомогою однієї або декількох кіберзагроз, де актив – 

це все, що має цінність для організації, її операцій та 

їх безперервності, включаючи інформаційні ресурси, 

що підтримують місію організації. 

Для вирішення задач використовують методології 

виявлення а аналізу вразливостейкомп’ютерних 

систем.  

На сьогоднішній час найбільш розповсюдженими 

методами проведення тестування на проникнення є: 

1. OpenSourceSecurityTestingMethodologyManual 

(OSSTMM); 

2. InformationSystemsSecurityAssessmentFramework 

(ISSAF); 

3. OWASP TestingGuide; 

4. PenetrationTestingExecution Standard (PTES); 

5. TheNationalInstituteofStandardsandTechnology 

(NIST) SpecialPublication 800-115. 

Основне завдання тесту на проникнення – 

ідентифікація максимально можливого числа 

вразливостей інформаційної системи за обмежений час 

при певних умовах і стані інформаційної системи.  

При проведенні тесту на проникнення вирішуються 

завдання: 

1. Оцінка поточного стану системи захисту 

інформації ІС; 

2. Виявлення вразливостей інформаційної 

системи; 

3. Використання виявлених вразливостей для 

отримання несанкціонованого доступу чи здійснення 

несанкціонованого впливу на інформацію для 

демонстрації наявності вразливостей і існування 

високоймовірної загрози інформаційної системи; 

4. Вироблення рекомендацій щодо підвищення 

ефективності захисту інформації в ІС. 

Висновок. Проаналізувавши існуючі методології 

виявлення а аналізу вразливостей комп’ютерних 

систем, сучасні навчальні середовища розгорнуті на 

базі  віртуальних машин, спеціальних сайтів та інших 

інтернет ресурсів зробили висновок, щобільшість 

методів охоплюють широкий спектр проблем 

кібербезпеки, тому необхідний додатковий час, що 

витрачається на аналіз вразливостей відповідно до 

існуючих методів і вибір, зокрема, тих компонентів, 

які підходять для тестування конкретних 

вразливостей. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережа  підполковник Артюх С.Г. 
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯСИСТЕМИ 

ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕНЬ РІВНЯ МЕРЕЖІ 
 

Саченко А.П. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

 

Дослідження систем попередження вторгнень рівня 

мережі важливий етап розвитку інформаційної безпеки 

в інформаційно-телекомунікаційних системах 

Збройних Сил України. Виявлення уразливостей в 

інформаційній системі дозволяє підвищити стійкість 

до кіберзагроз та кібератак шляхом привентивого їх 

знаходженя та усунення до того як це зробить 

зловмисник. Найпростіша загроза, наприклад один 

відкритий порт транспортного рівня, що не повинен 

бути відкритим, може призвести до серозних 

наслідків. Через один комп’ютер в мережі можлива 

реалізація витоку інформації, чи порушення в роботі 

всієї мережі. Щоб попередити такі ситуації, в світі і 

зокрема у Збройних Силах України використовують 

сканери уразливостей, що здатні виявити уразливості 

та надати рекомендації по їх усуненню, ще до 

експлуатації виявлених уразливостей зловмисниками. 

Одним із лідерів в області мережної безпеки є 

сканер уразливостей рівня мережі Nessus. Він 

забезпечує швидке виявлення уразливостей, проводить 

аудит конфігурації і інвентаризацію інформаційних 

активів, виявляє не захищені чутливі до втрати дані та 

проводить аналіз уразливостей хостів. Nessus може 

визначити стан портів на цільовому хості, виявити 

недоліки в конфігурації конкретної системи, а також 

може сформувати звіт про результати сканування. 

Nessus проводить виявлення "недоліків" захисту за 

допомогою плагінів. Більшість плагінів відповідають 

за виявлення уразливостей, деякі з них - спеціальні 

плагіни з поміткою INFO, які можуть надат точну 

інформацію про сканує мий актив. 

Актив в інформаційній безпеці – це ресурс, який 

має цінність для організації, використовується для 

досягнення цілей організації, є об’єктом захисту та 

атаки з метою порушення властивостей безпеки. 

Весь процес виявлення ресурсів можна розділити 

на чотири етапи: 

1. Сканування портів – Nessus починає сканування 

з перевірки доступності вузла в режимі онлайн. Якщо 

вузол знаходиться в онлайн режимі, на ньому 

перевіряється наявність відкритих портів, що 

забезпечує наступне виявлення сервісів і корегує 

змісттестових запитів відправлених на виявлені порти, 

а також подальшу комунікацію з віддаленим вузлом. 

2. Виявлення сервісів і протоколів взаємодії – 

відповідно переліку відкритих портів на вузлі,за 

допомогою плагінів, сканер намагається розпізнати 

сервіси і протоколи по групах. Плагіни групи 

виявлення відправляють тестові запити на відкриті 

порти і аналізують їх відповіді, щоб визначити які 

сервіси запущені на віддаленому вузлі.  

3. Визначення програмного забезпечення – на 

основі зібраних даних про доступні протоколи і 

сервіси, Nessus намагається виявити конкретні 

додатки, їх версію та іншу інформацію на віддаленому 

хості. 

4. Визначення типу операційної системи та її версії 

на віддаленому вузлі – останній крок в процесі 

інвентаризації ресурсів – сканер аналізує інформацію, 

отриману на всіх попередніх етапах, і робить найбільш 

точне припущення про операційну систему вузла. 

Можливості Nessus досить потужні, що дає змогу 

широко застосовувати цей програмний продукт. 

Важливим є те, що в Nessus можливо створювати свої 

політики, де визначаються правила для сканування. Це 

дає змогу максимально точно перевірити свою мережу 

або окремий хост. Таку систему слід використовувати 

на постійній основі з певною періодичністю повторів 

контролю наявності уразливостей. Тому в доповіді 

запропоновано методику використанняNessus, для 

відповідальних осіб із кібербезпеки. 
 

Науковий керівник: професор кафедри кібербезпеки 

к.т.н. полковник Мазулевський О.Є. 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇОЦІНКИ 

ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ВІД 

НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ЗА 

КОМПЛЕКСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
 

Троянський В.О. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

 

Актуальність. Оцінка рівня захищеності повинна 

проводитися на всіх етапах життєвого циклу, при 

різного ступеня повноти і достовірності наявної 

інформації. Дослідження питань оцінки захищеності 

інформації від несанкціонованого доступу (НСД) є 

основою для розробки кількісних вимог до 

створюваних систем захисту інформації та їх 

підсистем. 

Мета. Розробка моделі для кількісної оцінки 

захищеності інформації від НСД, що забезпечує 

підвищення ефективності управління захистом 

інформації за рахунок комплексного показника. 

Основні положення. У відомих вітчизняних та 

зарубіжних методик кількісного оцінювання 

захищеності інформації (підхід на основі аналізу 

інформаційних ризиків, підхід на основі моделі 

системи забезпечення безпеки Клементса) є ряд 

недоліків, що не дозволяють безпосередньо 

використовувати їх для оцінки захищеності. 

Захищеність інформації в АС від НСД визначається 

захищеністю її ресурсів. Для оцінки захищеності 

доцільно використовувати її комплексні показники, 

що враховують процеси порушення безпеки ресурсів в 

АС та процеси контролю і відновлення їх захищеного 

стану. В якості такого показника пропонується 

використовувати коефіцієнт захищеності інформації 

АС від НСД, аналогічний використовуваному в теорії 

надійності коефіцієнту готовності. 

При наявності можливості відновлення 

захищеності тільки одного ресурсу для розрахунку 

коефіцієнта захищеності інформації від 

несанкціонованого доступу в АС може 

використовуватися наступна формула: 
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 , 

де  - число захищаємих ресурсів , 

— число розміщень з  по i , 

  — інтенсивність порушень безпеки ресурсів ,  

 — інтенсивність відновлення захищеності 

ресурсів. 

При умовно необмежених можливостях по 

відновленню захищеності ресурсів використовувана 

формула буде мати вигляд: 

. 

Висновок. Отже, було запропоновано модель 

кількісної оцінки рівня захищеності автоматизованих 

систем від несанкціонованого доступу, що забезпечує 

підвищення  ефективності керування захистом 

інформації. Для вирішення задачі кількісної оцінки 

представлено комплексний показник — коефіцієнт 

захищеності автоматизованої системи. 
 

Науковий керівник: старший викладач кафедри 

захисту інформації та кіберзахисту підполковник 

Баканов В.С 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА РОЗВІД ТА 

ЗАВАДОЗАХИЩЕНОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ З 

БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ 
 

Шпак І.Я. 

курсант 374 навчальної групи 

кафедра спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів 

  

Актуальність роботи. На сьогоднішній день 

велика увага приділяється розвитку безпілотних 

авіаційних комплексів (БАК) спеціального 

призначення, фактично, сьогодні йдеться про 

поступове переведення звичайної війни – людини з 

людиною – у війну нового покоління – між людиною і 

машиною, тому безпілотні літальні апарати (БпЛА) 

масово застосовуються у військовій справі, в першу 

чергу для ведення повітряної розвідки – як тактичної, 

так і стратегічної. БпЛА все ширше застосовуються 

під час  бойових дій на рівні взводу та відділення для 

термінового отримання інформації про противника, 

тобто для вирішення задач військової розвідки. 

Високорозвинені держави, такі як США, Німеччина і 

Ізраїль використовують БпЛА для нанесення вогневих 

ударів по наземним цілям із застосуванням 

високоточної зброї. Зараз стало можливим здійснення 

управління літаками за допомогою автопілоту при 

повній відсутності зв’язку між бортом літального 

апарату й наземним пунктом управління, при цьому 

завдання виконується в автономному режимі. В той же 

час частковий захист інформації, що циркулює в 

БпЛА, здійснюється тільки в БпЛА військового 

призначення – інформація, передана по каналу 

управління, інформаційного каналу, а також 

інформація, що містить відомості про завдання, і 

інформація, що зберігається в пристрої зберігання 

видової інформації. 

Головним недоліком БпЛА, що використовуються 

для виконання бойових задач є вразливість каналів 

зв’язку, що можуть бути перехоплені, змінені, 

придушені системами радіоелектронної боротьби 

(РЕБ) противника. Для управління БпЛА потрібні 

завадозахищені канали, існуючі зразки яких не 

доцільно використовувати на тактичних БпЛА через 

їхню значну вартість. 

Зараз на озброєнні багатьох армій є велика 

кількість різноманітних систем  РЕБ. Для успішного 

виведення з ладу ворожого БпЛА потрібно встановити 

частоти, на яких здійснюється управління апаратом, а 

потім придушити їх завадами. Далеко не всі сучасні 

безпілотні літальні апарати мають на борту 

автоматику, здатну перехопити управління в випадку 

втрати або порушення сигналу від оператора. Також 

слід зазначити той момент, що при втраті зв'язку з 

оператором стає неможливою і передача 

розвідувальної інформації з борту БпЛА. Втративши 

керування, повітряне судно може бути перехоплене, 

знищене без значних складнощів. 

Мета дослідження. Побудова завадозахищеного 

каналу зв’язку з БпЛА для передачі телеметричної 

інформації, невисока вартість якого дозволить 

використовувати його в тактичних БпЛА. 

Об’єктом дослідження є  телекомунікаційні 

канали передачі даних в безпілотних авіаційних 

комплексі. 

Предметом дослідження є розрахунок та побудова 

аналітичної моделі завадозахищеного каналу зв’язку з 

безпілотним авіаційним апаратом з використанням 

внутрішньо-лінійної частотно-імпульсної модуляції. 

Висновок Використання внутрішньо-імпульсної 

лінійно-частотної модуляції (ВЛЧМ) в каналах зв’язку 

значно підвищує чутливість приймача і аналогічно 

іншим методам модуляції з розширеним спектром, 

використовує всю ширину смуги пропускання каналу 

для передачі сигналу, що робить його стійким до 

канальних шумів і нечутливим до зсувів, викликаних 

похибками в налаштуванні частот при використанні 

недорогих опорних кварцевих резонаторів. 

Використання внутрішньо-імпульсної лінійно-

частотної модуляції дозволяє здійснювати 

демодуляцію сигналів з рівнями на 19,5 дБ нижче 

рівня шумів. Таким чином використання ВЛЧМ в БАК 

є перспективним за умови узгодження швидкостей 

передачі даних ВЛЧМ з протоколами телеметрії 

пілотажно-навігаційного комплексу. 
 

Науковий керівник: доцент кафедри спеціальних 

інформаційних систем та робототехнічних комплексів, 

к.т.н. підполковник Восколович О.І. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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ВИБІР ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТОЧОК 

ДОСТУПУ ТА МОБІЛЬНИХ СТАНЦІЙ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ 
 

Штобза Д.В. 

курсант 364 навчальної групи 

кафедра кібербезпеки 

 

Актуальність. Одна з найбільш популярних 

категорій мобільних додатків сьогодні є ті, що 

надають послуги з визначенням місця розташування 

пристрою. Багато людей використовують системи 

позиціонування на своїх навігаційних пристроях, 

смартфонах і планшетах. Незважаючи на зручність 

користування технологія Wi-Fi не є стійкою до 

сучасних кібератак, перехоплення, збору та аналізу 

трафіку та визначення місцезнаходження користувача. 

Мета. Метою роботи євибір параметрів точок 

доступу та мобільних станцій необхідних для 

детектування. 

Основна частина. Сьогодні існує ряд підходів і 

технологій для досягнення даної мети. Перші розробки 

почалися в 2007 року, коли була придбана компанія 

Cognio, чий механізм спектрального аналізу був 

вбудований в точки доступу Wi-Fi Cisco Aironet. 

Методи позиціонування для вибору кращих 

параметрів: 

1. Метод розпізнавання шаблону. Методика 

даного методу складається з того, що в кожній точці 

пристрій бачить унікальну радіо картину. Пристрій 

сканує радіо обстановку - точки доступу та рівень їх 

сигналів, звіряє отриману схему радіосигналів зі 

списком шаблонів і знаходить координату пристрою. 

2. За точкою доступу, до якої був під’єднаний 
клієнт. Даний метод швидше дозволяє визначити 

присутність клієнта, ніж визначити його 

місцезнаходження. 

Необхідні параметри для детектування точок 

доступу. 

При виборі параметрів необхідно враховувати ряд 

факторів, що можуть спричинити затухання сигналу. 

Основною проблемою в середині будівель існує ефект 

відобивання і спотворення сигналу Wi-Fi точки, що 

призводить до втрати потужності радіосигналу. 

Причинами таких явищ служать конструктивні 

особливості приміщень, такі як стіни, підлоги між 

поверхами, перегородки. Для проходження 

радіосигналу принципове значення має матеріал і 

товщина конструкцій.  

Таблиця 2.  

Залежність перешкодою та зменшення якості сигналу 
 

Перешкода Додаткові 

втрати (dB) 

Ефективна 

відстань 

Відкритий простір 0 100% 

Дерев'яна стіна 10 30% 

Міжкімнатні стіна 

(15,2 см) 

15-20 15% 

Несуча стіна (30,5 

см) 

20-25 10% 

Бетонна підлога / 

стеля 

15-25 10-15% 

Не менш важливим параметром являється модель 

Wi-Fi пристрою та на якому каналі він працює. Перед 

прослуховуванням ефіру необхідно завчасно придбати 

Wi-Fi адаптер з відношенням потужносту в децибелах 

до потужності відповідно одного мілівата, що 

задовольнить необхідну відстань сканування. Для 

розрахунку потужності використовують дану формулу  

.Для пошукута визначення 

необхідних параметрів було використано мову 

програмування Python з використанням необхідних 

бібліотек. 

Висновок. Разом зі стрімким розвитком мережевих 

технологій, з’являються нові методи пошуку, які в 

руках зловмисників можуть стати причиною витоку 

конфіденційної інформації, місцезнаходження та 

загальну кількість користувачів в мережі, що може 

призвести до подальшого використання цієї 

інформації в своїх цілях. Ось чому необхідно більш 

доцільно звертати увагу при замовленні новітньої 

апаратури та первинному налаштуванні Wi-Fi точок 

доступу в приватній мережі. 
 

Науковий керівник: начальник кафедри кібербезпеки,  

д.т.н., с.н.с. полковник Чевардін В.Є. 
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МИРОТВОРЧА МІСІЯ УКРАЇНИ В 

АФГАНІСТАНІ 
 

Бешевець М.О. 

курсант 305 навчальної групи  

кафедра військово-гуманітарних дисциплін 

 

Із часів здобуття незалежності і донині Україна 

бере активну участь в операціях із підтримання миру 

та безпеки в європейському регіоні та у світі в цілому, 

які не обмежуються рамками Організації Об’єднаних 

націй, а й включають місії Організації з питань 

безпеки та співробітництва в Європі та заходи у 

рамках програми “Партнерство заради миру” (НАТО). 

Миротворча діяльність сприяє зростанню 

міжнародного авторитету нашої держави та набуттю 

неоціненного досвіду українськими військовиками, що 

і визначає актуальність теми.  

Метою дослідження є з’ясування ролі України у 

вирішенні збройного конфлікту  в Ісламській 

республіці Афганістан 2001–2020 років. 

Війна в Афганістані (2001–2020 рр.) – збройний 

конфлікт між Міжнародними силами сприяння безпеці 

під проводом НАТО та радикальним ісламістським 

рухом “Талібан” на території Ісламської Республіки 

Афганістан. Збройний конфлікт розпочався 7 жовтня 

2001 року із вторгнення (до Афганістану) 

американських та британських військ за планом 

операції “Нескорена свобода” у відповідь на 

терористичні акти 11 вересня 2001 у США. Воєнні дії 

відбувалися у два етапи: операція “Нескорена 

свобода” — Афганістан (2001–2014) та “Рішуча 

підтримка” (з 2015). 

Діяльність Міжнародних сил сприяння безпеці в 

Ісламській Республіці Афганістан (ISAF) розпочалась 

у 2001 році відповідно до резолюцій Ради Безпеки 

ООН № 1386, № 1413 та №1444, Бонської угоди від 

06.12.01 та Технічної угоди між Урядом Афганістану 

та командувачем Міжнародних сил. 6 січня 2007 року 

третій президент України Віктор Ющенко підписав 

указ “Про направлення миротворчого персоналу 

України для участі в операції Міжнародних сил 

сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан”, 

яким дозволив участь в операції у Афганістані 

контингенту з 10 військовослужбовців. 15 лютого 2007 

міністр оборони А. Гриценко повідомив, що до 

Афганістану будуть направлені лише військові 

медики. 

Участь ЗС України в діяльності ISAF розпочалася з 

направлення 11 травня 2007 до складу литовської 

Групи з реконструкції афганської провінції Гор 1 

військовослужбовця медичної служби (лікаря-

анестезіолога). На початку 2008 року представники 

НАТО запропонували Україні “розширити участь в 

операції в Афганістані”, і вже в лютому того ж року 

новоспечений міністр оборони України Ю. Єхануров 

повідомив про присутність в Афганістані трьох 

офіцерів української армії. Надалі президент України 

В. Ющенко уповноважив главу української місії в 

межах НАТО підписати угоду з Північноатлантичним 

альянсом про участь країни в місії ISAF. Вже у квітні 

2008 року чисельність українського військового 

персоналу в Афганістані було збільшено з 3 до 8 

військовослужбовців. Це були не лише медики, а й 

фахівці військового співробітництва та інженерних 

військ. На листопад 2009 року чисельність 

контингенту з України становила вже 10 осіб. Окрім 

того, Рада національної безпеки і оборони України 

ухвалила рішення про збільшення максимальної 

кількості українського контингенту в Афганістані з 10 

до 30 військовослужбовців, які виконували завдання 

на посадах: 1) офіцерів національного елемента 

забезпечення литовського військового контингенту, 

міжнародний аеропорт Кабул; 2) офіцерів литовської 

Групи радників армійської авіації Афганської 

національної армії, м. Кандагар; 3) офіцерів 

польського військового контингенту (військові лікарі 

у складі польського військового шпиталю), м. Газні; 4) 

офіцерів штабу, військових лікарів та спеціалістів 

із розмінування (зокрема кінологічний розрахунок) 

у складі литовської Групи реконструкції провінції Гор, 

м. Чагчаран; 5) офіцерів штабу та спеціалістів 

із розмінування (зокрема кінологічний розрахунок) 

у складі італійського військового контингенту, м. 

Герат. 

Серед основних завдань національного персоналу 

ЗС України були: планування та виконання заходів 

цивільно-військового співробітництва в зоні 

відповідальності, участь у процесі розбудови місцевої 

інфраструктури; надання медичної допомоги 

представникам ISAF та місцевому населенню, дорадча 

допомога лікарям місцевих лікарень; інженерна 

розвідка місцевості та знешкодження 

вибухонебезпечних предметів у зоні відповідальності; 

надання консультативно-дорадчої допомоги 

військовослужбовцям Афганської національної армії з 

питань обслуговування та експлуатації вертолітної 

техніки. 

З початку 2012 року у складі українського 

контингенту у Афганістані діяли дві групи саперів 

(група розмінування і група знищення 

вибухонебезпечних предметів), військові медики і 

група штабних офіцерів. У розпорядження 

українських саперів США передали кілька роботів-

саперів американського виробництва. Із травня 2012 

року у складі саперного підрозділу розпочала роботу 

кінологічна група (один інструктор-кінолог і один 

собака-міношукач). 

Наприкінці серпня 2013 р., після підписання 

технічної угоди між Україною та Італією про спільне 

виконання завдань у Афганістані, українські сапери 

були переведені з міста Чагчаран (провінція Гор) у 

місто Герат (адміністративний центр провінції Герат). 

Окрім того, чисельність контингенту було збільшено 

до 30 військовослужбовців (серед яких були офіцери-

зв’язківці, фахівці з розмінування і військові медики). 

Наші військові перебували в місті Герат на військовій 

базі “Арена”, яка була підпорядкована Регіональному 

командуванню “Захід”. До кінця 2014 року 

чисельність українського контингенту в Афганістані 

була зменшена з 30 до 10 військовослужбовців. Проте 

наприкінці грудня 2014 р. представник України в 

НАТО Є. Божок повідомив, що Україна продовжить 

участь в операції у Афганістані після 2014 року і 

надішле радників та інструкторів для участі в новій 

операції НАТО “Рішуча підтримка”. 30 березня 2015 

року п’ятий президент України П. Порошенко 
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підписав указ № 185 про участь України в операції 

НАТО “Рішуча підтримка”, затвердивши чисельність 

українського контингенту в Афганістані у складі 30 

військовослужбовців. 

У листопаді 2017 року тодішній глава місії України 

в НАТО В. Пристайко повідомив про намір України 

збільшити чисельність контингенту. За його словами, 

“це можуть бути військові, зокрема, наприклад, 

військові викладачі, а не лише тренери, це можуть 

бути поліцейські тренери, це можуть бути сили 

безпеки, це може бути підготовка фахівців для 

повітряної сфери. Є багато спеціальностей, переважно 

з воєнної безпеки, без яких неможливо взагалі 

завершити операцію”. “На сьогодні (березень 2020 р.) 

до складу тренувально-дорадчої місії НАТО “Рішуча 

підтримка” в Ісламській Республіці Афганістан 

входить 21 військовослужбовець Збройних Сил 

України. І наші військові перебуватимуть там доти, 

допоки в цьому буде необхідність як для афганського 

народу, так і для наших союзників з НАТО”, - зазначав 

В. Пристайко. Не зважаючи на підписання 29 лютого 

2020 р. мирної угоди між США та “Талібаном” про 

припинення воєнних дій та виведення військ НАТО з 

країни, офіційне виведення військ США і НАТО з 

Афганістану заплановано на період із 1 травня до 11 

вересня 2021 р.   

Висновки. Участь України в миротворчих місіях 

подібних до “Рішучої підтримки” та “Нескореної 

свободи” сприяють досягненню миру та геополітичної 

стабільності у світі, зростанню міжнародного 

авторитету держави.  
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Історія державності України від початку її 

незалежності у 1991 році тісно пов’язана з 

миротворчою діяльність спільно з ООН і розвитком 

тих чи інших військових формацій, які забезпечували 

державний лад, захист та безпеку громадян інших 

країн у різних куточках світу. З огляду на це виникає 

необхідність вивчення операцій, у яких Україна 

відіграла велику роль у збереженні миру, що й 

визначає актуальність теми. 

Мета нашого дослідження полягала в з’ясуванні 

змісту та сутності миротворчих місій, детальному 

вивченні миротворчої діяльності України в 

міжнародних операціях ООН для зміцнення миру й 

досягнення стабільності на міжнародному рівні. 

Одним із завдань стало – визначити роль України 

як учасника  миротворчох  операції в Косово. 

 З перших років своєї незалежності Україна бере 

активну участь в операціях з підтримки миру, які не 

обмежуються рамками Організації Об’єднаних Націй 

(ООН), а й включають місії Організації з питань 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), заходи в 

рамках програми «Партнерство заради миру» НАТО та 

багатонаціональні сили.  

Одним із найяскравіших прикладів миротворчої 

діяльності України для партнерства заради миру є її 

участь у миротворчій операції в Косово. 

З ініціативою створення спільної військової 

частини виступили міністри оборони Польщі та 

України під час їхньої зустрічі в Соліні 4-5 жовтня 

1995 року. Основою створення та функціонування 

УКРПОЛБАТу є «Угода між Республікою Польща та 

Україною про створення спільної військової частини 

для участі в міжнародних миротворчих та 

гуманітарних операціях під егідою міжнародних 

організацій», підписана міністрами оборони Польщі та 

України 26 листопада 1997 року [9]. 

УКРПОЛБАТ з’явився в результаті політичних 

рішень країн-учасниць НАТО. Це конкретний, 

відчутний результат транскордонної військової 

співпраці між Литвою, Польщею та Україною. У 

батальйоні є невеликий литовський взвод.  

УКРПОЛБАТ був першим комбінованим 

підрозділом, який коли-небудь брав участь у 

миротворчих місіях зі змішаним штабом батальйону з 

двох країн із абсолютно різним походженням. У той 

час, як  Польща є членом НАТО, Україна не є ним. 

Проте двом добрим сусідам удається виконати чудову 

спільну місію в рамках КФОР. Однак два роки тому 

Польща була занепокоєна тим фактом, що Україна не 

ратифікувала угоду про формування цієї спільної 

військової частини. З огляду на законність, цей 

батальйон спочатку не відправлявся до Косово як 

частина КФОР під проводом НАТО. Однак Київ та 

Варшава нарешті оголосили, що об’єднаний батальйон 

вирушить до Косово в липні 2000 року. 

Ідею про введення УКРПОЛБАТ у миротворчу 

операцію в Косово висунув міністр оборони України 

генерал Олександр Кузьмук у червні 1999 року, яка 

була обговорена  під час зустрічі у Яворові 25-26 

квітня 2000 року. Між міністерствами оборони Польщі 

та України досягнуто домовленість фактично 

технічної угоди про участь національних контингентів 

у міжнародній миротворчій операції в Косово, 

Федеративній Республіці Югославії в межах 

УКРПОЛБАТ. 9 червня 2000 року глави делегацій 

підписали технічну угоду. Розгортання батальйону в 

районі місії, яким займалися національні контингенти, 

було здійснено у  два етапи в липні 2000 року. 

Підготовча група з 28 солдат була направлена в 

Косово 28 червня 2000 року. Основні сили 

http://fpp.com.ua/myrotvorchist-pid-chas-vijny-perspektyvy-myrotvorchoyi-diyalnosti-ukrayiny/
http://fpp.com.ua/myrotvorchist-pid-chas-vijny-perspektyvy-myrotvorchoyi-diyalnosti-ukrayiny/
https://armyinform.com.ua/2020/03/v-afganistani-my-j-nadali-zalyshatymemos/
https://armyinform.com.ua/2020/03/v-afganistani-my-j-nadali-zalyshatymemos/


ХХ  воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ 

126 

УКРПОЛБАТ розпочали свою діяльність в районі місії 

КФОР з 15 липня 2000 року [10]. 

Контингент був розміщений у східному секторі. До 

зони його відповідальності належали Штрпце, 

Качаніка та Узевака з командуванням штабу в місті 

Рака. Батальйон мав виконувати такі основні задання: 

- моніторити, перевіряти та виконувати резолюції 
Плану безпеки ООН та OPLAN 10406 “СПІЛЬНА 

ОХОРОНА” з метою створення умов для нормалізації 

ситуації в Косово;  

- підтримувати діяльність УВКБ ООН, спрямованої 
на надання гуманітарної допомоги та підтримки 

повернення біженців до Косово;  

- забезпечувати правопорядку, умови для 

здійснення нагляду за правопорядком міжнародними 

організаціями (ОБСЄ та ООН) та новими місцевими 

органами влади; 

- посилювати статус допоміжних організацій, 

діяльність яких спрямована на надання гуманітарної 

допомоги та демократизацію життя в Косово;  

- проводити патрульні місій, розміновувати, 

демонструвати силу, а також гарантувати безпеку в 

зоні відповідальності [11]. 

Посади командира, заступника командира, а також 

начальника штабу батальйону комплектувалися 

польськими та українськими офіцерами на основі 

дворічної ротації. На сьогодні командувачем 

УКРПОЛБАТ у є підполковник Богдан Творковський. 

Його заступником – український підполковник 

Володимир Шкурат. Батальйон, відповідно до вимог 

НАТО, є самодостатнім як з точки зору логістики, так і 

певною мірою в оперативному плані. Спільність 

обладнання не становила проблем, оскільки елементи 

батальйону походили з подібної оборонної 

технологічної культури. УКРПОЛБАТ виконав кілька 

важливих місій за свій відносно короткий період 

існування [12]. Наприклад, солдати з УКРПОЛБАТ у 

КФОР мають боєприпаси, вилучені під час виявлення 

сховища зброї на початку листопада 2000 року. Крім 

того, на початку листопада 2000 року солдати КФОР з 

УКРПОЛБАТ супроводжували поліцейських Місії 

ООН у Косово (ЮНМІК), які шукали схованку зі 

зброєю в крутих горах на північ від Дак-Мала біля 

кордону колишньої Югославської Республіки 

Македонії (КЮРМ). Вони виявили три міцно 

заблоковані печери зі зброєю та боєприпасами. 

Схованка була другою за кількістю зброї, вилученої 

СДК. Через десять днів генерал-лейтенант КОМКФОР 

Карло Кабіджіосу особисто оглянув частину вилученої 

зброї та боєприпасів, виставленої для демонстрації в 

таборі Бондстіл в Багатонаціональній бригаді Захід 

(MNB W). Тоді, наприкінці 2000 року, УКРПОЛБАТ 

вилучив достатньо зброї для оснащення чотирьох-

п’яти піхотних батальйонів. Крім того, генерал-

лейтенант Карло Кабіджіосу наголошував, що СДК 

продовжуватиме захищати громадян Косово від 

незаконної зброї та боєприпасів. Він сказав, що «це 

один із основних заходів, які сили КФОР проводять у 

провінції, щоб повернути суспільство до нормального 

життя тут. Не нормально зберігати подібне 

обладнання в звичайній країні» [13]. 

Чотири дні на тиждень батальйон організовував 

супровід косовських сербів навколишніми 

албанськими районами, аж до Сербії та БЮРМ. Ця 

свобода пересування давала змогу сербам відвідувати 

сім'ї та старих друзів - послуга, яка високо цінувалася. 

Досить необхідними, важливими були злагоджені дії 

служби охоронного супроводу під час перевезення 

матеріалів для Польського Червоного Хреста та інших 

неурядових організацій (НУО), їх особливо цінували. 

Безперечно, персонал УКРПОЛБАТ відповідно 

виконував свій обов'язок, у який зокрема входило 

патрулювання території у зоні конфлікту, а з лютого 

2020 року було заплановано чергування частини 

особового складу польського військового контингенту 

КФОР (32 професійні військові) [13]. 

Українські військовики вважаються захисниками 

свободи та миру, оскільки ефективно та рішуче 

реагували на будь-які ознаки порушення закону, 

гарантуючи таким чином безпеку місцевому 

населенню. 

Висновки. Отже, участь нашої країни в 

міжнародних миротворчих операціях ООН дає вагомі 

позитивні результати, серед яких – зміцнення 

авторитету нашої держави, створення сприятливого 

клімату для налагодження та активізації 

двостороннього співробітництва з відповідними 

державами, набуття військовослужбовцями цінного 

професійного досвіду, а також визначення сучасних 

вимог і коригування пріоритетів розвитку Збройних 

сил України та модернізації озброєнь і військової 

техніки, у тому числі з використанням можливостей 

військово-технічного співробітництва зі збройними 

силами інших держав. 
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Логвіненко Н. М. 
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Участь України в міжнародних операціях ООН із 

підтримання миру та безпеки у світі  дає змогу 

вирішити більшість проблемних питань, які 

виникають в зовнішній і внутрішній політиці багатьох 

держав світу; підвищити міжнародний авторитет 

Збройних Сил України;  зміцнити мир і стабільність у 

Європі та світі загалом, що і визначає актуальність 

теми. 

Метою дослідження є простеження воєнно-

політичної діяльності Збройних Сил України у 

миротворчій місії в Македонії 2001 року. 

Датою початку конфлікту в Македонії вважають 23 

січня 2001 року, коли бойовики з  “Армії 

національного визволення” Албанії напали на 

поліцейську дільницю в районі Тетова на півночі 

Македонії і вбили поліцейського. За словами чинного 

Надзвичайного та Повноважного Посла України, 

посла України в Болгарії Віталія Москаленка, який під 

час конфлікту керував дипломатичним 
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представництвом України в Македонії, “Повстанці 

заявляли про розширення прав македонських албанців, 

викладання албанської мови, зокрема в університетах, 

використання албанського прапора, хоча насправді 

йшлося про відділення західних і північно-західних 

районів Македонії та організацію “Республіки 

Ілірида””.  

У березні 2001 року місто Тетово, де більшість 

населення складали албанці, стало центром боротьби 

між македонською поліцією та “Армією національного 

визволення”. Чинний посол України у США та 

представник (на той час) України в ООН  Володимир 

Єльченко в інтерв’ю для BBC News Україна відзначав, 

що “ситуація була дуже драматичною, могла 

призвести не лише до порушення територіальної 

цілісності Македонії, а й до нової війни на Балканах. 

Країна була фактично на межі розпаду”. 

Не зважаючи на присутність у Македонії 

військового контингенту НАТО, на заклик втрутитися 

він (контингент – Д.К.) відповів відмовою, 

аргументуючи свою бездіяльність прагненням 

запобігти розгортанню війни, спонукаючи 

македонську владу до перемовин з албанцями. 

Генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон 

вимагав від бойовиків скласти зброю. 

18 березня 2001 р. уряд Македонії приймає 

рішення залучити до дій армію, на жаль, позбавлену 

військової авіації. За словами заступника очільника 

МЗС та спеціального представника України на 

Балканах Ігоря Харченка, “македонський уряд 

звернувся за допомогою до партнерів, в тому числі до 

України. Така допомога була надана, це не тільки 

постачання озброєнь, але і підготовка кадрів для 

Македонії - поліцейських, військових”. Швидка 

реакція України була обумовлена укладанням у 1998 

році українсько-македонського Договору про дружбу 

та співробітництво. 

У березні 2001 року до Македонії почало 

надходити українське озброєння. “Македонія просила 

різнобічну допомогу щодо озброєнь, зокрема, і важкі – 

літаки, гелікоптери, артилерію. Вся техніка не була 

“подарунком”, а передавалася згідно з двостороннім 

договором між країнами про військово-технічне 

співробітництво. Але звичайно йшлося про пільгові 

ціни”, - розповідає дипломат І. Харченко. 

20 березня 2001 року закінчився термін 

перебування українського вертолітного підрозділу у 

складі миротворчих сил у Косово і його було 

перебазовано до Скоп’є. Коли до столиці 24 березня 

2001 року прибула перша партія українських 

гелікоптерів, їх особисто зустрічав на аеродромі 

прем'єр-міністр Любчо Георгієвскі. 

“Неприємним сюрпризом для “Армії національного 

визволення” стали чотири гелікоптери Мі-8МТ, 

обладнані кулеметами, та два гелікоптери Мі-24, які 

прилетіли в Македонію попереднього дня з України і 

зразу пішли до бою, завдаючи ударів з повітря по 

бойових позиціях”, - писав болгарський дослідник 

Борис Танєв у книзі “Війна в Македонії 2001 року”. 

За увесь період операції Україна передала 

македонцям 4 гелікоптери Мі-8МТ, 6 гелікоптерів Мі-

24, 6 Мі-24В та 4 штурмовики Су-25, бойове 

застосування яких дало змогу Македонії дати відсіч 

Албанії. 

Постачання озброєнь Україною до Македонії 

викликало невдоволення низки країн НАТО, які 

прагнули, по-перше, розв'язати конфлікт політичним 

шляхом, а, по-друге, були обурені інформацією щодо 

участі у бойових вильотах Македонії українських 

пілотів, нібито  у зв'язку з відсутністю льотного 

досвіду у македонців. Відзначалося, що Мі-24 з 

українськими пілотами за кермом контролювали два 

головні, прикордонні з Косово, райони, що опинилися 

під контролем Албанії – у районах Куманово та 

Тетово. З огляду на таку діяльність українців, 

албанський керівник Алі Ахметі, який погрожував 

захопити Скоп’є, надсилав погрози на адресу 

українських пілотів. 

 У квітні 2001 року командування ЗСУ заперечило 

інформацію щодо участі  українських військових 

пілотів у бойових діях. Позиція України залишається 

незмінною впродовж останніх 20 років.  

На переконання Надзвичайного та Повноважного 

Посла України в США Володимира  Єльченка, “ці дані 

неодноразово перевіряли співробітники ООН у 

Македонії. Ця інформація жодного разу не 

підтвердилася, саме тому нам вдалося переконати і 

США, і інші країни, що заклик до заборони 

постачання зброї до Македонії буде 

контрпродуктивним”. Подібної точки зору 

дотримується і Віталій Москаленко, відзначаючи: “Я 

не можу стверджувати, що українські 

військовослужбовці керували літаками і 

гелікоптерами, які завдавали ударів. Добором екіпажів 

та комплектацією команд займалися македонські 

безпекові урядові структури”. 

13 серпня 2001 року за посередництва ЄС та США 

між македонським урядом та албанськими 

політичними силами було підписано Охридську угоду, 

яка сприяла фактичному припиненню конфлікту. 

Однак варто пам’ятати, що збройну відсіч албанській 

армії Македонії вдалося дати саме завдяки українській 

авіації. 

Висновки. Участь України в миротворчих 

операціях сприяє зростанню рівня міжнародної довіри 

до нашої держави та підвищенню міжнародного 

авторитету ЗСУ, адже українським контингентом 

неодноразово було доведено міжнародній спільноті 

здатність бути “активним гравцем” у процесі 

забезпечення миру у світі. 
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 Протягом багатьох століть, і навіть тисячоліть, 

політична карта світу змінювалася багаторазово в тому 

числі в результаті інформаційних протистоянь. 

Більшість науковців цілком слушно прив’язують 

розвиток деструктивних інформаційних технологій до 

процесів виникнення й популяризації основних засобів 

масової комунікації. Поява письма, книгодрукування, 

періодичного друку, телеграфу, радіо, телебачення, 

Інтернету, соціальних мереж були революційними і 

стимулювали економічний, політичний, соціальний, 

духовний, інтелектуальний розвиток людства, саме це 

і визначає актуальність теми. 

Метою дослідження стало вивчення ефективності 

використання інформаційно-психологічної зброї, 

оцінка її вартості та ефективності в майбутньому. 

Висновки. Для інформаційної зброї немає потреби 

створення складних організаційних структур і немає 

необхідності перетинати кордони. У масовому плані 

головну роботу з ураження свідомості в умовах 

сьогодення  виконують засоби масової інформації. Їх 

ефективне застосування у поєднанні з іншими 

інформаційно-пропагандистськими заходами дає 

змогу підірвати морально-психологічний потенціал 

противника без контакту з його військовою машиною. 
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Актуальність обраної теми обумовлюється 

колосальним збільшенням збройних конфліктів у 

всьому світі, наша країна не стала винятком. Війна на 

сході України спонукає керівництво нашої держави 

всерйоз розглядати можливість введення в Україну 

миротворців ООН, і зараз, на думку фахівців (Андрій 

Остапюк), «надзвичайно важливо продовжувати 

виконувати зобов'язання, взяті перед міжнародною 

спільнотою, залишатись вірними принципам держави-

миротворця». Саме ситуація на Донбасі є аргументом 

для присутності українських миротворців. Нині у ДР 

Конго знаходиться найбільший український 

миротворчий контингент. 

Основними завданнями миротворчих підрозділів є: 

підтримання безпеки в зоні відповідальності, 

супроводження конвоїв, гуманітарних вантажів, 

несення служби на блокпостах, патрулювання тощо; 

охорона органів місцевого самоврядування, релігійних 

та історичних пам’яток, мостів, джерел питної води 

та інших важливих об’єктів; контроль за здачею зброї 

цивільним населенням та учасниками колишніх 

озброєних формувань; здійснення інженерних 

та інших робіт, необхідних для ліквідації наслідків 

конфлікту, надання допомоги у забезпеченні 

цивільного населення питною водою; гарантування 

безпеки діяльності міжнародних гуманітарних 

організацій, надання допомоги у перевезенні 

гуманітарних вантажів; евакуація цивільного 

населення у разі виникнення небезпеки його життю; 

надання медичних послуг, насамперед, першої 

медичної допомоги цивільному населенню; виконання 

інших функцій із гарантування безпеки і дотримання 

прав людини. 

Метою дослідження є з’ясування  суті 

миротворчої місії України в ДР Конго, формування 

знань про здійснення миротворчих місій, правових 

поглядів на можливості мирного розв’язання 

суперечок міжнародного та не міжнародного 

характеру, виховання почуття гуманізму, поваги до 

людей, прагнення допомоги людям у скрутній 

ситуації. 

Україна сьогодні бере учать у різноманітних 

миротворчих місіях і навчаннях, початок яким поклала  

затверджена Верховною Радою України Постанова від 

3 липня 1992 року № 2538-ХІІ «Про участь 

батальйонів Збройних Сил України  в Миротворчих 

Силах Організації Об’єднаних Націй у зонах 

конфліктів на території колишньої Югославії». 

Українська миротворча операція у Демократичній 

Республіці Конго є однією з багатьох важливих місій  

Збройних сил України у складі Місії ООН.   

Велика Африканська війна 1998-2003 років – один 

з найкривавіших конфліктів в історії людства – 

формально вже давно закінчилася. Вона забрала 

більше 5 мільйонів життів у Конго. Але з тих пір 

провінції Північне та Південне Ківу на сході країни, на 

кордоні з Руандою та Угандою, не знають спокою. 

Сьогодні ця країна екваторіальних лісів та 

неймовірних вулканічних ланцюгів залишається 

місцем кривавої боротьби між конголезькою армією та 

численними повстанськими угрупуваннями, що 

з’являються та зникають з роками. Згідно з даними 

ООН, сьогодні в цьому регіоні є більше 160 активних 

збройних груп чисельністю в більш ніж 20 тисяч 

бійців. Усі вони прагнуть одного й того ж: отримати 

контроль над багатими родовищами золота та колтану, 

які можна видобувати та дорого продавати за кордон. 

З 1 грудня 2012 року виконання завдань 

української миротворчої операція у ДР Конго 

покладено на 18-й окремий вертолітний загін. Через 

нестабільну ситуацію в країні наші льотчики та 

особовий склад несуть бойове чергування на 

аеродромах, здійснюють пошуково-рятувальні 

операції, розвідку та спостереження, забезпечують 
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перевезення вантажів, а також супроводжують 

вертольоти Місії ООН. 

23 березня 2012 року о 15.00 за київським часом 

під час виконання чергового завдання вертоліт 

української миротворчої місії було обстріляно, 

поранено перекладача, його доставили у шпиталь, стан 

стабільний. У серпні 2018 року загострилась ситуація 

у протистоянні повстанців та урядових військ. 

Бойовики здійснили напад на базу з українськими 

миротворцями та отримали гідну відповідь. На щастя, 

обійшлось без жертв збоку українських військових. 

На жаль, збройні напади повстанців  ADF 

«Об'єднані демократичні сили» у ДР Конго на бази 

миротворчої місії ООН не поодинокі. За свідченнями 

українського миротворця Володимира Фітьо , база в 

аеропорту Мавіві, що за 9 км від міста Бені, була 

обстріляна, бій тривав одну годину, нападники 

застосовували стрілецьку зброю та освічувальні міни 

для максимального ураження об’єктів критичної 

інфраструктури.  

Українські військові, які у момент нападу були на 

завчасно підготовлених позиціях для оборони, дали 

достойну відсіч. Слід зазначити, що в цьому таборі 

несуть бойове чергування два гелікоптери Мі-24, 

екіпажі яких теж зазнали ризику. За словами очевидця, 

кулі від автоматів «рикошетили по цілому таборі, де 

проживають українські миротворці. Одна з куль 

наскрізь прошила житлове приміщення українського 

підрозділу». Відомо, що троє миротворців з Малаві та 

Танзані постраждали. Жертв чи поранених серед 

українських військових не було. Після нападу 

повстанців керівництво миротворчого контингенту 

ООН вирішило відкрити вогонь у відповідь. 

Українські гелікоптери Мі-24 завдали удару по табору 

бойовиків. «31 липня о 5. 00 ранку розпочалась 

операція. Провідна пара Мі-24 під командуванням 

командира 18 вертолітного загону підполковника 

Григорія Ситника та заступника командира 18 ОВЗ 

підполковника Віталія Хоптія здійнялась в небо та 

завдала ударів по таборах повстанців, які знаходились 

у гористій місцевості. Після першого заходу бойових 

Мі-24 було знищено один табір», - уточнив 

український миротворець. 

Успішне завершення операції відбулося завдяки 

високим професійним діям наших пілотів та 

українського загону зокрема. «…саме українські 

пілоти в небі Конго наводять жах на НЗФ», - 

підсумував керівник операції генерал-майор Дюбе.  

В миротворчих операціях Україна безкоштовно 

здійснює дорогу підготовку військових пілотів, і це не 

єдина користь від участі. 

«Нарешті, участь в миротворчих місіях вигідна для 

країни - за кожну одиницю техніки, патрон і 

військовослужбовця ООН здійснює фінансову 

компенсацію. Оренда ланки Мі-24 (чотирьох 

гелікоптерів.), залучених до Місії ООН зі стабілізації в 

ДР Конго, щомісяця приносить бюджету України 1 

млн доларів, а кожна година нальоту кожного Мі-8 

відшкодовується у розмірі 3900 доларів за годину. 

Україна в таких місцях фактично безкоштовно 

здійснює дорогу підготовку військових пілотів», - 

підсумовує помічник командувача загону. 

«Серед миротворців нашим хлопцям вдалося 

заробити хорошу репутацію кваліфікованих і тямущих 

професіоналів», - зазначає Артем Гудков, 

Український миротворчий контингент базуюється 

на сході країни, в місті Гома -Аеродром Гома з 

особовим складом у 130 осіб,  2 вертольоти Мі-24; на 

Аеродромі Бунія з особовим складом у 24 особи та 2 

вертольоти Мі-24. Для виконання необхідно-важливих 

завдань місія забезпечена  необхідною зброєю, 

складами; штатною чисельністю офіцерського, 

старшинського, сержантського та рядового складу; 

основними підрозділами (вертолітна ланка, інженерно-

авіаційна служба), підрозділами забезпечення (рота 

аеродромно-технічного забезпечення,  вузол зв'язку та 

радіотехнічного забезпечення, взвод охорони, 

медичний пункт); основне озброєння укомплектовано 

бойовими вертольотами Мі-24(4 одиниці), 

автомобільною та спеціальною технікою( 26 одиниць), 

причепами (16 одиниць). 

Аналіз цієї та інших миротворчих місій дає змогу 

зробити висновок, що професіоналізм та досвід наших 

військових пілотів та інженерів дає впевненість іншим 

країнам у необхідності участі України в миротворчих 

місіях. Тільки в 2020 році українські екіпажі провели у 

повітрі більш ніж 3 800 годин і перевезли 12 300 

пасажирів та 850 тон вантажу – що "зовсім непогано", 

як кажуть льотчики. 

Співзасновник Центру досліджень Африки 

Олександр Мішин звертає увагу, що зараз кількість 

українських миротворців найменша за часи 

незалежності і складає лише 0,2% кількості 

українських військових. 

Він вважає, що участь України в миротворчих 

операціях сформувала позитивний імідж України в 

Африці. 

«Україна не має в цьому регіоні негативної 

репутації та деструктивної залученості до внутрішніх 

справ Африки. Україну вважають неупередженою 

стороною, що може принести мир та стабільність 

африканським націям», - наголошує африканіст. 
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Починаючи із 1992 року Україна взяла участь у 

понад 27 міжнародних операціях із підтримання миру 

та безпеки в різних куточках світу. В умовах 

сьогодення українські миротворчі сили долучені до 8 

операцій, серед них місія України до Республіки Кіпр, 

вивчення якої і обумовлює актуальність теми 

дослідження.  

Мета дослідження полягає у вивченні 

соціопрофесійного портрету контингенту миротворців 

України у Республіці Кіпр (2009 – наш час). 

У 1960 році на карті світу з’являється незалежна 

держава – Кіпр, цілісність якої було порушено 1974 

року шляхом вторгнення на її територію військового 

контингенту Туреччини. Міжетнічна ворожнеча між 

грецькою та турецькою спільнотами, які населяли 

острів, сприяла збройному протистоянню сил та 

розколу його на дві частини: грецьку (Республіку 

Кіпр, що становить 60% всієї території) та турецьку 

(Республіку Північний Кіпр, 40%). Із метою контролю 

за ситуацією на острові було розміщено Миротворчі 

сили ООН,  зокрема, поліцейський контингент, 

основними завданнями якого були і є: сприяння 

нормальній діяльності цивільного населення у 

буферній зоні; надання гуманітарної допомоги; 

спостереження за лініями припинення вогню; 

підтримання буферної зони; надання підтримки Місії 

доброї волі Генерального секретаря ООH. 

У 2009 році на допомогу місії були відправлені і 

миротворці з України, які гідно виконують свої 

обов’язки і донині. Сьогодні на Кіпрі працюють 

найкращі спеціалісти поліцейської справи в Україні, 

яким варто приділити особливу увагу.  

Серед працівників Міністерства внутрішніх справ 

України, які нині перебувають у місії, – підполковник  

Олександр Лагутенко, військовослужбовець 

Національної гвардії України. У січні 2011 р. він 

уперше взяв участь у миротворчій місії – в Ліберії. 

Друга місія підполковника була спрямована на Кіпр та 

тривала з грудня 2014 до грудня 2016 рр. У серпні 

2018 року  розпочалася його третя місія – місія 

Миротворчих сил ООН на Кіпрі (UNFICYP). У рамках 

цього відрядження Олександр подався на конкурсний 

відбір на посаду заступника голови правоохоронного 

компоненту і отримав призначення. На сьогодні це 

другий випадок, коли українець займає настільки 

відповідальну посаду. Як відзначав О. Лагутенко, 

“основна моя робота на цій посаді буде полягати у 

забезпеченні контролю діяльності та патрулювання у 

буферній зоні співробітниками поліції ООН, взаємодія 

з правоохоронцями Республіки Кіпру та невизнаної 

Турецької республіки Північного Кіпру”. 

На початку 2021 року керівництвом поліцейського 

компоненту операції було призначено на посаду 

керівника поліції у секторі 4 Місії майора Михайла 

Майгура, у підпорядкуванні якого знаходяться 3 

міжнародні поліцейські станції та 26 представників 

поліції з 11 країн. Усього у складі поліцейського 

компоненту Місії проходять службу 67 представників 

поліції з 16 країн світу. Варто зазначити, що з трьох 

наявних за штатом посад керівників поліції 

регіонального рівня, дві посади очолюють офіцери 

МВС України. 

Підполковник Віталій Плевак - командир 

національного персоналу МВС України в міжнародній 

операції ООН із підтримання миру і безпеки на Кіпрі, 

командир одного з секторів місії. Його можна назвати 

миротворцем зі стажем, оскільки ця місія 

правоохоронця є вже шостою після Косово та Ліберії. 

Капітан Ксенія Капітанська - член правління 

Української асоціації представниць правоохоронних 

органів, заступник керівника поліції регіонального 

рівня (із питань взаємодії з цивільним населенням). “В 

процесі відбору в миротворці немає різниці якої ти 

статі, головне – професіоналізм”, - відзначає пані 

капітан. За її словами, “служба у складі миротворчого 

персоналу для будь-кого починається зі звичайного 

патруля, а вже потім, якщо твої знання та навички 

дозволяють, можеш податися на більш високу 

посаду”. 

Роботу власного підрозділу капітан 

характеризувала таким чином: “Миротворці 

патрулюють буферну зону, виявляють порушників 

дозвільного режиму. Буферна зона – це не простір, 

обгороджений колючим дротом, це територія Кіпру і 

кіпріоти мають право там здійснювати будь-яку 

господарську діяльність. Там навіть є фабрики”. “Мені 

було дуже цікаво дізнатись, як це працювати в 

міжкультурному та міжнаціональному середовищі. 

Тільки на моїй станції працюють представники з 11 

різних країн. Ми всі маємо різний досвід за плечима. 

Наш вік від 25 до 55 років. А ще й різна культура. Але 

це неймовірно розвиває світогляд”. “Служба у 

миротворчій місії ООН – це повна втрата своєї 

реальності, але незамінний досвід”, – відзначає 

К. Капітанська. 

18 жовтня 2019 року за сприяння Миротворчих сил 

ООН на Кіпрі відбувся черговий Медальний парад 

UNPOL, головним компонентом якого стало 

нагородження працівників поліції місії ООН на службі 

миру. Надзвичайно приємним фактом стало 

нагородження представників України – підполковників 

поліції Костянтина Колінко (керівника міжнародної 

поліцейської станції місцевого рівня) та Михайла 

Кругляка (заступника керівника поліції регіонального 

рівня за оперативним напрямком). 

Висновки. Українські офіцери, учасники 

миротворчих операцій зі сприяння миру та безпеки у 

світі, зокрема у Республіці Кіпр, користуються 

авторитетом серед колег із інших країн та повагою 

керівництва місій, свідченням чому є призначення 

“силовиків” України на керівні посади під час 

проходження служби. 
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МІСІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ У БОРОТЬБІ 
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кафедра військово-гуманітарних дисциплін 

 

Актуальність теми. Упродовж кількох століть, 

починаючи з ХУ ст., Османська імперія вела 

загарбницькі війни, успішно просуваючись у центр 

Європи, вправно граючи на чварах між амбітними 

європейськими монархами, які намагалися покласти 

край агресивним діям турків. Низка їх походів була 

невдалою, потенційних союзників роздирали 

протиріччя й сварки: за лідерство на заході Європи 

боролися Франція та Австрія; за першість на сході – 

Річ Посполита й Московія – у XVII столітті їхні 

конфлікти значною мірою точилися довкола України. 

Очевидним ставало те, що жодна з країн, що 

опинилися під загрозою, самостійно протистояти 

могутній Османська імперії не зможе.  

Бурхливі події середини ХVІІ ст., що стали 

переломними, по-справжньому революційними, 

продовжила одна з вирішальних у світовій історії 

Віденська битва 1683 року, коли перемогу над 

Османською імперією здобули європейські тодішні 

коаліційні сили, до складу яких входили австрійці, 

німці та поляки. Забезпечили перемогу також і 

українці, адже тоді велика частина України була 

складовою Речі Посполитої і підлягала, за словами 

Тараса Чухліба, «зверхності» польських королів. 

Отже, значна кількість українців із Львівщини, 

Тернопільщини, Станіславщини (сучасна Івано-

Франківщина), Волині, східного Поділля та 

правобережної Київщини воювала під прапорами 

короля Яна ІІІ Собеського біля мурів австрійської 

столиці; Відень на той час був одним із політичних 

центрів Європи, а його завоювання турками 

кардинально змінило б політичну ситуацію і на землях 

України. 

З огляду на такі обставини, перемога під Віднем, 

що розглядалася тоді як перемога християнського 

Світу над мусульманським, мала велике значення для 

подальшого історичного і культурного розвитку 

українських земель. Адже відтоді Османська імперія 

почала поступово втрачати свої позиції в Європі та її 

складовій частині – Україні. 

Отож мета нашого дослідження полягає у 

з’ясуванні участі українських козаків у Віденській 

битві 1683-1684 рр. та їхній ролі у європейських 

тодішніх коаліційних силах для забезпечення 

перемоги над Османською імперією. 

Вивчення та аналіз наукових джерел про Віденську 

битву 1683 року як одне із завдань дослідження дало 

змогу з’ясувати участь козаків у ній,  визначити їхню 

роль у боротьбі проти ворога європейських держав. 

Основні козацькі сили, які налічували близько 3 

тисяч «охотників» – добровольців з Правобережної 

України та Запорозької Січі, відзначилися у двох 

великих битвах з османською армією під Парканами 7 

і 9 жовтня, що стали своєрідним продовженням 

Віденської; та визволенні від турків колишньої столиці 

угорських королів Естергома 27 жовтня 1683 року.  

Деякі дослідники зауважують, що в 

післявіденському поході брати участь могли 5 тис. 

чоловік, якщо, крім основної сили,  врахувати ще 

вояків, котрі не були внесені до реєстрових чи 

сплатних списків, та окремі козацькі підрозділи 

(близько 400-800 чоловік). 

І хоча козаки на чолі зі старшинами Яковом 

Вороною, Семеном Палієм, Максимом Булигою, 

Самійлом Самусем, Семеном Корсунцем, Захарієм 

Іскрою прийшли до театру бойових дій вже після 

завершення Віденської битви, наприкінці вересня – на 

початку жовтня, вони все-таки зуміли зробити 

вирішальний внесок у перемогу над турками на 

теренах Австрійської імперії. Протягом вересня 1683 

– січня 1684 рр. 6-7 тисяч українських козаків на чолі з 

правобережним гетьманом Стефаном Куницьким 

відвоювали у турків Немирів, Чортків, Гусятин, 

Язлівець та Меджибож, відволікаючи на себе значні 

сили супротивника з Угорщини. З мінімальною 

артпідтримкою козаки дійшли аж до Кишинева та Ясс, 

штурмували османські фортеці Тягина, Кілія та Ізмаїл, 

а також звели низку боїв з загонами кримського хана 

Хаджи-Гірея. 

Після Віденської битви державами Священної ліги 

була вироблена спільна програма дій, яка передбачала 

військові походи війська Української козацької 

держави проти татар та інших мусульманських васалів 

Османської імперії в Молдавії, Північному 

Причорномор’ї та Криму. Протягом 1684-1699 років 

українське військо на чолі з гетьманами Андрієм 

Могилою, Іваном Самойловичем та Іваном Мазепою, 

полковниками Семеном Палієм та Іллею Новицьким, 

іншими керманичами здійснило 9 великих (кількість 

підрозділів — від 10 до 60 тисяч осіб), близько 10 

середніх (від 5 до 10 тисяч) та 50 менших (від 300 осіб 

до 5 тисяч) походів до Кримського ханства та 

контрольованих турками і татарами Молдавського 

князівства, пониззя Дніпра, Бугу, Дністра і Дунаю, 

Північного Причорномор’я та Приазов’я, а також 

декілька потужних морських виправ проти 

османського флоту на Чорне море. 

«Мало хто знає, що у 1684 р. козаки завдали 

відчутної пам’ятної поразки туркам і татарам… 

Козаки так їх переслідували після блискучої перемоги, 

що можна написати нову «Іліаду» після Гомера… Ми 

молимо Бога, щоб він сприяв прагненням козаків до 
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перемоги і надихав їх на нові хоробрі вчинки»( Й.-Й. 

Мюллер). 

У результаті Віденської битви Османська імперія 

починає втрачати свій вплив на політичне і культурне 

життя в України. Існування провінції Османської 

імперії на землях України з центром у Кам’янці-

Подільському було скасовано (за Карловицьким 

миром 1699 року). 

Як свідчать наукові дослідження, найголовнішим 

досягненням битви стала перемога християн над 

мусульманами та початок занепаду великої, на той час, 

імперії, після чого новим лідером регіону (може, 

Європи) стала Габсбурзька монархія, яка на той час 

мала неофіційну назву територій, що протягом 1200-

1913 років перебували під владою австрійського 

відгалуження династії Габсбургів. 

Висновок: Україна поряд із Польщею, Австрією та 

Німеччиною забезпечила перемогу над Османами під 

Віднем – однією з перших битв священної ліги, яка 

відбулася 1683 року.  

Завершення певного етапу боротьби 

мусульманської і християнської цивілізацій як 

результату Віденської битви має важливе значення для 

уміння вибудовувати міжконфесійні, міжрелігійні, 

міжетнічні відносини держав у сучасному світі, уміння 

знаходити спільні точки дотику єднання двох світів у 

збереженні ціннісних орієнтирів. 

Важливим уроком Віденської битви для 

внутрішнього, українського, смислу має стати 

усвідомлення злагодженості дій у боротьбі проти 

ворога. Крім того, «усвідомлення спільної спадщини  

України і Речі Посполитої, усвідомлення історії може 

стати досить сильним потенціалом у протистоянні так 

званому «русскому миру»[3]. 

Актуалізуючи це питання, маємо пам’ятати, що 

Україна, наголошують фахівці, дієво впливала на хід 

європейської історії та зробила все можливе для того, 

щоб народи Європи жили в мирі та злагоді. 
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МЕТОДИ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВЯЗАННЯ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 
 

Буряк Б.С. 

курсант 395 навчальної групи  

кафедра  математики та фізики 

 

Однокрокові методи розв’язання задачі Кошідля 

диференціального рівняння. Метод Ейлера є 

найпростішим чисельним методом для розв’язання 

диференціальних рівнянь. Розглянемо основну ідею 

методу Ейлера. Замінимо похідну y′ в кожному і-у 

вузлі сітки правою різницею:   і, 

підставивши її в диференціальне рівняння, 

отримаємо:  . Розв’язавши це рівняння 

відносно , отримаємо формулу 

Ейлера: . Оскільки 

значення відомо з початкових умов, то за цією 

формулою можна послідовно отримати значення   у 

всіх вузлах сітки. Метод Ейлера дуже простий в 

реалізації, але має невисоку точність. Він є методом 

першого порядку точності відносно кроку h, а його 

глобальна похибка оцінюється виразом: 

. Оскільки похибка при розв’язанні 

рівнянь звичайним методом Ейлера досить суттєва, то 

цей метод на практиці використовується рідко. 

Натомість пропонуються модифікований та 

вдосконалений (виправлений) методи Ейлера, які є 

методами другого порядку, і для обчислення значення 

функції використовують два члени ряду Тейлора. 

Багатокрокові методи розв’язання задачі Коші. 

Багато кроков і методи, які  часто називаються 

методами Адамса, побудовані шляхом інтерполяції за 

декількома сусідніми точками , для їх використання 

необхідно  знати  значення функції у декількох 

попередніх точках.  Це ускладнює  процедуру їх 

застосування порівняно з однокроковими, які мають 

так звану властивість «самостартування». 

Метод Адамса другого порядку записується так:  

, де . 

Також використовують методу Адамса третього і 

четвертого порядків. 

Метою дослідження даного повідомлення є 

вивчення методів розв'язання нелінійних систем 

диференціальних рівнянь, що використовують 

чисельні методи. Робота складається з основного 

розділу та висновків. Основний розділ містить 

відомості про чисельні методи вирішення задачі 

Коші,детальний аналіз метода Ейлера, приклад його 

застосування і огляд більш точних чисельних методів.  

Висновки. У роботі  розглянуто чисельні методи 

розв’язання систем нелінійних диференціальних 

рівнянь. Серед них метод Ейлера та інші більш точні 

методи.  
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Кібербезпека – одна з основних проблем, 

що викликає занепокоєння. І чим швидше людство 

розвиває інформаційні технології, тим більшою 

є потреба в захисті інформаційно-телекомунікаційних 

систем. Оскільки критичні вразливості в програмному 

забезпеченні та автоматизованих системах викликають 

небезпідставні побоювання, то не дивно, що уряд 

України та весь світ шукають кращих заходів і методів 

для захисту особистих даних Інтернет-ресурсів від 

кіберзагроз. З огляду на це виникає необхідність 

вивчення розвитку систем кіберзахисту в Україні, що і 

визначає актуальність теми. 

Метою дослідження є вивчення розвитку систем 

кіберзахисту та їх застосування у сучасній 

інформаційній війні.  

Сім років тому Росія розв’язала проти України 

гібридну війну. Цей тип війни передбачає, що країна-

агресор може залишатися публічно непричетною 

до такого конфлікту та проводити приховані військові 

операції. Гібридна війна являє собою як ведення 

воєнних дій під прикриттям незаконних 

(неформальних) збройних формувань, так і одночасне 

використання широкого спектра політичних, 

економічних (енергетичних і торговельно-

економічних), а також інформаційно-

пропагандистських заходів, з яких, як правило, 

і починається ця гібридна війна та які 

її супроводжують упродовж усього періоду воєнних 

дій. Як ви самі бачите, всі з перерахованих пунктів 

зараз направлені проти України. Ряд провідних 

експертів Заходу небезпідставно називають 

її ще як «війна нового покоління» або «війна нової 

генерації». Її розробником прийнято вважати Валерія 

Герасимова, начальника Генерального штабу 

Збройних сил Російської Федерації, який у лютому 

2013 року у своїй статті «Цінність науки 

в передбаченні» виклав основні принципи ведення 

гібридних війн. Згодом такі принципи проведення 

«нелінійних» операцій отримали назву «Доктрина 

Герасимова». 

Проведення кібероперацій досить складно виявити, 

особливо в разі застосування так званої «логічної 

бомби», тобто такої загрози, яка може проявитися 

не одразу, а протягом кількох місяців або навіть років 

з моменту потрапляння в систему. Тому треба завжди 

бути дуже пильним при використанні електронної 

пошти та Інтернету, мінімізувати використання 

зовнішніх носіїв інформації (USB-флешки, зовнішні 

жорсткі диски, телефони тощо) й слідкувати, щоб 

операційна система та антивірус, встановлені 

на вашому пристрої, були постійно оновленими. 

Наслідки кібератак 
На перший погляд може здатися, що кібератаки 

не можуть завдати великої шкоди та не забирають 

людських життів. Але це лише на перший погляд. 

Розглянемо більш детально, до яких наслідків може 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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призвести кожна з кібератак, що використовуються під 

час проведення кібероперацій: 

Вандалізм — атака, яка, звісно, не вбиває людей, 

але завдає удару по авторитету держави як у світі, так 

і серед населення, простими словами, завдає 

репутаційних втрат. До таких кібернетичних атак 

можна віднести псування офіційних Інтернет-сторінок, 

заміну змісту образливими чи пропагандистськими 

малюнками; 

Пропаганда — розсилка спаму, що містить 

інформацію пропагандистського характеру, фейкові 

новини для просування вигідної точки зору 

та дезорієнтації населення.  

Збір інформації — злом приватних сторінок або 

серверів баз даних для збору цінної інформації 

та її заміни на інформацію, корисну іншій стороні.  

Відмова сервісу — атаки з великої кількості 

комп’ютерів, основна мета яких — порушення 

функціонування сайтів або комп’ютерних систем.  

Втручання в роботу обладнання — атаки 

на комп’ютери або сервери, які, наприклад, 

забезпечують роботу комунікаційних цивільних або 

військових систем, що, у свою чергу, призведе 

до відключення або виникнення помилок при обміні 

даними, а ще гірше — буде втрачено зв’язок, а відтак 

можливість управління діями підрозділів; 

Атаки на об’єкти критичної інфраструктури — 

атаки на комп’ютери та системи, що забезпечують 

життєдіяльність міст, а саме: системи водопостачання, 

електроенергії, транспорту тощо.  

Заходи щодо реалізації Концепції кібербезпеки 
Використовуючи кіберпростір, хакери можуть 

зламати захищені мережі та отримати необхідну 

інформацію, тому ми мусимо спрямувати зусилля 

на захист своїх мереж і забезпечити їх безпеку, 

використовуючи такі рівні захисту інформації: 

Запобігання — доступ до інформації та технології 

надається тільки для персоналу, який отримав допуск 

та має відповідні фахові навички; 

Виявлення — забезпечується раннє виявлення 

злочинів і зловживань, навіть якщо механізми захисту 

були обійдені; 

Обмеження — зменшується розмір втрат, якщо 

злочин все-таки відбувся, незважаючи на заходи щодо 

його запобігання та виявлення; 

Відновлення — забезпечується ефективне 

відновлення інформації за наявності документованих 

і перевірених планів з відновлення. 

Висновок: необхідно збільшувати інвестування 

в кібербезпеку, щоб запобігати атакам на великі 

державні й приватні компанії і протистояти намірам 

дестабілізувати суспільство. 
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В основі методів динамічного  програмування 

лежить принцип Р.Беллмана: частина оптимальної 

траєкторії також є оптимальною траєкторією. Однією з 

ключових задач динамічного програмування є 

знаходження оптимального маршруту в мережі.  

Метою дослідження є можливості застосування 

алгоритму Флойда-Уоршела в мережі.  

Цільова функція задачі оптимальної маршрутизації 

може виражати найдешевший маршрут (ваги ребер 

позначають вартість перевезення між двома пунктами 

мережі); найменший час на подолання маршруту; 

найменшу кількість пересадок (або час очікування) з 

одного виду транспорту на інший, час проходження 

сигналу в комп’ютерній чи радіомережі тощо. Отже, 

методи оптимізації на мережах дають змогу 

розв’язувати ряд задач прикладного характеру в 

галузях економіки, комп’ютерних технологій,  

менеджменту, радіотехніки тощо. 

На відміну від алгоритмів Дейкстри, Беллмана-

Форда та інших, які дозволяють знаходити 

оптимальний маршрут в мережі з визначеним 

джерелом та стоком,  алгоритм Флойда - Уоршела, 

запропонований в 1962 р, дає можливість знаходити 

найкоротший шлях між всіма парами вершин графа. 

Метод базується на операції релаксації трикутника для 

фіксованої вершини kx : 

 min ; ,

1, , ,

1, , .

ij ij ik kjd d d d

i n i k

j n j k

  



 


 

 

 
Рис. Релаксація трикутника 

 

Для реалізації алгоритму необхідно провести 

релаксацію трикутника для кожної вершини графа. 

Позначимо чарез 
( )k

ijd  довжину найкоротшого шляху 

від вершини ix  до вершини jx , який проходить 

через перші k   вершин графа  kx , причому 

( )k

ijd   за умови, що між  вершинами ix  та jx  не 

існує жодного шляху, а 
( ) 0, 1,k

iid i n   . 

Результати ітерацій алгоритму зручно подавати у 

вигляді матриці  
 

( ) ( ) , 0,k k

ij n n
D d k n


  , де 
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(0)D  - початкова матриця суміжності графа. Всі 

наступні після 
(0)D  матриці заповнюються за такими 

правилами:  

1) при заповненні матриці  
( )kD  без змін 

залишаються k й рядок та k й стовпчик 

попередньої матриці 
( 1)kD 

; 

2) якщо в  k му рядку (стовпчику) матриці 

( 1)kD 
 є елемент 

( 1)k

ijd   , то в наступній 

матриці 
( )kD  без змін залишається стовпчик (рядок), 

який містить цей елемент; 

3) решта елементів перераховуються за 

правилом   ( ) ( 1) ( 1) ( 1)min ;k k k k

ij ij ik kjd d d d    . 

При великій кількості вершин графа перерахунок 

матриць є досить часомістким, тому цей алгоритм 

покладений на такі мови програмування як С++, Visual 

С#, python тощо.  

Висновок. Алгоритм Флойда – Уоршела є 

оптимальним методом при пошуку оптимальних 

маршрутівміж всіма парами вершин мережі без 

від’ємних циклів.  

Ключові слова: найкоротший шлях, орграф, 

алгоритм Флойда – Уоршелла. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Іглін С.П. Теорія графів. Лекції та варіанти 

індивідуальних домашніх завдань: навч. посібник.  – 

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 146с.  

2. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях 

и графах. – М.: Мир, 1891. – 324с. 

3. Сеславин А.И., Сеславина Е.А. Исследование 

операций и методы оптимизации: учебное пособие. – 

М.: ФГБОУ, 2015. – 200с. 

 

Науковий керівник: викладач кафедри 

математики та фізики працівник ЗСУ 

Палагута А.М. 
 

 

 

 

МОДЕЛЬ ЛАНЧЕСТЕРА ЯК ПРИКЛАД 
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Теорія диференціальних рівнянь має широке 

застосування при побудові багатьох моделей в галузях 

економіки, фізики, радіотехніки, соціології, тощо. У 

військовій справі математичне моделювання бойових 

дій набуло розвитку в період І світової війни. 

Постановкою задачі про динаміку втрат в дуельних 

ситуаціях займався Фредерік Ланчестер (23.10.1868-

08.03.1946) – видатний британський інженер, 

розробник і теоретик в галузях автомобілебудування, 

аеродинаміки, фізики, дослідження операцій.    

Метою дослідження є аналіз моделі Ланчестера 

ведення бойових дій та прогнозування рівня втрат 

сторін конфлікту.  

Нехай 1 2( ), ( )n t n t  - середнє число одиниць 

ресурсів кожної з двох сторін конфлікту, не уражене 

іншою стороною на момент часу t , 

1 1 2 2(0) , ( )n N n t N   - початкова чисельність 

сторін. Будемо вважати, що під час ведення дій 

протидіючі сторони не мають доступу до додаткових 

підкріплень (резервів), а значення 1 2,N N  достатньо 

великі.  

З плином часу зміна 1( )n t  буде залежати від 

2 ( )n t  наступним чином: 1 2 2( ) ( )n t n t    , де 2  

- коефіцієнт, який залежить від швидкості пострілів 2-ї 

сторони та ймовірності потрапляння пострілів в ціль. 

При граничному переході ( 0t  ) матимемо 

диференціальне рівняння, яке описує швидкість втрат 

першої сторони: 1
2 2

( )
( )

dn t
n t

dt
   . Аналогічно, 

2
1 1

( )
( )

dn t
n t

dt
   . Розв’язком системи 

диференціальних рівнянь  

1
2 2

2
1 1

( )
( ),

( )
( )

dn t
n t

dt

dn t
n t

dt






  


   


    є 

система функцій 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 1 2

2 2
2 1 2

1 1

( )

( )

t t

t t

n t C e C e

n t C e C e

   

    

 

    

    

    



      


 ,  

де константи 1 2,C C  визначаються з початкових 

умов 1 1 2 2(0) , ( )n N n t N  . Тут  1 2,   - якісні 

характеристики рівня оснащеності та бойової 

підготовки учасників конфлікту. 

Висновок. Модель Ланчестера дозволяє 

спрогнозувати ступінь втрат обох сторін діючого 

конфлікту в залежності від початкових умов, рівня 

оснащеності та бойової підготовки учасників.     

Ключові слова: модель Ланчестера, диференціальні 

рівняння, математичне моделювання. 
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СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

З ЧЕРГАМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 

СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ 
 

Маленький А.М. 
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кафедра математики та фізики 

 

Системи масового обслуговування класифікують за 

різними ознаками. Перша класифікація по наявності 

черг:  

1. системи з відмовами (без черги) - заявка, яка 

надійшла в момент, коли всі канали зайняті, отримує 

відмову, покидає СМО і надалі не обслуговується; 

 2. системи з очікуванням (з чергою) - заявка, що 

прийшла в момент, коли всі канали зайняті, не 

відкидається, а стає в чергу і чекає можливості бути 

обслугованою.  

В свою чергу класифікують: 

 a) по довжині черги – з обмеженою довжиною 

черги, які допускають чергу,але з обмеженим числом 

місць в ній;  

b) за часом очікування – з обмеженим часом 

очікування, що допускають чергу, але з обмеженим 

терміном перебування кожної вимоги в ній; 

 c) по дисципліні обслуговування – з 

обслуговуванням по пріоритету, що допускають чергу, 

але деякі заявки обслуговуються поза чергою (тобто 

по пріоритету).  

FIFO (FirstInput - FirstOutput): першим прийшов - 

першим обслужений;  

LIFO (LastInput - FirstOutput): останнім прийшов - 

першим обслужений;  

FIRO (FirstInput - RandomOutput): першим прийшов 

- обслужений у випадковому порядку; обслуговування 

з пріоритетами. 

Процеси функціонування мереж та систем зв’язку 

можна представити тією чи іншою сукупністю систем 

масового обслуговування (СМО), для яких 

визначаються характеристики 

QoS (англ. Qualityofservice, укр. Якість 

обслуговування). Одним із класів СМО в 

телекомунікаціях є системи розподілу інформації 

(СРІ), до яких належать мережі зв'язку в цілому, або 

окремі комутаційні вузли чи, наприклад, пакетні 

комутатори, що обслуговують за певним алгоритмом 

повідомлення телекомунікаційних служб. Кількісна 

сторона процесів обслуговування потоків повідомлень 

(трафіка) у СРІ є предметом теорії телетрафіка.  

Метою дослідження є вивчення процесів 

функціонування мереж та систем зв’язку методами 

СМО.Робота складається з основного розділу та 

висновків.Основний розділ містить відомості про 

СМО  методи їханалізу, приклади застосування. 

Висновки.У роботі  розглянутоелементи теорії 

СМО, як самостійної наукової дисципліни, що являє 

собою набір імовірнісних методів вирішення проблем 

проектування нових та експлуатації діючих систем 

телекомунікацій. 
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Основу Всесвіту становить субстанція, яка має 

назву «матерія». Матерія буває у двох видах –  

«речовини» і «поля». З речовини утворені тіла, для 

яких властива маса як ознака і міра речовини. Поле – 

інший вид матерії. Важко уявити, що таке «поле», але 

«поля» реально існують. Відомі електричне і 

магнітне «поля». Є ще електромагнітні поля, до 

яких відносяться світло, радіохвилі, рентгенівські і 

гамма-промені. Цей вид полів має ще іншу назву – 

електромагнітні хвилі. Терміни «поле» і «хвилі» 

стали синоніами.  

Важливою властивістю матерії є те, що вона 

перебуває в русі. Рух – це зміна стану матерії як 

речовини чи поля у просторі і в часі. Оскільки матерія 

має два види – речовина і поле, то існує два види руху 

– рух матерії як речовини і рух матерії як поля. Рух 

матерії як речовини відомий як механічний рух.  

Є різні механічні рухи – поступальний, 

обертальний, коливальний. Коливання відбуваються 

внаслідок зіщення тіла від положення рівноваги.  

При механічних коливаннях положення рівноваги 

знаходиться в одному місці. Однак коливання можуть 

переміщуватись у просторі. Тоді такий коливальний 

процес називається хвилею. Здавна вважалося, що для 

поширення хвиль у просторі потрібне середовище і 

хвилі розглядались як коливання середовища. Таким 

середовищем може бути вода, повітря, тверда 

речовина.  

Наприклад, повітря є середовищем  для звукових 

хвиль. Звук – це коливання густоти повітря, які  

переміщуються в повітрі. Механічні хвилі виражають 

коливальний рух матерії у виді речовини.  

Однак є коливальний рух іншого виду матерії – 

поля. Довгий час вважалося, що світло – це хвилі в 

невидимому середовищі «ефірі» («етері»). На початку 

позаминулого століття було доведено, що ефіру як 

середовища нема. Більше того, виявилось, що світло – 

це потік частинок – фотонів.  Виникла проблема так 

званого дуалізму – що світло є хвилями і частинками 

водночас. 

Сумістити ці властивості і розв’язати проблему  не 

вдалося до нашого часу. Бо світло й інші 

електромагнітні хвилі дійсно є хвильовим процесом і 

одночасно потоком частинок. А суть проблеми в тому, 

що існують не просто хвилі, а є дві зовсім різні 

природи хвиль – хвилі як коливання поля як виду 

матерії і коливання речовини як виду матерії. 

Історично розглядались хвилі як коливання 

середовища. Однак можуть бути хвилі зовсім іншої 

природи – хвилі без середовища для коливань. Це 

хвилі частинок, які переміщуються у просторі і 

перебувають у кливальному стані.  

Такі механічні хвильові рухи нам добре відомі і ми 

їх часто спостерігаємо. Якщо, наприклад, кинути 

камінець, то він буде переміщуватись у просторі, але 

коливань не буде. Отже хвилі не буде. Однак якщо 
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стиснути і кинути пружину, то вона буде 

переміщуватись поступально і ще буде коливатись, 

тобто буде хвильовий процес. Таким чином знімається 

проблема дуалізму світлових хвиль. Фотони – це 

частинки, які летять і перебувають в коливальному 

стані, яким є перехід матерії з одного виду в інший – зі 

стану поля в речовину і з речовини в поле. 

Висновок: проблема дуалізму світла в тому, що 

існують не просто хвилі, а є дві зовсім різні природи 

хвиль.  
 

Науковий керівник: професор кафедри математики 
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Квантова механіка розглядає частинки, які 

рухаються з великою швидкістю і є хвилями – 

хвилями де Бройля. При прискоренні частинки зростає 

її енергія і одночасно зростає маса у відповідності зі 

співвідношенням: 
2W c m.      

Але коли прискорення закінчується, то ця 

динамічна маса починає зменшуватися, переходячи в 

енергію, так ніби відхилили і відпустили маятник. В 

результаті виникають коливання типу: 

m W m W     [1].  

Наслідком двоїстсті природи таких хвиль-частинок 

є співвідношення невизначеності Гейзенберга.  

Про положення  частинки у просторі ми судимо по 

полженні її маси.  Оскільки частинка, рухаючись 

рівномірно зі швидкістю , перебуває в коливальному 
стані, її маса періодично змінюється на довжині хвилі 

де Бройля D.  Тобто, існує певна невизначеність 

маси. Отже вказати, де саме знаходиться частинка, 

неможливо. Тому логічно невизначеність положення 

частинки х розглядати в межах довжини хвилі де 

Бройля  D :   

х = D.                                                                                                       (1) 

Відповідно існує також невизначеність кількості 

руху частинки: р = m .   Найбільша невизначеність 

кількості руху при зміні координати в межах  D може 

бути рівною  самій величині кількості руху:  

рх = р.                                                                (2) 

Перемноживши ліві і праві сторони  (1) і (2), 

одержимо: 

х ∙рх  =  D р.                                                       (3)  

Враховуючи, що для хвилі де Бройля    

D h / p  , (3) запишемо:   

xx p h.                                                               (4) 

Ця невизначеність положення частинки х і невиз-

наченість кількості руху рх у квантовій механіці має 

назву співвідношення невизначеності Гейзенберга. 

Вона означає, що чим точніше будемо знати 

положення частинки (х  0), тим більшою буде 

невизначеність кількості руху рх, оскільки добуток 

хрх  не змінюється.  І навпаки, якщо б точно знати 

величину кількості руху (рх 0), то не можемо знати, 

де саме знаходиться частинка. Таким чином, співвід-

ношення невизначеності є своєрідним вираженням як 

корпускулярного так і хвильового підходу у квантовій 

механіці.  
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЧИСЛА π 

 

Сорокотяга М.В. 

курсант 205 навчальної групи 

кафедра  математики та  фізики 

 

Математична наука має багато цікавих таємниць та 

дивовижних загадок. На жаль, більшість цих перлин 

залишається поза увагою, бо на уроках учні мають 

можливість познайомитися лише з незначною їх 

кількістю. 

Людина немов запрограмована, щоб постійно 

шукати закономірності у світі, який нас оточує. Це 

єдиний спосіб, яким ми можемо надати сенс світу і 

самим собі. Саме тому досі безліч вчених мізкують 

над обчисленням славнозвісного числа π.  

Число π також називають «круговою константою» 

або «константoю Архімеда». Сьогодні π найвідоміша 

математична константа в світі. 

Актуальність теми полягає у можливості донести 

до учня, вчителя, студента цікаві відомості  про число 

π, використовуючи інформаційні технології, оскільки 

число π є одним з найцікавіших чисел, що зустрічається 

при вивченні математики та інших дисциплін,  також  з 

ним пов’язано багато цікавих фактів. 

Новизна роботи  полягає в систематизації різних 

матеріалів про число π: історичних, математичних, 

інформаційних, складанні програм за відомими 

прямими та рекурентними формулами, що дають 

можливість знайти значення числа π та їх  аналіз з 

метою виявленння точнішої формули для обчислення.  

Мета дослідження полягає у тому, щоб  дослідити 

сутність числа π, його виникнення, проаналізувати 

відомі формули для обчислення числа π, дізнатися 

скільки знаків після коми має число π, скласти 

комп’ютерні програми за відомими формулами для 

обчислення числа π, виявити цікаві факти про число π. 

Відкривачами числа π можна вважати людей 

доісторичного часу, які при плетінні кошиків 

помітили, що для того, щоб отримати корзину 
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потрібного діаметру, необхідно брати прути в 3 рази 

довшими  за нього. Знайдено таблички з обпаленої 

глини в Месопотамії, на яких зафіксований даний 

факт. Тоді число π ще не позначалося однієї з букв 

грецького алфавіту і його роль відігравало числ 3. 

Англійський вчений Шенкс у 1873р. обчислив 707 

знаків; але через помилки тільки перші 527 з них були 

правильними.  Помилку Шенкса було виявлено у 

1948р. одним із перших комп’ютерів. 

Цивілізація стародавніх елінів поставила перед 

людством проблему: «Як за допомогою циркуля і 

лінійки отримати квадрат, площа якого дорівнює 

площі даного круга?» Вперше цю задачу поставив 

великий математик Єгипту Ілудур, і саме він 

спрогнозував, що ця задача  буде розв’язана через 

тисячу років.Оскільки в Евклідовій геометрії площа 

круга і довжина кола є функціями числа π, то 

доведення трансцендентності π поклало край 

суперечці про  квадратуру  круга, що тривала понад 

2,5 тисячі років.Після доведення трансцендентності 

числа π цікавість до нього ще більше зросла не тільки 

у математиків 

З появою комп’ютерів темпи «гонитви» за точними 

десятковими знакамичисла π стрімко зросли.У червні 

1949р. Джон фон Нейман (1903-1957рр.) і його 

співробітникирозрахували 2037 знаків за 70 годин на 

одній з перших обчислювальних машин - ENIAC. 

Межа в10000 знаків була досягнута в 1958 р.  за 

допомогою комп’ютераIBM704. У січні 2010 р. рекорд 

був майже 2.7 трильйонів знаків, його встановив 

французький програміст Фабріс Беллар на 

персональному комп'ютері.   

В роботі наведено приклади програм  в середовищі 

Lazarus   дляобчислення числа π за декількома 

рекурентними формулами:  

                                       

(1), 

a ,     (2)  

                                                     

(3)  

                                                   

(4). 

Проаналізувавши результати отримані при 

обчисленні  значень числа π  за вищенаведеними 

чотирма формулами, отримали найефективніший 

результат, скориставшись формулами 1 та 4  (4 вірних 

десяткових знаків числа π на 10 кроці ітерації,    11 – 

на 20 кроці, 14 – на 25 кроці). 

Також в роботі навкдено ряд цікавих фактів про 

число «пі». Серед них найцікавіші:  

У змаганнях за кількість завчених цифр цього 

нескінченного числа є ряд рекордсменів. Японець 

Хідеакі Томойорі може відтворити число π до 40 000 

знаків. Рекорд Акіра Харагучі - 83 431 знаків. Житель 

Китаю Лю Чао, який у 2006 р. впродовж 1444 хвилин  

без помилок відтворив 67 890знаків після коми. 

Світовий рекорд, занесений в Книгу рекордів 

Гіннеса, належить колумбійцеві Хайме Гарсіа, якого 

називають «людиною-комп’ютером». Він назвав по 

пам'яті 150000 цифр, що стоять після коми у числі π. 

Музикант  Девід Макдональд записав за 

допомогою фортепіано, як звучить число π, якщо його 

взяти з точністю до 122 знаків після коми. Для цього 

кожному числу був привласнений свій порядковий 

номер на клавіатурі фортепіано за мінорною шкалою. 

Утворився просто геніальний музичний твір!  

Висновки.Створюючи математичні моделі числа π 

шляхом аналізу доступних джерел, нам вдалося: 

- прослідкувати за історією виникнення числа π у 

хронологічній послідовності; 

- зробити аналіз прямих та рекурентних формул 
для обчислення числа π; 

- створити комп’ютерні програми, які дали змогу 
знати значення числа π.  

- Проаналізувавши математичні моделі числа π, 
прийшли до висновку: 

- інтерес до числа π не зменшується протягом 
багатьох тисячоліть; 

- є декілька підходів для обчислення числа π: 
моделювання геометричних задач, нескінченні 

добутки, нескінченні суми; 

- серед відомих прямих та рекурентних формул 
можна виділити більш точні; 

- за допомогою сучасних комп’ютерних технологій 
число π можна отримати із будь-якою наперед 

заданою точністю. 

Число π присутнє скрізь: і у простих кресленнях,  і 

в  обчисленнях, які виконують комп’ютери під час 

підготовки і проведення польотів у космос. Воно надає 

необхідну кількість своїх десяткових знаків кожного 

разу, коли вони потрібні інженерам, що розраховують 

циліндричні, сферичні або конічні частини машин, 

фізикам і астрономам, коли вони проводять наближені 

обчислення за формулами, у яких серед 

фундаментальних сталих з’являється і число π. 

Існує неофіційне свято «День числа π», воно 

відзначається 14 березня, яке в американському 

форматі дат записується як 3.14, що відповідає 

наближеному значенню числа π. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ВІЙСЬКОВІЙ 

СПРАВІ 

 

Фінічук І.В. 

курсант 101 навчальної групи 

кафедра математики та фізики 

 

Диференціальні рівняння дуже тісно пов’язані з 

військовою справою за допомогою них можна 

вираховувати будь-що, починаючи від елементарних 

повсякденних задач закінчуючи вирахуванням цілі для 

крупнокаліберного артилерійського снаряду. Даною 

роботою я би хотіла розглянути шляхи адаптації 

математичних задач до завдань військового 

спрямування на базі диференціальних рівнянь, що і 

визначає актуальність теми. 

Метою дослідження є обґрунтування методів 

застосування диференційних рівнянь у військовій 

справі. Розділ “Диференціальні рівняння”, він володіє 

апаратом формалізації будь-яких явищ чи процесів. 

Досліджуючи закони ведення війни, необхідно 

виходити із положення, що в процесах воєнних дій 

існують об’єктивні, такі що не залежать від свідомості 

людей, зв’язки. А положення військової науки є лише 

теоретичним осмисленням та вираженням цих 

об’єктивних зв’язків. Тому можна вважати, що 

збройне протистояння в цілому, кампанії, операції, 

бою піддаються науковому вивченню, узагальненню 

та формалізації. Ці закономірності відображають 

об’єктивні процеси у веденні бойових дій. 

Диференціальні рівняння отримують з умов, що 

зв’язують параметри модельованої системи, 

користуючись фізичним змістом похідної: якщо x xt= 

() – певний параметр моделі, що залежить від часу t , 

то його похідна xdxdt= є швидкістю змінної x , 

відповідно друга похідна  x– пришвидшенням. 

Очевидні обмеження, що накладаються на функцію x : 

вона повинна бути диференційованою. Спроби 

застосувати математику для описання збройного про-

тистояння та прогнозу його розвитку робилися ще в 

XVIII ст. Вони пов’язані з іменами Генріха Ллойда та 

Генріха ДітріхаБюлова . Ллойд намагався дослідити 

кількісний зв’язок між різними факторами, що 

впливають на хід та результат бою. Бюлов продовжив 

початі Ллойдом дослідження і суттєво розширив 

сферу використання математики у воєнному 

мистецтві. Проте ці дослідження мали серйозні 

недоліки і до початку XIX ст. втратили своє значення. 

Наприклад, щоб поставити супротивника, що має 

3-кратну чисельну перевагу, в патову ситуацію, 

потрібно мати в 9 разів більше ефективну зброю (і / 

або краще навчений особовий склад).  

Щодо практичних задач, то користуючись моделлю 

Ланчестера, модна розв’язати, наприклад, таку задачу: 

проаналізувати бій групи більш скорострільних, але 

менш захищених танків (скорострільність рівна 9 

пострілів за хвилину, ймовірність поразки – 0,9) проти 

більш броньованих, але менш скорострільних 

(скорострільність – 3, імовірність поразки – 0,1) за 

однакової початкової чисельності обох сторін.  

На основі моделі Ланчестера можна визначати 

необхідну кількість особового складу для досягнення 

поставленої бойової мети, знаючи чисельність та 

бойову ефективність противника. Приклад такої зада-

чі: визначити початкову чисельність армії червоних 

таким чином, щоб при заданій початковій чисельності 

армії синіх бойові дії закінчилися (перемогою) нічиєю 

за відомих бойових характеристиках обох сторін.  

Коли необхідно врахувати швидкість з якою 

ворогуючі сторони зазнають втрат від хвороб та інших 

факторів, що не пов’язані безпосередньо із бойовими 

діями, та швидкість находження підкріплень сил, 

використовується така математична модель: 

Висновки. Питання адаптації вищої математики, 

до військового навчання є важливим, причому деякі 

розділи допускають вивчення основних принципів та 

методів математики крізь призму воєнної 

спрямованості світогляду. До таких розділів можна 

віднести “диференціальні рівняння”, які можуть бути 

математичними моделями конкретних військових 

ситуацій. У роботі показано, що вивчення 

диференціальних рівнянь є важливою частиною для 

майбутніх офіцерів-командирів. Запропоновано 

вводити у навчальний процес конкретні приклади, 

зокрема, які на основі моделі Ланчестера 

формалізують процеси збройного протистояння, 

становлять основні залежності ходу та результату 

збройного протистояння від елементів цього процесу у 

вигляді математичних моделей. Вказане є важливим 

для покращення військової освіти. 
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ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБІЖНОСТІ РЯДІВ 
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Числові ряди є фундаментом в математичному 

аналізі для обчислень, поведінки різноманітних 

функцій та вирішуванні алгебраїчних або 

диференціальних рівнянь. Розкладання функцій в ряд 

можна розглядати як узагальнення дослідження 

складної функції до аналізу елементарних функцій і 

полегшує чисельні розрахунки. Ряди – незамінний 

інструмент дослідження не тільки в математиці, але і у 

фізиці, астрономії, статистиці та інших науках, це і 

визначає актуальність теми. 

Метою дослідження є розкрити закономірності 

функціонування загального алгоритму знаходження 

збіжності рядів, а також доступно пояснити таку 
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складну тему як ряди, за допомогою простих діаграм, 

які відображають загальну схему дослідження рядів. 

Отже, алгоритм знаходження збіжності рядів – це 

складна процедура, яка вимагає від людини 

витрачання часу, але, завдяки таблиці 1, цей процес 

можна оптимізувати. 

Таблиця 1 

 
 

Висновок. Таку складну тему математичного 

аналізу, як знаходження збіжності рядів, за допомогою 

простої структури, можно представити у більш 

зрозумілому вигляді.  
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Світло має двоїсту природу  це електромагнітні 

хвилі і потік частинок (фотонів) водночас. Як потік 

корпускул світло повинно  чинити тиск на тіло. Коли 

поверхня відбиває світло, тиск повинен бути у два 

рази більший, ніж у випадку повного поглинання  [1], 

що підтверджує дослід Лєбєдєва по вимірюванню 

тиску світла на зачорнені і блискучі крильчатки.  

Однак дослід  Лєбєдєва проводився в умовах конвекції 

залишкового повітря в колбі, оскільки в той час 

неможливо було одержати високий вакуум [2]. В 

Інституті фізики напівпровідників НАНУ були 

проведені дослідження тиску світла в умовах високого 

вакууму і усунення конвективних впливів. На вістрі 

голки встановлювалось легке коромисло з кусочками 

блискучої фольги, зачорненої з одного боку. Через 

віконце вакуумної установки на світлу або зачорнену 

поверхню направляли світло від лампи розжарювання 

або від лазера. При атмосферному тиску освітлення не 

призводило до руху. Однак при 310P   мм. рт. ст. 

вітрячок починав рухатися, коли освітлювали 

зачорнену поверхню, а при тиску 510P   мм. рт. ст. 

наставало інтенсивне обертання. Освітлення  

блискучої поверхні до руху не призводило. За 

класичними уявленнями при відбиванні світла від 

блискучої сторони, у відповідності із законом 

збереження кількості руху, удари фотонів повинні 

бути більшими, ніж удари по зачорненій стороні, коли 

є поглинання [1]. Однак в експерименті виходить 

зовсім не так, бо інтенсивне обертання настає при 

освітленні зачорненої сторони, тоді як при 

опроміненні відбиваючої обертання нема.  

Для пояснення треба враховувувати, що механізм 

взаємодії з речовиною фотона як частинки, що 

перебуває в коливальному стані, дещо інший, ніж це 

вібувається при механічній взаємодії пружних і 

непружних тіл. Фотон є частинкою, яка рухається 

поступально і ще перебуває в коливальному стані [3, 

с. 39]. Тому взаємодія фотона з речовиною не є 

звичайною механічною взаємодією двох тіл. При 

попаданні фотона на зачорнену поверхню його 

енергія поглинається і збудження атома не 

відбувається, а кількість руху повністю передається 

зачорненій крильчатці, яка й приходить у рух. При 

попаданні  на блискучу поверхню енергія фотона йде 

на збудження атома, тому пружного відбивання нема, 

як це традиційно вважається [1, с. 169]. Можна 

допустити, що при збудженні атома має місце дещо 

інший характер взаємодії  фотон не штовхає, а 

навпаки, бере імпульс на себе. А вже на наступному 

етапі відбувається перехід збудженого електрона на 

нижчий енергетичний рівень і випромінення фотона, 

який має кількість руху і чинить реактивний поштовх 

на крильчатку. В результаті відбувається компенсація 

імпульсів і крильчатка у рух не приходить. 
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Історія державності України тісно пов’язана з 

утворенням і розвитком тих чи інших військових 

формацій, які забезпечували лад, захист та безпеку 

громадян  від внутрішніх дестабілізуючих 

дестабілізуючих факторів та зовнішніх агресорів у 

різні часи української історії. З огляду на це  виникає 

необхідність прискорення еволюцій війська від його 

зародків до сьогодення, що і визначає актуальність 
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теми.  

Метою дослідження є патріотичне виховання 

військової еліти Збройних Сил України  

Патріотизм – це світоглядна, моральна та 

почуттєва якість, що поєднує людей в єдине 

організоване суспільство, спрямовує їх діяльність на 

піднесення своєї Батьківщини, на благо всіх громадян. 

Почуття патріотизму важливе особливо для 

військових людей, для військової еліти – офіцерів, 

генералів – для яких захист інтересів українського 

народу є  конституційно визначене завдання, що і 

визначає актуальність теми. 

Постановка проблеми. Вітчизняний та світовий 

досвід переконливо довів, що армія (військо) є більш 

надійними, досягають перемог над ворогом за умов 

більшої згуртованості, вищого духовного та 

морального потенціалу. Патріотизм є ключовою 

складовою такого потенціалу. Саме високий 

патріотизм українських козаків допомагав перемагати 

ворогів в період Козацько-Гетьманської держави, 

стояти до кінця воякам Української повстанської армії, 

радянським воїнам – громити фашистських 

загарбників в період Другої світової війни. 

Насамперед, патріотизм військовослужбовців 

Збройних Сил України в сучасних умовах 

Незалежності допомагає їм успішно виконувати свій 

конституційний обов’язок. Найбільш свідомою, 

патріотичною частиною війська є його офіцерський 

корпус. Генералів та офіцерів за своїм рівнем 

культури, освіти слід віднести до інтелігенції 

Збройних Сил України. Рівень їх патріотизму, 

національно-патріотичної свідомості, відданості 

інтересам українського народу є найважливішою 

характеристикою, ознакою інтелігентності. Всі 

генерали та офіцери навчалися чи навчаються у 

військових навчальних закладах. Проблема, що 

виноситься до розгляду актуальна й для тих цивільних 

ВНЗ, котрі мають відношення до підготовки фахівців 

для Збройних Сил України. 

У проблемі патріотичного виховання військової 

інтелігенції важливо, на мій погляд, звернути увагу на 

два її аспекти: теоретичний та практичний. 

Теоретичний аспект полягає у висвітленні 

актуальності, сутності та особливостей патріотичного 

виховання військових кадрів. Практичний – у 

висвітленні проблем, шляхів та заходів його 

покращення в сучасних умовах. 

Загальноприйнятим є розуміння патріотизму як 

усвідомлене почуття любові до Батьківщини та 

діяльність, що спрямована на служіння та захист 

інтересів своєї Вітчизни. Патріотизм є однією з 

найважливіших соціально-психологічних 

характеристик людини як особистості. Патріотизм 

належить до вищих людських почуттів, що 

характеризують людину як громадянина, носія певних 

духовних якостей. 

Звичайно, що інтелігентна особистість, патріот 

української держави має добре знати й шанувати 

державну мову, українську культуру, традиції 

українського народу. На жаль, поки що на практиці це 

питання є надто болючим для українського 

суспільства, для Збройних сил України. Наприклад, ми 

ще можемо зустріти таке явище коли певні офіцери, 

командири, начальники проводять наради, дають 

розпорядження, проводять бесіди зі своїми підлеглими 

російською мовою, ігнорують таким чином державну 

– українську мову. 

Завдання системи освіти, зокрема вищої школи 

України, саме й полягає у забезпеченні виховання 

військової еліти. Напевно не може бути позитивним 

приклад із середньої школи, коли українським 

школярам з другого класу пропонується вивчення двох 

чи більше іноземних мов і це робиться за умови коли 

багато із них не знає рідної української, державної 

мови. 

Патріотичне виховання військових кадрів у ВНЗ 

має носити активний, творчий та наступальний 

характер. Патріотичний аспект має бути присутнім під 

час вивчення всіх навчальних дисциплін, під час 

гуманітарної (котра, згідно Концепції ідеологічної 

роботи в Збройних Силах України, заміняється 

воєнно-ідеологічною) підготовки, інформаційно-

пропагандистських та культурно-просвітницьких 

заходів. Великі можливості щодо патріотичного 

виховання мають такі дисципліни як історія, 

філософія, українознавство, культура, педагогіка, 

психологія, виховна робота, морально-психологічне 

забезпечення життєдіяльності військ тощо. На 

присутність патріотичного аспекту у ВНЗ МО України 

постійно мають звертати увагу як викладачі, так і 

організатори навчально-виховного процесу. 

Неоціненну роль у сучасному суспільстві в справі 

патріотичного виховання відіграють засоби масової 

інформації: теле-, радіопередачі, газети, журнали, 

книги, брошюри, навчальна література, відео- та аудіо 

продукція, кінофільми тощо. Незважаючи на певне 

засилля інформації різного ґатунку в державі, в 

Збройних Силах відчувається недостатність 

інформації патріотичного спрямування. Рідкими 

явищами в системі виховної роботи ВНЗ України є 

українські вистави, кінофільми, книги, брошури, 

плакати, навчальна література, що за своїм змістом 

спрямовані на підняття іміджу України, її Збройних 

Сил, на піднесення патріотичного духу 

військовослужбовців, молоді України. 

Висновки. В якості підсумку слід зазначити, що 

сьогодні Україна та українське військо як ніколи 

потребує свідомих, високо підготовлених військових 

інтелігентів, які зможуть не тільки силою наказу чи 

матеріального заохочення, але й своїм моральним 

авторитетом повести за собою військо. Таких патріотів 

має готувати, перш за все, вищий навчальний заклад. 

Вищезазначені рекомендації далеко не охоплюють 

увесь процес патріотичного виховання у ВНЗ, але їх 

врахування, на мою думку, принесе позитивний 

результат. 
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