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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Начальника Національного університету оборони України  

імені Івана Черняховського 

генерал-лейтенанта СИРОТЕНКА Анатолія Миколайовича 

до учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції 

“Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної 

безпеки та оборони” 

м. Київ                             10 квітня 2019 року 

 

Шановні учасники конференції! 

Напередодні Всесвітнього дня авіації і космонавтики, Дня працівників ракетно-

космічної галузі України вітаю Вас у стінах Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського. 

12 квітня 1961 року першим пілотованим польотом навколо Землі було 

відкрито новий етап розвитку людства, з яким нерозривно пов‘язана новітня історія 

сучасної України. 

Україна дала світові величезну плеяду талановитих науковців та конструкторів, 

льотчиків-космонавтів, яких знають та поважають у всьому цивілізованому світі, 

багато тисяч людей, об‘єднаних в сотні наукових та трудових колективів, які 

забезпечували та забезпечують прогрес космічної галузі. 

Обравши курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, виконуючи 

завдання Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 

України щодо нарощення обороноздатності держави, в Україні базовим є акцент на 

високотехнологічний розвиток сектору безпеки і оборони. Космічні технології є 

невід‘ємною частиною високих оборонних технологій, які відіграють значну роль у 

забезпеченні успішності підрозділів та органів управління під час відсічі агресії 

Російської Федерації. Досвід бойових дій показав, що в сучасних умовах успіх має 

той, хто своєчасно забезпечений актуальною релевантною інформацією. Одним з 

механізмів її отримання є використання даних дистанційного зондування земної 

поверхні, цифрових (електронних) карт і геоінформаційних технологій за 

стандартами НАТО. Тому я дуже вдячний представникам цих держав за те, що вони 

приймають участь у роботі нашої конференції та готові передати важливий для нас 

досвід. 

Я хочу окремо привітати: 

Виконавчого директора з питань оборони та розвідки Esri European National 

Government Team НІКА САЗЕРЛЕНДА. 

Інженера з питань оборони та розвідки Esri European National Government Team 

ДЖЕРЕМІ МАЄРОВИЧА. 
Також в роботі конференції беруть участь представники 54 організацій та 

установ. Таке широке наукове представництво дає можливість якісно і ефективно 

провести обговорення проблем за тематикою конференції з подальшим виданням у 

фаховому науково-практичному журналі університету ―Сучасні інформаційні 

технології у сфері безпеки та оборони‖. 

Хочу подякувати всім за те, що знайшли час і можливість взяти участь у роботі 

нашої конференції. 

Запрошую всіх присутніх до конструктивної та плідної праці. 
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РІШЕННЯ 

IV Міжнародної науково-практичної конференції 

“Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної 

безпеки та оборони” 

Національний університет оборони України  

імені Івана Черняховського, 10 квітня 2019 року 

Після заслуховування та обговорення доповідей та виступів, учасники 

міжнародної науково-практичної конференції зазначають, що геоінформаційні та 

космічні системи відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави, 

а в ряді випадків визначальну. 

На сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України застосування 

геоінформаційних та космічних систем потребують вирішення таких нагальних 

проблем: 

інтенсифікація застосування геоінформаційних систем шляхом впровадження 

сучасних спеціалізованих програмних продуктів в системах управління сектору 

безпеки та оборони України з забезпеченням підготовки необхідної кількості 

висококваліфікованих фахівців; 

впровадження принципово нових підходів щодо використання інформації від 

космічних систем для забезпечення функціонування сектору безпеки та оборони 

України. 

У результаті узагальнення доповідей та виступів, учасники конференції 

вважають за необхідне: 

1. Схвалити доповіді та визнати напрямки досліджень які представлені 

учасниками міжнародної науково-практичної конференції актуальними. Посилити 

співпрацю усіх зацікавлених структур щодо застосування космічних та 

геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони. 

2. Важливим напрямком розвитку систем управління в секторі безпеки та 

оборони України вважати створення єдиного геоінформаційного простору в системах 

управління на базі спеціалізованих геопорталів для забезпечення якісною 

інформацією всіх зацікавлених інституцій. 

3. Продовжувати вивчення досвіду впровадження геоінформаційних систем 

країнами-членами НАТО, шляхом проведення семінарів, конференцій з залученням 

міжнародних фахівців. 

4. Враховуючи важливість створення єдиного геоінформаційного простору в 

системах управління сектору безпеки та оборони конференція пропонує всім 

зацікавленим структурам при плануванні заходів за Програмою фінансування 

продажу військової техніки, устаткування і послуг іноземним державам (FMS/FMF) 

та Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET) надавати 

пропозиції, які стосуються реалізації ГІС-складових в управлінні військами ЗС 

України. З метою організації методичної допомоги, Національному університету 

оборони України імені Івана Черняховського та ТОВ ECOMM при необхідності 

надавати консультації зацікавленим структурам з питань функціональних 

властивостей платформи ArcGIS фірми ESRI. 
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5. Запровадити підготовку офіцерського складу з питань геоінформаційних 

технологій не лише Збройних Сил України, а й інших військових формувань і 

правоохоронних органів на базі Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського у співпраці з компанією Esri Ukraine. 

6. Видати матеріали міжнародної науково-практичної конференції та направити 

їх до зацікавлених організацій та установ. 

7. Визначити необхідність забезпечення відповідними комунікаційними 

засобами процес функціонування єдиного геоінформаційного простору сектора 

безпеки та оборони. 

8. Довести дане рішення до всіх зацікавлених організацій, представники яких 

не змогли взяти участь в конференції. 

 

 

Організаційна рада конференції: 

 

від Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського                                                І. ВАРЛАМОВ 

 

від ТОВ ―ECOMM Со‖                                                       Є. СЕРЕДИНИН 
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Аверін Д. Г., 

Єрмаков В. М., 

Луньова О.В., 

Улицький О.А., 

Державна екологічна академія піcлядипломної освіти та управління, Київ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОТРАНСФОРМОВАНИХ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ, ЯК ЗАСІБ 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Аннотація. В статті розв‘язана актуальна науково-прикладна задача, що полягає у 

формуванні методологічного базису застосування ортотрансформованих космічних знімків 

для створення інформаційних сервісів з екологічного моніторингу стану об‘єктів критичної 

інфраструктури та розширення можливостей Національного центру з забезпечення 

центральних органів виконавчої влади інформаціїєю про результати екологічного 

моніторингу на основі даних космічних систем за рахунок розробки методики застосування 

ортотрансформованих космічних знімків для оцінки стану навколишнього середовища. 

На основі алгоритму класифікації підприємств та об‘єктів критичної інфраструктури 

України розроблено сумісну з GIS-системами базу класифікованих за їх впливом на 

природнє середовище об‘єктів критичної інфраструктури України та розроблено методику 

застосування ортотрансформованих космічних знімків для оцінки впливів відповідних 

категорій об‘єктів критичної інфраструктури України на стан природного середовища. 

При формуванні ідеології геоінформаційних систем обґрунтовані вимоги 

до технічних засобів, на яких має бути розгорнуто сервіс, порядку ведення, наповнення та 

оновлення бази об‘єктів критичної інфраструктури України, механізму та порядку 

візуалізації оцінок впливів усіх об‘єктів розробленої бази на основі GIS-систем. 

 

Вступ. Забруднення довкілля відходами, викидами, стічними водами всіх видів 

промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст 

набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи. 

Основними забруднювачами повітря України є підприємства чорної металургії        

(33 % ), енергетики (30 %), вугільної промисловості (10 %), хімічної та нафтохімічної 

промисловості (7 %). Щорічно по всій Україні в атмосферу потрапляє близько 17 млн. т. 

шкідливих речовин. Понад третину всіх промислових викидів шкідливих домішок у повітрі 

припадає на теплові станції, які використовують паливо [1]. 

Фахівцями Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (далі 

- Академія) у рамках виконання наукової роботи «Розробка методики застосування 

ортотрансформованих космічних знімків для оцінки стану навколишнього середовища» було 

заплановано актуалізацію бази даних потенційно небезпечних об‘єктів (ПНО). Актуалізація 

дозволила здійснити аналіз інформації стосовно ПНО, визначення відповідності перелікам 

ПНО, внесення нових даних про ПНО і оновлення існуючих на підставі змін паспортних 

даних ПНО, а також вилучення (блокування) інформації у базі даних Реєстру про об`єкти, які 

офіційно визнані як такі, що не є ПНО або ліквідовані. 

Для створення БД Реєстру використовувались дані паспортів ПНО, що надходять від 

усіх підприємств, установ та організацій, які мають їх у своєму підпорядкуванні. 

Усім об`єктам, про які інформація внесена до БД Реєстру, надані реєстраційні номери. 

Розвиток реєстру ПНО та його ефективне використання забезпечує інформаційна система 

моніторингу стану ПНО, яка ґрунтується на принципах максимального використання 

існуючих організаційних структур суб`єктів моніторингу ПНО та єдиної державної системи 

запобігання і реагування на навколишнє середовище (НС) техногенного та природного 

характеру і сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення суб`єктів 

моніторингу, що використовуються ними для виконання завдань моніторингу ПНО [7]. 
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Програмне забезпечення реєстру ПНО дозволило здійснювати автоматичний пошук і 

добір інформації за більше ніж 40 параметрами, які включають назву об`єкта, територіальне 

розташування, категорію об`єкта, вид діяльності, техніко-економічні характеристики, вид і 

категорію небезпеки, назви і кількості небезпечних речовин та матеріалів і ін., а також по 

комбінаціях або окремих частинах цих параметрів. 

Одним із стратегічних джерел інформації держави про стан природних ресурсів, 

екологічний моніторинг поверхні Землі, визначення природних і антропогенних утворень, 

тощо – є використання інформаційних систем з впровадженням сучасних технологій на основі 

космічних систем дистанційного зондування Землі. 

Виклад основного матеріалу.  

Методика застосування ортотрансформованих космічних знімків для оцінки впливів 

відповідних категорій об‘єктів критичної інфраструктури України на стан природного 

середовища формувалася за наступними етапами: 

 

1. Підготовчі роботи, розробка проекту створення цифрових та електронних 

планів (ортофотопланів).  
В проекті робіт на схемі вказується місце розташування об‘єкта, кількість та 

номенклатура аркушів карти масштабу 1:10 000, які покривають територію об‘єкта, загальна 

площа виконання робіт, кількість аркушів ортофотопланів масштабу 1:2 000, що заплановано 

створити. А також надається перелік основних видів робіт та нормативних документів, з 

урахуванням яких виконуються всі види робіт. 

Етап підготовчих робіт включає: 

збір матеріалів топографо-геодезичної та картографічної забезпеченості об‘єкта, де 

вказується перелік раніше виконаних великомасштабних топографічних знімань (каталоги 

пунктів ДГМ, топографічні карти різних років видання, матеріали аерознімань); 

підняття архівних матеріалів космічного знімання; 

аналіз матеріалів топографічних робіт, виконаних раніше, прийняття рішення щодо 

актуальності зібраних матеріалів та доцільності їхнього подальшого використання; 

уточнення завдання на виконання робіт зі створення ортофотопланів, а також меж 

ділянки та масштабу майбутніх планів. 

 

2. Виготовлення ортофотопланів. В процесі реалізації етапу виготовлення 

ортофотопланів повинні виконуватися наступні роботи: 

попередня обробка космічних зображень; 

побудова знімальної геодезичної мережі; 

планова прив‘язка космічних знімків; 

геометрична корекція матеріалів космічного знімання; 

безпосереднє виготовлення ортофотопланів; 

оцінка точності виготовлених ортофотопланів. 

Оцінка точності виготовлення ортофотопланів виконується шляхом порівняння 

координат контрольних точок, що визначені польовими методами та виміряних по 

виготовлених ортофотопланах.  

Результати другого етапу стосовно оцінки точності виготовлення ортофотопланів 

наведено в таблиці. 

Таблиця 1 

Оцінка точності ортотрансформування матеріалів космічного знімання 

Примітка Xт. (м.) Yт. (м.) Xв. (м.) Yв. (м.) 

dX (м.) 

dY 

(м.) dX² (м.) dY² (м.) 

Опорна 319044,49 5582581,73 319044,42 5582581,87 -0,07 0,14     

Опорна 319135,58 5579177,96 319135,79 5579177,96 0,21 0     

Опорна 318976,73 5581409,73 318977,08 5581410,57 0,35 0,84     

Опорна 317546,07 5581504,98 317546,28 5581504,7 0,21 -0,28     
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Опорна 316238,42 5580788,12 316238,5 5580787,56 0,08 -0,56     

Опорна 315733,46 5576221,89 315734,37 5576222,03 0,91 0,14     

Опорна 313785,85 5577891,18 313785,77 5577891,18 -0,08 0     

Опорна 318905,08 5578176,61 318904,73 5578177,34 -0,35 0,73     

Опорна 317108,86 5579787,49 317108,79 5579787,35 -0,07 -0,14     

Контрольна 319179,54 5582378,22 319179,37 5582378,64 -0,17 0,42 0,0289 0,1764 

Контрольна 319594,25 5579280,23 319594,75 5579279,95 0,5 -0,28 0,25 0,0784 

Контрольна 318943,65 5581239,08 318943,86 5581238,94 0,21 -0,14 0,0441 0,0196 

Контрольна 319661,73 5581365,18 319661,51 5581364,9 -0,22 -0,28 0,0484 0,0784 

Контрольна 317515,14 5581369,65 317514,92 5581369,51 -0,22 -0,14 0,0484 0,0196 

Контрольна 316288,85 5580669,25 316288,92 5580668,83 0,07 -0,42 0,0049 0,1764 

Контрольна 315561,84 5576273,41 315562,47 5576273,83 0,63 0,42 0,3969 0,1764 

Контрольна 317058,51 5579763,7 317058,72 5579763,28 0,21 -0,42 0,0441 0,1764 

      Mx=    0,18 м.  

      My=    0,65 м.  

      Ms=    0,68 м.  

 

3. Створення бази даних топографічних об’єктів (ПНО). Джерелами вхідних 

топографічних даних є: матеріали топографо-геодезичних знімань, дані ДЗЗ, традиційні 

топографічні карти, набори цифрових карт, довідкові та інші матеріали й дані про об‘єкти 

місцевості, що мають потрібну вірогідність, актуальність і точність. На виході в системі 

отримання даних мають бути: набори цифрових векторних даних, набори даних цифрової 

моделі рельєфу, цифрові ортофотокарти і ортофотоплани, які після вхідного контролю та 

оброблення завантажуються в оперативну базу топографічних даних для подальшого 

реєстрування і накопичення в сховищі бази топографічних даних (БТД). 

 

4. Аналіз змін меж ПНО та прилеглих територій на різночасових знімках. Для 

України характерні значна густота населення і досить висока концентрація промислового та 

сільськогосподарського виробництва. Тому потрібно здійснювати оперативний контроль 

екологічного стану екосистем, навантаження на які в деяких регіонах перевищує екологічно 

допустимі межі. Це ускладнюється і негативним впливом на природу наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, а також загрозою проникнення токсикантів із системи вода - порода в 

підземні води, які забезпечують водопостачання 2/3 населених пунктів країни. 

Для вирішення актуальних завдань раціонального природокористування необхідно 

створити сучасні засоби для отримання оперативної інформації про стан геосистем України. 

Для запровадження системи моніторингу територій ПНО необхідно вирішити такі 

завдання: 

розглянути аерокосмічні системи, що використовуються під час моніторингу; 

проаналізувати .методи фотограмметричної обробки для прив'язки різночасових 

аерокосмічних знімків; 

розглянути методи автоматизованого дешифрування цифрових аерокосмічних 

знімків; 

розробити алгоритм і методику прив'язки різночасових різномасштабних знімків, 

отриманих камерами різних типів; 

дослідити точність прив'язки знімків різного типу; 

розробити технологічну схему обробки різночасових різномасштабних знімків для 

моніторингу територій. 

Як зразок, нижче на рисунку подано серію космічних зображень компанії DigitalGlobe 

на територію полігону викидів Дарницької ТЕЦ протягом 2004 – 2017 років. 
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Рисунок 1 - Космічне зображення території полігону викидів Дарницької ТЕЦ протягом 2004 

- 2017 рр. 

5. Формування бази даних ПНО в середовищі ArcGIS.  
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Система отримання даних включає зовнішніх виконавців, що використовують різні 

засоби інформатизації з метою виготовлення вхідних наборів топографічних даних, які 

подаються на вхід БТД. 

Джерелами вхідних топографічних даних є: матеріали топографо-геодезичних 

знімань, дані ДЗЗ, традиційні топографічні карти, набори цифрових карт, довідкові та інші 

матеріали й дані про об‘єкти місцевості, що мають потрібну вірогідність, актуальність і 

точність. На виході в системі отримання даних мають бути: набори цифрових векторних 

даних, набори даних цифрової моделі рельєфу, цифрові ортофотокарти і ортофотоплани, які 

після вхідного контролю та оброблення завантажуються в оперативну базу топографічних 

даних для подальшого реєстрування і накопичення в сховищі БТД. Концептуальна єдність 

БТД досягається за рахунок комплексної імплементації основних положень та вимог базових 

стандартів серії міжнародних стандартів ISO 19100 за методологією профілювання системи 

стандартів відкритих систем. 

 

6. Можливості використання спектральних космічних знімків для визначення 

впливу на навколишнє середовище.  

Аналіз та дешифрування об'єктів на аэрокосмических знімках представляють собою 

послідовно виконані етапи. На етапі аналізу виявляється вміст сцени та здійснюється 

сегментація зображення з виявленням та локалізацією об'єктів [2], які можуть представляти 

інтерес з точки зору вирішення загальної задачі (прикладом загальної подібної задачі може 

бути актуалізація картографічної інформації). 

При дешифруванні вирішуються задачі розпізнавання об'єктів та їх інтерпретації [3, 

4]. При розпізнаванні об'єкта здійснюється віднесення його до одного з класів (типів), список 

яких зазвичай заданий. Наприклад, при топографічному дешифруванні перелік класів може 

задаватися виходячи з рубрики Класифікатора топографічних об'єктів. Віднесення об'єкта до 

того чи іншого класу здійснюється в результаті візуального або машинного аналізу та оцінки 

його визначальних ознак. 

При інтерпретації на основі виявлених відомостей оцінюється стан об'єктів, а також 

може складатися деякий прогноз розвитку подій та процесів. При дешифруванні об'єктів та 

елементів ландшафту використовуються їх геометричні та спектральні характеристики 

(прямі дешифрувальні ознаки), а також взаємозв'язок і взаємообумовленість природних та 

антропогенних об'єктів (непрямих ознак) [4-7]. 

 

Висновки. Введення в експлуатацію нових міжнародних наукових і комерційних 

супутникових систем ДЗЗ середнього та високого дозволу, таких як EOS, IRS, SPOT, Ikonos, 

QuickBird, OrbView, GeoEye, EnviSat, а також цифрових аерознімальних систем високого 

дозволу Leica ADS40, ZI Imaging DMC, Applanix DSS , Merrik DACS, Vexcel UltraCam D, 

ITRES CASI, Wehrli 3-DAC-1 і їм подібних призводить до необхідності створення та 

вдосконалення наземної системи цифрової обробки даних ДЗЗ і повітряного спостереження 

за станом навколишнього природного середовища, що, в свою чергу, тягне за собою 

зростання ролі програмного забезпечення обробки одержуваних цифрових аерокосмічних 

знімків та отримання ортотрасформованих космічниих знімків.  

Забезпечення обробки даних ДЗЗ дозволить створювати завершені технологічні 

ланцюжки цифрової обробки аерокосмічних знімків для вирішення тематичних завдань , 

починаючи від радіометричної корекції вихідних бортових растрових зображень, 

застосування ортотрансформованих космічних знімків для оцінки впливів відповідних 

категорій об‘єктів критичної інфраструктури України на стан природного середовища і 

закінчуючи публікацією результуючих векторних тематичних карт. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

МЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СПУТНИКОВОЙ РАДАРНОЙ 

ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС 

 

Аннотация: Рассмотрены модели и предложена методика наземной заверки, оценки 

точности и коррекции получаемых ЦММ, а также сформулированы требования к 

заверочным наземным пунктам и порядок определения опорных точек. Приведен тестовый 

пример обработки продуктов Sentinel-1 с целью получения прецизионной ЦММ. 

Ключевые слова: цифровая модель местности, спутниковая радарная 

интерферометрия, sentinel-1, оценка точности, коррекция, специальный программный модуль 

 

Цифровые модели местности (ЦММ) создаются на определѐнную территорию и в 

большинстве случаев преобразуются в картографические цифровые модели рельефа (ЦМР). 

Разработка ЦММ и ЦМР является крайне затратной и трудоѐмкой, требует наличия 

прецизионных аэрокосмических съѐмочных систем, высококвалифицированного персонала и 

значительных сроков. Большинство известных ЦМР являются дорогостоящими 

информационными продуктами и распространяются на коммерческой основе. 

Известны глобальные ЦМР, построенные по данным спутниковой съѐмки среднего 

разрешения, находящиеся в открытом доступе, такие как SRTM (2001, 30 м) и ASTER GDEM 

(2011, 30 м), а также платные NextMap (2012, 30 м), SPOT DEM (2002, 20 м), TanDEM-X 

(2014, 12 м) и World 3D (2015, 5 м). 

Запуск в 2014 году первого спутника серии Sentinel-1 по европейской программе 

Copernicus значительно расширил возможности получения прецизионных ЦММ по 

результатам радарной интерферометрии. Основными преимуществами получения 

прецизионных ЦММ по данным спутниковой радарной интерферометрии Sentinel являются: 

бесплатность; глобальность – имеется покрытие всей суши Земли за исключением 

приполярных областей; высокая оперативность – период повторной радиолокационной 

съѐмки составляет 6 .. 12 суток, соответственно интерферометрической пары – 12 .. 24 суток; 

независимость от облачности и времени суток. 

Общая схема потока данных для построения прецизионных ЦММ с использованием 

методов радарной интерферометрии и обязательной коррекцией с учетом данных 

геодезических измерений, полученных на пунктах наземной заверки, представлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Схема потока данных при построении прецизионной ЦММ 
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Приведенная схема обеспечивает существенное повышение вертикальной точности 

получаемых ЦММ за счѐт выявления и компенсации систематических ошибок радарной 

интерферометрии. 

Компенсировать погрешности интерферометрических ЦММ предлагается с помощью 

наземных опорных точек, плановые и высотная координаты которых известны с высокой 

точностью – в несколько раз превышающей разрешение снимка и вертикальную точность 

получаемого рельефа [1].  

Для выбора заверочных наземных пунктов (ЗНП) необходимо определить связные 

области земной поверхности, на которых угол склона рельефа не превышает 3 градусов. В 

качестве опорного растра для этого используется уже имеющаяся или получаемая из 

топографической карты ЦМР. Над ней с помощью программного продукта ArcGIS 10.1 

проводятся следующие операции: 

▪ перепроецирование входного опорного растра территории исследования в 

прямоугольные пространственные координаты, например, UTM WGS 1984; 

▪ вычисление крутизны склонов поверхности рельефа; 

▪ выделение участков местности с крутизной, менее заданной; 

▪ выбор ЗНП необходимого размера; 

▪ определение геометрических центров выбранных пунктов, формирование слоя 

опорных точек; 

▪ заполнение атрибутивной таблицы опорных точек – координат и высот; 

▪ конвертация слоя опорных точек в выходную растровую поверхность. 

 

Для корректного вычисления крутизны склона поверхности рельефа необходимо 

перевести географическую систему координат опорного растра SRTM в прямоугольные 

пространственные координаты с помощью набора инструментов программного продукта 

ESRI ArcGIS 10.1.  

По данным поверхности рельефа SRTM с помощью модуля 3D Analyst Tool 

программного продукта ArcGIS 10.1 строится карта крутизны склонов в градусах и 

проводится классификация карты крутизны склона поверхности рельефа с шагом 1 градус 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Карта крутизны склона. Класс крутизны склонов менее 3 градусов 

выделен одним цветом 

 

На карте крутизны склонов на территориях с уклоном менее 3 градусов выделяются 

заверочные наземные полигоны площадью не меньше (5 .. 6)×(5 .. 6) пикселей (2500 .. 3600 
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м
2
) в векторном формате .shp (рис. 3). Заверочные пункты выбираются таким образом, чтобы 

в них не попадали высотные дома, лесополосы, дороги, водоѐмы. 

 
Рисунок 3 – Векторный слой ЗНП 

Векторный слой опорных точек создаѐтся путѐм определения центров полигонов и 

сохраняется в формате .shp. В атрибутивную таблицу векторного файла контрольных точек с 

помощью Spatial Analyst Tools программного продукта ArcGIS 10.1 вносятся данные 

среднего значения высот рельефа внутри заверочных полигонов инструментом зональной 

статистика исходного растра SRTM. Векторный слой контрольных точек для дальнейшей 

коррекции ЦММ необходимо перевести в растровый формат с пространственным 

разрешением оцениваемой ЦММ. 

В общем случае коррекция получаемых ЦММ может осуществляться на основе а) 

некоторой теоретической модели ошибок, б) репрезентативной статистики и в) независимых 

заверочных данных.  

В работе были опробированы следующие модели: 

декартова линейная регрессионная модель (Reg ); 

градиентная полярная линейная регрессионная модель (Polar ); 

линейная регрессионная модель главных компонент (PCA ); 

модель взвешенных обратных расстояний (IDW). 

Для проверки работоспособности и практической пригодности разработанных 

моделей проведено предварительное тестирование, коррекция и оценка точности ЦММ, 

полученных на основе радарной интерферометрии спутниковой системы Sentinel-1 на два 

наземных заверочных участка – на территории Снигирѐвского района Николаевской области 

(рис. 4.6а) и Белоцерковского района Киевской области (рис. 4). На данные территории 

имеется прецизионная ЦМР, полученная на основе наземных геодезических измерений, 

которая использовалась в качестве источника опорных точек. На заверочных участках были 

выбраны 96 и 112 опорных точек соответственно. 
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Рисунок 4 – Заверочные пункты для предварительного тестирования моделей на территории 

Снегирѐвского (а) и Белоцерковского (б) районов 

 

В ходе предварительного тестирования оценивалась среднеквадратическая ошибка 

ЦММ после применения всех четырѐх моделей коррекции. Результаты (в метрах) сведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Среднеквадратическая погрешность ЦММ до и после коррекции 

Заверочный участок 
Исходная 

ЦММ 

Модель коррекции 

Const Reg Polar PCA IDW 

Снегирѐвский 5,169 1,236 1,235 1,314 1,287 1,213 

Белоцерковский 6,81 3,85 3,875 3,864 4,172 3,714 
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Анализ данных табл. 1 позволяет заключить, что использование коррекции позволяет 

повысить вертикальную точность ЦММ в равнинной и слабохолмистой местности примерно 

на порядок, что является чрезвычайно важным.  

Разработанный программный модуль оценки точности и коррекции ЦММ 

предназначен для уточнения величин вертикальных превышений местности, входящих в 

ЦММ, на основе опорных точек, горизонтальные и вертикальные координаты которых 

измерены наземными геодезическими методами с точностью, заведомо превосходящей 

точность ЦММ. Внешний вид пользовательского интерфейса (рис. 5): 

 
Рисунок 5– Пользовательский интерфейс модуля коррекции ЦММ. 

Таким образом, реализация выбранной схемы методики позволяет повысить 

вертикальную точность получаемых ЦММ примерно на порядок – с десятков до единиц 

метров погрешности для равнинной местности: по результатам предварительного 

тестирования – с 6 .. 18 м до 1,2 .. 3,8 м по сравнению со стандартной методикой построения 

ЦММ по данным радарной интерферометрии Sentinel-1. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

СУПУТНИКОВИХ ВИМІРЮВАНЬ 

 

Одним з методів перевірки якості отриманої інформації та забезпечення достовірності 

результатів супутникових вимірювань є їх верифікація шляхом використання даних 

наземних вимірювальних систем. Таким чином створення розгалуженої системи 

підсупутникового моніторингу, оснащеного сучасними технічними засобами контролю стану 

геофізичних полів є надзвичайно актуальним. 

Головний центр спеціального контролю має в своєму розпорядженні ряд унікальних 

геофізичних технологій спостережень. Об‘єднані в єдиний комплекс, вони дозволяють 

узагальнювати інформацію широкого набору засобів вимірювальної техніки на базі єдиної 

системи збору та аналізу різнорідної геофізичної інформації та проводити моніторинг явищ 

та процесів, що відбуваються в літосфері, атмосфері, іоносфері та магнітосфері Землі.  

Пункти спостережень Головного центру спеціального контролю територіально 

розділені та пов‘язані між собою каналами зв‘язку і єдиним центром збору та обробки даних. 

В свою чергу центр обробки, в рамках обміну даними, пов'язаний з іншими національними 

та міжнародними центрами. Модернізація апаратури радіотехнічного та акустичного методів 

виявлення, а також закупівля сучасних широкосмугових магнітотелуричних станцій значно 

розширила можливості ГЦСК щодо виявлення флуктуацій магнітних та телуричних полів, 

електромагнітних аномалій (атмосфериків, вістлерів), геомагнітних пульсацій та 

сейсмоіоносферних ефектів. 

Таким чином створюються умови для організації на базі Головного центру 

спеціального контролю повноцінної підсупутникової системи моніторингу геофізичних 

полів, яка може використовуватися в якості наземної вимірювальної складової космічних 

досліджень, що призначена як для верифікації результатів супутникових вимірювань, так і 

для калібрування супутникових систем дистанційного зондування Землі. 
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КОНТРОЛЬ СТАНУ КОСМІЧНОЇ ПОГОДИ ЗАСОБАМИ ГЕОФІЗИЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ ГЦСК 

 

Під терміном «космічна погода» зазвичай розуміється сукупність явищ на Сонці, 

навколоземному космічному просторі і міжпланетному середовищі, які мають вплив на 

Землю, зокрема на магнітосферу, іоносферу і атмосферу Землі. Вона впливає на космічні 

засоби, системи навігації та зв‘язку, лінії електрозв‘язку, трубопроводи, чутливе електронне 

обладнання та становить загрозу для здоров‘я людей. Щорічні збитки від космічної погоди в 

країнах ЄС, за оцінками Європейського космічного агентства, складають близько 13 млрд. 

євро, а в разі катастрофічно сильної події очікувані збитки за оцінками Ради науково-

технологічних закладів Великої Британії перевищать 80 млрд. євро. У 2016 році Комітет 

ООН з використання космосу в мирних цілях ухвалив 7 пріоритетів розвитку космічних 

досліджень в світі в рамках процесу UNISPACE+50, як елементу Глобальної програми 

стійкого розвитку людства до 2030 року. Одним з цих пріоритетів є створення міжнародної 

структури сервісів з космічної погоди.  

В ГЦСК функціонує Національний центр даних (НЦД) з розгалуженою 

інфраструктурою та зв‘язками з іншими національними і міжнародними центрами. В рамках 

міжнародних угод та проектів існує доступ до геофізичних даних по всій Земній кулі. Із 

отриманням Центром нових (додаткових) задач та організацією об‘єднаного пункту 

управління (ОПУ), діапазон даних може бути розширено та включено до загальної обробки. 

Досвід обробки безперервної геофізичної цифрової інформації в НЦД – більше 20 років.    

На території України є ряд засобів для моніторингу стану космічної погоди, які 

знаходяться в розпорядженні різних установ та організацій, тому постає питання їх збору та 

комплексної обробки. Переважна частина інфраструктури для розгортання ОПУ вже наявна 

в центрі, вона включає в себе виділені канали зв‘язку, резервне живлення, обчислювальну 

техніку та оперативний персонал. Додаткові переваги розташування ОПУ саме в ГЦСК 

полягають в тому, що центр вже обробляє близьку за змістом інформацію щодо геофізичної 

активності, має власні територіально рознесені наземні засоби моніторингу космічної погоди 

та підготовлених спеціалістів з геофізики.  
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОТИТАНКОВИХ КОМПЛЕКСІВ  

З ОПТОВОЛОКОННИМИ КАНАЛАМИ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Annotation 

―On the prospects for the development of anti-tank complexes 

that use communication channels based on optical fiber‖. 

 

Military confrontation in the Donbas is characterized by a stable front line.  Ukraine has 

highly effective anti-tank complexes (ATGM). Therefore, the enemy is limited in to using 

expensive armored vehicles. In this situation, the destruction of infantry fighting vehicles (BMPs) 

and long-term weapon emplacements (DOT) deepened into the ground is more important. BMP and 

bunkers are well protected in the frontal projection. However, they are vulnerable from the rear.  

Modern tank class "Armata" is well protected. But if he is subjected to the simultaneous 

attack of several anti-tank shells, the possibilities of dynamic protection will be exhausted. The tank 

will be destroyed as a result of attack a coordinated method of a "wolf pack".  

Both formulated tasks have their solution when using anti-tank complexes on fiber-optic 

communication channels. 

 

Аннотация 

―О перспективах развития противотанковых комплексов  

с оптоволоконными каналами связи‖ 

 

Военное противостояние на Донбассе характеризуется относительно стабильной 

линией разграничения противоборствующих сторон. Высокая эффективность украинских 

противотанковых комплексов привела к тому, что противник весьма осторожно применяет 

дорогостоящую бронетанковую технику. В данной ситуации всѐ большую актуальности 

вызывает необходимость уничтожения долговременных огневых точек, а также БМП 

находящихся в фортификационных сооружениях, которые хорошо защищены с фронтальной 

проекции, но уязвимы с тыла.  

Тем не менее, в случае попытки прорыва группы танков на участке фронта в 

сопровождении БМП и САУ, весьма важным вопросом остаѐтся групповая, 

скоординированная атака ПТУРов на каждый танк в отдельности. Преодоление 

высокоэффективной, современной динамической защиты танков класса ―Армата‖ требует 

последовательной, высокоточной атаки нескольких ПТУР по методу ―волчья стая‖, до 

момента исчерпания ресурса динамической зашиты и гарантированного уничтожения. 

Обе сформулированные задачи имеют своѐ решение при применении 

противотанковых комплексов на оптоволоконных каналах связи.  

 

Постановка задачі створення ПТРК. 

Будучи вершиною багатоетапного еволюційного розвитку, сучасний бойовий танк є, в 

достатній мірі, складню і дорогою баєвою одиницею сухопутних військ. Тому, в умовах 

воєнного протистояння танк є не тільки грізною баєвою машиною, але і вельми привабливою 

мішенню. Це стимулює розвиток протитанкових засобів, які, в свою чергу, також 

перетворилися в досить недешевий інструмент ведення бойових дій. 

Звідси виникає завдання мінімізації витрат на гарантоване знищення різноманітної 

бронетанкової техніки в залежності від оперативної ситуації. Одним із шляхів мінімізації 

витрат є різноманіття застосуємо протитанкових систем. В даному випадку, проти добре 

захищеного танка класу Т-90МС доцільно застосовувати дорогі протитанкові ракетні 

комплекси (ПТРК) класу ―Джавелін‖. Для поразки БМП, БТР, ДОТів, достатньо недорогої, 

дротової протитанкової управляємо ракети (ПТУР).  
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На сьогодні, в номенклатурі відносно недорогих ПТУР є морально застарілі ПТРК 

класу ―Фагот‖, керуємо по захищеним від перешкод дротовим каналам зв‘язку. 

Перешкодозахищеність це їх основна, найважливіша властивість. Необхідно відзначити, що 

ПТРК з лазерним наведенням типу ―Корнет‖, ―Стугна‖, ―Шмель‖ також відносно недорогі і 

високоефективні. Але в перспективі, вони уразливі від систем оптоелектронних перешкод, 

що активно розвиваються. 

Тому, незважаючи на активний прогрес в області ПТРК з лазерним управлінням 

ПТУРи на оптоволоконних каналах зв‘язку залишаються в строю. До них відносяться ТОУ, 

виробництва США, термін експлуатації яких продовжений до 2050 року, а також останні 

розробки Ізраїлю, Франції, Німеччини. З останніх розробок найбільший інтерес викликають 

ПТУРи з керуванням на оптоволоконному кабелі, які стартують з укриття в напрямку 

позначених безпілотними розвідниками цілей. Уже в польоті здійснюється вибір і 

захоплення цілі. Надалі, ураження цілі здійснюється в автоматичному режимі, без участі 

оператора. 

Виходячи з невпинності науково-технічного прогресу і конкурентної боротьби в сфері 

озброєння виникає необхідність у створенні вітчизняних, високоточних ПТУР на 

оптоволоконних каналах зв‘язку. Для комплектації подібних ПТУР необхідні: мініатюрні, 

вібростійкі відеокамери в оптичному і інфрачервоному діапазонах, модулі GPS-навігації, 

мікропроцесори, сервоприводи і т.п. Для подолання димових завіс і теплових пасток 

необхідні компактні мікрохвильові локатори, високошвидкісні датчики індикації центру 

магнітної маси і багато іншого. Але все це можна вирішити. 

Для ефективного знищення різноманітних цілей однією універсальною ракетою-

носієм (це БМП які знаходяться в фортифікаційних спорудах, укріплені вогневі точки, 

радіолокатори, мінометні розрахунки, снайпери в укриттях і т.п.) необхідні змінні 

боєголовки (кумулятивного, фугасного осколкове-фугасного, термобаричного 

електромагнітного та інших типів дії). Варіант застосування змінних боєголовок вже 

відпрацьований в Україні для ударних БпЛА-камікадзе. Справа тільки у переносі отриманого 

досвіду з апарату з гвинтовою тягою на апарат з реактивним двигуном. 

На сьогодні, у відкритій пресі відсутня інформація про створення вітчизняного ПТРК 

на оптоволоконних каналах зв‘язку. У той же час інженерна база для їх створення в Україні 

є. Навіть, якщо ці роботи ведуться в закритому режимі, проявлений інтерес до даної теми 

дуже корисний для активізації робіт. Виходячи з аналізу подій військового протистояння на 

Донбасі, спробуємо, з авторської точки зору, здійснити вибір найбільш ефективного 

закордонного прототипу.  

 

Обґрунтування вимог до створюємо ПТРК 

Найбільш зручним і безпечним для оператора є старт із закритої позиції, з подальшим 

вибором цілі для ураження вже в польоті ракети. Оскільки при вході в зону прицілювання 

бажана відносно низька швидкість польоту, то необхідно відповідне конструкторське 

рішення для старту з малою швидкістю. Після вибору і захоплення цілі можливе включення 

резервних реактивних прискорювачів. 

У разі керування ПТУР через високошвидкісний оптоволоконний каналу зв‘язку 

відпадає необхідність в дорогому комп‘ютері на борту ракети, оскільки потужний 

комп‘ютер, програмне забезпечення високого рівня і розвинена база даних знаходиться в 

стаціонарному пусковому пристрої багаторазового використання. Таким чином, внутрішня 

електроніка ПТУР може бути мінімізована за обсягом і вартістю. 

Важлива перевага пропонуємо протитанкової ракети на оптоволоконному каналі 

зв‘язку, в порівнянні з ПТУР типу ―Джавелін‖, є можливість запуску ракет в бік розгортання 

військ противника, вибір і захоплення цілі на дистанції 0,25’2,5 км з висоти 15’150 м. 

Надалі, при необхідності, ракета переходить в автономний режим ураження цілі. Можливий 

варіант, коли після захоплення цілі здійснюється відстріл оптоволоконного кабелю і вихід на 

ураження цілі вже під управлінням бортового мікропроцесора, або ретранслюємо через 
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БпЛА захищений радіоканал. При виході у зону ураження здійснюється перехід в режим 

пікірування і поразка цілі на дистанції 2,5’7,5 км. 

Таким чином, немає необхідності бачити ціль з позиції оператора, з рівня землі, 

оскільки вибір і захоплення цілі може здійснюватися за горизонтом, з висоти 50, 100 і більше 

метрів. При цьому оптика працює на рівні можливостей оптоволоконного кабелю по 

швидкості і якості, тобто картинка дуже якісна. У тому числі у інфрачервоному і видимому, 

а при необхідності також в ультрафіолетовому та мікрохвильовому діапазонах 

електромагнітних хвиль. Як вже було сказано, після захоплення цілі оптоволоконний кабель 

можна відстрелити і перейти на менш швидкісний радіоканал, або здійснювати ураження 

цілі у режимі самокерування. 

У разі практично одночасного старту декількох ракет для безумовного знищення 

однієї, вельми важливої цілі, вказування цілі для всіх операторів ПТРК в локальній, 

інформаційно-обчислювальної мережі може здійснюватися БпЛА-розвідником і 

диспетчером, через центральний процесор з розвиненим інтерфейсом ―АСУ поля бою‖. Це 

забезпечує надійну ідентифікацію обраного для знищення об‘єкта на межи атаки кожною 

ракетою з комп‘ютерної швидкістю (практично миттєво), на основі верифікованих баз даних 

3D моделей об‘єктів.  

При застосуванні потужного центрального процесора для мережі інтерфейсу "АСУ 

поля бою" кожен оператор автономного ПТРК може отримувати оперативні команди і 

підказки від розвиненого алгоритмічного засобу (аж до рівня штучного інтелекту). Топологія 

наземних оптоволоконних каналів зв‘язку "АСУ поля бою" (кільце, зірка, лінія, тощо) 

повинна відповідати місцевості, складу керуємо бойових підрозділів, наявності інших 

каналів зв‘язку.  

Це забезпечує вирішення завдань координації і самоорганізації у черговості виходу на 

ціль групи реактивних снарядів для найбільш ефективного їх одночасного застосування в 

реальному масштабі часу на основі евристичних алгоритмів, методів параметричного 

ранжирування і алгоритмів прийняття оптимальних рішень. 

 

Обрана концепція побудови. 

Тут на перший план виходять ні бойові можливості кожного окремого ПТРК, а їх 

сукупна потужність і ефективність в динаміці бою (єдиний кулак). Кожний наступний старт і 

удар по цілі враховує результат попереднього удару, при комп‘ютерної координації дій з 

точністю до мілісекунди, за контрольними даними повітряної розвідки.  

Подібний підхід в зарубіжних розробках автору невідомий. Можливо це і є наша 

майбутня перевага над ПТРК класу ―Джквелін‖. Не декілька  могутніх, але коштовних  

ударів, а скільки необхідно високоточних ударів відносно недорогими ПТУРами, до моменту 

гарантованого знищення усіх обраних для гарантованого знищення цілій.  

Імовірність промаху існує завжди. Тому вартість разового промаху є важливою, при 

розгляду співвідношення вартості цілі, та загальної суми  витрат на її знищення.  

Розглянемо особливості зарубіжних прототипів для встановлення орієнтирів в 

подальшому розвитку вітчизняних ПТРК в сформульованому напрямку. Бажано щоб 

пропонуємо характеристики вітчизняної розробки перевершували показники закордонних 

аналогів за своїми бойовими параметрами, оскільки це орієнтири на майбутнє. Досягнення 

цього пропонується за рахунок сукупної ефективності декількох вітчизняних ПТУР, при їх 

одночасному удару по однієї цілі, при управлінні ракетами в польоті з одного центру 

управління, в реальному масштабі часу. 

Оскільки єдиним інформаційним першоджерелом цієї публікації є відкриті дані 

Інтернет, при узагальненні та аналізі першоджерел необхідно враховувати фактор можливої 

дезінформації, яка застосовується для того, щоб направити конструкторську думку 

конкурентів в хибному напрямку. 

Обраний інженерний базис. 

В якості базової конструкції для створення українського ПТРК на оптоволоконному 

кабелі приймемо перспективний українсько-білоруський ПТРК ―Шершень‖ третього 
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покоління [1]. У ПТРК ―Шершень‖ використовуються надійні ракети РК-2 калібру 130 мм і 

Б-2М калібру 152 мм, які розроблені київським ГосКБ ―Луч‖. Бронепробиваємїсть тандемной 

кумулятивної боєголовки ракетою калібру 130 мм - не менше 800 мм, а ракетою калібру 152 

мм - не менше 1100 мм, що достатньо для більшості цілій сучасного поля бою.  

 

 
Рисунок 1 - ПТРК ―Шершень‖ 

 

ПТРК ―Шершень‖ за рахунок наявності варіантів боєприпасів з осколкове-фугасними 

і термобаричними бойовими частинами можна використовувати для знищення заглиблених 

захищених об‘єктів (типу ДОТ, ДЗОТ), а також вертольотів і безпілотних літальних апаратів. 

Доречи, модифікація ракети Р-2В, ―Шершень-Q‖ має дальність стрільби до 7500 м. 

Наведення ракети на ціль здійснюється через прилад управління ПН-С, який 

розроблений ВАТ ―Пеленг‖, м. Мінськ. Висока точність ураження всіх різновидів цілей 

забезпечується захищеною від перешкод високоенергетичної лазерною системою наведення 

через оптико-електронний канал ракети і вбудованим лазерним далекоміром. Важливою 

особливістю ПТРК ―Шершень‖ є можливість наводити ракету на ціль з захищених позицій, 

через віддалений термінал. 

Незважаючи на високі тактико-технічні показники ПТРК ―Шершень‖ тільки 

стверджується на міжнародному ринку озброєння, що природно, в силу давно сформованих 

ділових зав‘язків між постачальниками і споживачами сучасної зброї, відпрацьованих 

поставок запчастин, тощо.  

Не виключено, що розробка варіанту ПТРК ―Шершень‖, який має управління через 

оптоволоконний канал, підвищить його привабливість для потенційних покупців. 

Розглянемо найбільш привабливі прототипи для можливого вдосконалення ПТРК 

―Шершень‖.   

 

Огляд перспективних прототипів 

Так, ізраїльська компанія ―Rafael‖ на аерокосмічному салоні в Ле-Бурже представила 

ПТУР ―Spike LR II‖ [2,3]. Заявлені характеристики ПТРК ―Spike LR II (Long Range II – 

велика дальність, модель 2) дозволяють віднести дану ракету до п‘ятого покоління ПТУР. 

Компоновка ракети, включає головку самонаведення (ГСН), тандемну бойову частину, 

твердопаливний двигун, стартовий двигун і котушку з кабелем системи дистанційного 

керування, а при необхідності і захищений радіоканал. 

У складі ГСН використовується камера інфрачервоного випромінювання з матрицею, 

що не охолоджується, та телекамера кольорового зображення, що видає картинку в дозволі 

HD. Як стверджується представниками компанії ―Rafael‖, в системі обробки відеосигналів 
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використані елементи штучного інтелекту, за допомогою якого забезпечується відстеження 

малоконтрастних цілій, реалізуються можливості подолання активної і динамічної систем 

захисту бронемашин. 

 
 

Рисунок 2 - ПТУР Spike LR II - Long Range II (―Велика дальність, 2 модель‖), ізраїльської 

компанії ―Рафаель‖ 

Бойова частина ―Spike LR II реалізована в тандемно-кумулятивному, осколкове-

фугасному і бетонобійноми варіантах. Запуск ракети може здійснюється в трьох основних 

режимах - ―Вистрілив і збув‖ (Fire and Forget), ―Вистрілив, оцінив і скорегував‖ (Fire, Observe 

and Update) і ―Вистрілив і направив‖ (Fire and Steer). 

Однак, досить обмежена інформація про конструктивні особливості і параметри, а 

також дуже високий рівень секретності не дозволяє обрати ПТУР ―Spike LR II‖ в якості 

робочого прототипу і потенційної співпраці на майбутнє, виходячи з перспектив 

співробітництва Україна – НАТО. 

На особливу увагу заслуговує BGM-71 TOW  (Tube-launched Optically-tracked Wire-

guided) - важкий, американський протитанковий ракетний комплекс, розроблений компанією 

Hughes Aircraft, і прийнятий на озброєння армією США в 1970 році. Зараз TOW офіційно 

стоїть на озброєнні 45 країн і має численні модифікації і [4,5]. 

Так модифікація BGM-71E TOW-2А має потужний заряд тандемного типу масою 5,9 

кг, цифровий мікропроцесор, який здійснює розрахунок траєкторії польоту ракети для 

ураження в башту танка, імпульсний трассер, двох дротовий оптоволоконний, канал зв‘язку.  

Модифікація BGM-71F TOW-2В має режим OTA (Overflight Top Attack) – здійснює 

атаку цілі зверху, при прольоті над ціллю. Має бойову частину типу ―ударне ядро‖, яка має 

танталове облицювання. Вибір точки удару двох режимний - оптичний, лазерний та за 

допомогою магнітометричного датчика.  

Модифікація BGM-71H BLAAM (Bunkers, Light Armour And Masonry - бункери, легка 

броня і кам‘яна кладка) має бойову частину для ураження бункерів і бетонних перекритті. 

В останні роки ПТРК TOW перетворився в багатофункціональну, що не має аналогів 

систему, здатну вражати всілякі цілі, включаючи фортифікаційні укріплення на дистанції до 

4,5 км, і є зразком динамізму в розвитку конструкторської думки. Застосування двох 

дротової системи управління на оптоволоконному кабелі робить ПТРК TOW нечутливим до 

будь-яких зовнішніх перешкод. 

Базова концепція TOW - різноманіття конструктивних рішень на одній, доведеної до 

досконалості ракеті-носії перспективна для запозичення. 

Розглянемо наступний фактор. Тривалість польоту дозвуковій ПТУР на дальність 4-5 

км становила близько 20-30 секунд. За цей час при виявленні пуску ракети, в тому числі за 

допомогою відео-систем в ультрафіолетовому діапазоні, і ідентифікації напрямку ведучого 

ПТУР модульованого лазерного випромінювання, танкісти можуть прикритися димовою 

завісою, а також деморалізувати  оператора ПТРК пострілами з гармати. 

Російський ПТРК ―Штурм‖ з надзвуковою ракетою УР 9М114 ―Кокон‖ (9М120 

―Атака‖), з комплексної лазерної та радіокомандної (міліметровий діапазон) системою 

наведення має час польоту ―Штурма‖ на дальність 4000 м всього 10,7 секунд. Для усунення 
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даного конкурентної переваги необхідні відповідні конструктивні рішення, наприклад, 

реактивні прискорювачі, що включаються після захоплення цілі. 

 

Обраний базовий прототип 

У зв‘язку з моральним старінням ПТРК ―Мілан‖, французькі військові придбали і 

вивчили можливості американських ПТРК "Javelin". Узагальнивши отриманий досвід, 

французька фірма MBDA почала з 2011 року власну розробку, створивши ПТРК MMP 

(Missile moyenne portée - ракета середньої дальності) п‘ятого покоління [7,8,9]. ПТРК MMP 

оснащений комбінованою системою наведення і інерційної системою навігації. Передача 

інформації з відеокамер, а також наведення здійснюється по оптоволоконному кабелю. 

Навігаційна і інерціальна вимірювальна система ПТРК MMP розробки фірми Sagem 

Défense Sécurité, має неохолоджуваний інфрачервоний датчик і телевізійну камеру. 

Волоконнооптичний зв‘язок Nexans дозволяє транслювати зображення в пускову установку і 

управляти ракетою. 

Траєкторія польоту може бути, як і прямої, так і балістичної, для ураження танків в 

дах башти. Ракета має подвійну систему пуску для забезпечення безпечної стрільби з 

закритих приміщень. Крейсерська швидкість польоту ПТРК MMP 160 м/с. Дальність 

максимального застосування - 4 км, (8 км для варіанту ПТРК МНТ). Маса ракети - 15 кг, 

(30 кг для варіанту ПТРК МНТ). 

Для знищення цілей різних типів ракета ПТРК MMP несе тандемну кумулятивну 

бойову частину. За даними виробника, бойова частина здатна пробити до 1000 мм 

гомогенної броні або бетонний об‘єкт товщиною до 2 м. 

ПТРК MMP є універсальним засобом ураження наземних стаціонарних і мобільних 

цілей, аж до танків останнього покоління. Повністю сумісна з бойовими мережами типу 

"FELIN" і з усіма існуючими або майбутніми системами бойового управління ―АСУ – поля 

бою‖. 

ПТРК MMP мають можливість старту з закритих і відкритих позицій, можливість 

перенацілювання і виконання складних маневрів під час польоту до цілі. Ракета вражає 

вибрані об‘єкти зверху. Особливий інтерес представляє режим управління ракетою LOAL 

(Lock On After Launch - ―Захоплення після запуску‖).  

Для стрільби по такій методиці оператор повинен мати у своєму розпорядженні данні 

зовнішнього вказання цілі. Не бачачи об'єкт для удару, оператор ПТРК повинен націлити 

ракету на район об‘єкта, що атакується, і виконати запуск. Після наближення ракети до цілі 

оператор може самостійно знайти її, використовуючи сигнал телекамери або телевізора. 

Після цього ціль береться на супровід і атакується. Наявність оптичної і інфрачервоної 

відеокамер на борту дозволяє використовувати ракету в будь-який час доби. 
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Рисунок 3 - Композиційна схема ракети MMP 

Таблиця 1 

Пояснення до композиційної схеми 

1. Dual mode Seeker  

(Visible / Infra Red) 

1. Блок самонаведення подвійний режим 

(видимий / інфрачервоний) 

2. Tandem  Warhead (Front charge 

/ Rear charge)    

2. Тандемна боєголовка (передній заряд / задній 

заряд) 

3. SAU (Safety & Arming Unit) 3. SAU (модуль захисних запобіжників і управління 

озброєнням) 

4. Fibre Optic data link 4. Оптоволоконний канал передачі даних 

5. IMU (Inertial Measurement 

Unit) 

5. IMU (вимірювальний блок інерціальної навігації) 

6. Electronics & Processing Unit  6. Блок електроніки і процесор обробки даних 

7. Main motor  7. Головний реактивний двигун 

8. Actuators 8. Силовий привід рулів 

9. Booster 8. Силовий привід рулів 

 

До недоліків комплексу відносяться - відносно висока вартість і мала швидкість 

польоту (160-180 м/c). Однак вартість можна зменшити за рахунок виробництва на Україні, а 

мала швидкість польоту надає більше часу для точного прицілювання.  

Крім того, ПТРК ММР є наступною еволюційної сходинкою ПТРК класу ―Джевелін‖ і 

перевершує його за можливостями керування вже після старту. Тактико-технічні 

характеристики (ТТХ), принципи управління і композиційна схема найбільш близькі до 

авторських поглядів на устрій і можливості найсучаснішого ПТРК. 

ТТХ ПТРК ММР можуть бути прийняті в якості найбільш привабливого орієнтира. 

Крім того, ПТРК ММР присутній на ринку озброєння, що робить можливим його закупівлю і 

детальне вивчення для розробки власних ТТЗ і ТТХ, а також вивчення різноманітних 

варіантів співпраці, сумісного виробництва, тощо. 
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Рисунок 4 - Оператор ПТРК ММР на позиції 

 

Висновки і пропозиції 

Простота конструкції, механічна міцність, безвідмовність, ергономічність, особливий, 

нестандартний, прагматичний підхід, робота на випередження завжди відрізняли українську 

конструкторську думку в авіабудуванні і ракетобудуванні. Поки що Україна відстає від 

країн, які почали розробки ПТРК на оптоволоконних каналах зв‘язку раніше. Однак, 

загальновідомою є передумови - наздоганяти недоцільно. Необхідно придумати щось своє, 

нове, принципово інше.  

Тому основна задача публікації – ініціювати наукову громадськість, її колективний 

розум, для створення сучасної, дротової протитанкової системи, адаптованої на поле бою, 

яке реально склалося в наші дні. Зі свого боку, автор пропонує відмовитися від розгляду 

ПТРК на оптоволоконному каналі зв‘язку як самодостатню бойову одиницю, яка перевершує 

всі інші за своїми індивідуальними тактико-технічними показниками.  

Досягнення перемоги над будь яким танком пропонується не поодиноким потужним 

ударом, а декількома влученнями високоточних, відносно недорогих ракет. Навіть такий 

досконалий динамічний захист як ―Трофі‖ для ізраїльського танка ―Меркава‖ має свій 

граничний ресурс. Якщо згадати історію, то при морських боях між лінкорами та крейсерами 

один снаряд не вирішував результат бою. Але декілька вдалих влучень відправляли 

противника на дно. 

Тому суттю пропозиції є не перемога надпотужної ракети над понад захищеним 

танком (наприклад, TOW над ―Арматою‖). Створення аналога наукоємного TOW в Україні 

найближчим часом є дуже складним. Для цього немає сучасних комплектуючих. Крім того, 

поки будемо наздоганяти, TOW в своєму розвитку піде далеко вперед.  

А ось створення системи скоординованого, централізованого управління по 

оптоволоконних каналах зв‘язку декількома ракетами одночасно, які по черзі, або одночасно, 

наносять удар по однієї і той же цілі по моделі "вовча зграя", реально. Пропонується не 

принципіальне нова конструкція ракети, а нова технологія застосування відносно простих за 

конструкцією, високоточних, масових ракет. 

При цьому, всередині пропонуємо ракети, життя якої не перевищує 30-45 секунд, 

практично нічого немає крім недорогих відеокамер, акумулятора, сервоприводів, GPS-

треккера, мікропроцесора, датчика центру магнітної маси, можливо дублюючого 
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радіоприймача і радіопередавача. На сьогодні ці комплектуючі коштують недорого і широко 

застосовуються в БпЛА. 

Стартовий заряд і твердопаливний реактивний двигун з повітрозабірними каналами і 

кососпрямованими соплами зі хвостовим розташуванням, входять до складу практично всіх 

ПТУР. Ця складова здешевити не може. Боєголовка з акселерометром і детонатором теж. 

Реактивний прискорювач і котушка з оптоволоконним кабелем завтовшки 0,4’0,6 мм, 

довжиною 2-3 км істотно на ціну не вплине. Корпус і транспортний контейнер – це 

недорогий пластик, з якого виготовляються БпЛА, оскільки довготривале складське 

збереження не планується. Оснащення ракети боєголовкою може здійснюватися 

безпосередньо перед запуском, практичне не передовій. 

 

Очікуємо користь від створення і впровадження  

Є підстави припускати, що при масовому виробництві розглянутого ПТУР з 

попереднім, умовним найменуванням ―Cub‖ (лат. - вовченя) його вартість істотно не 

перевищуватиме вартість виробництва ПТРК класу ―Фагот‖, а бойові можливості істотно 

вище – від сучасних танків при скоординований застосуванні, до БМП, БТР, автоцистерн, 

радіолокаторів і т.п. при одиночному застосуванні. 

Таким чином, чим сильніше захищена ціль, тим більше самонавідних ПТРК ―Cub‖,  

буде витрачено при її неминучому, гарантованому знищення. Завданням перших ПТРК 

―Cub‖ з запальними боєголовками є необхідність ―підсвітити‖ ціль, щоб забезпечить 

упевнене потрапляння у ціль наступних ПТРК, з обраних комп‘ютерним координатором 

напрямків. 

Необхідно розуміти також те, що повне знищення прорвавшись на нашу територію 

танків противника не завжди розумно. Вигідніше його знерухоміти, пошкодивши гусениці, 

взяти в полон, відремонтувати і включити до складу ЗС України.   

Завдання пошкодження танкових гусениць можуть виконати пропонуємо високоточні 

ПТУР на оптоволоконному кабелі, які здійснюють високоточне прицілювання (в тому числі 

наведення по плямі від вбудованого в ракету лазера) на основі високошвидкісного 

комп‘ютерного алгоритму "розпізнавання образу об‘єкта і вибору точки удару на ньому".  

З точки зору автора, основна перспектива застосування ПТРК ―Cub‖ є гарантований 

захист території України від зовнішній танковій атаки, тобто створення умов при яких будь 

яка танкова атака, на будь якої ділянки фронту є однозначним, швидким самогубством 

противника. 

На завершення необхідне підкреслити, що створення українського ПТРК на 

оптоволоконних каналах зв‘язку є мрія автора доповіді за останні роки. Об‘єктивно 

розуміючи усі складності реалізації авторської ініціативи в сучасних умовах, автор 

сподівається, що вже створений заділ, що дає впевненість у досягненні запланованого 

результату, буде затребуваний. 

Першоджерела 

1. Новейшие разработки Белорусского ВПК — ―Шершень‖ http://huntsmanblog.ru/novejshie-

razrabotki-belorusskogo-vpk-shershen/ 

2. Израильский ракетный комплекс Spike-NLOS https://bmpd.livejournal.com/3287664.html 

3.Спайк (ПТРК) https://ru.wikipedia.org/wiki/ Спайк_(ПТРК) 

4. Тяжѐлый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) BGM-71D 

https://vpk.name/library/f/bmg-71d-tow-2.html 

5. ПТРК BGM-71 TOW https://topwar.ru/10626-ptrk-bgm-71-tow.html 

6. ПТРК ―ШТУРМ‖ (ИНДЕКС 9К 113) http://btvt.info/3attackdefensemobility/1k133.htm 

7. Новый французский противотанковый ракетный комплекс MMP https://topwar.ru/52723-

novyy-francuzskiy-protivotankovyy-raketnyy-kompleks-mmp.html  

8. Противотанковый ракетный комплекс MMP https://vpk.name/library/f/mmp-ptrk.html 

9. Противотанковый ракетный комплекс MMP (Франция) https://topwar.ru/106984-

protivotankovyy-raketnyy-kompleks-mmp-franciya.html 
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Беспалко І. А., 

Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова 

Пекарєв Д. В., к.т.н., с.н.с., 

Секція прикладних проблем Президії НАН України, 

 

ПІДХОДИ ДО ВРАХУВАННЯ ЗАГРОЗ У КОСМІЧНІЙ СФЕРІ В ІНТЕРЕСАХ 

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ 

 

Стрімкий розвиток космічних технологій, пов‘язаних з військовою, комерційною, 

дослідницькою, інформаційною, телекомунікаційною та іншими галузями іноземних держав, 

обумовлює зростання кількості різнорідних загроз у космічній сфері, породжує їх 

трансформацію та впливає на якісні характеристики. Наразі більшість досліджень стосуються 

окремих аспектів космічної діяльності: 

юридичного (застосування космічного простору суто у мирних цілях, запобігання 

розповсюдженню зброї у космосі); 

економічного (загрози у космічній сфері з точки зору запобігання економічних втрат, 

що виникають під час реалізації космічних проектів та програм (питання ―космічної 

економіки‖)); 

екологічного (дослідження екологічних проблем, що виникають при використанні 

ракетно-космічної техніки); 

астрономічного (астероїдно-кометна небезпека, космічна погода, проблема ―космічного 

сміття‖ тощо); 

військового (дослідження питань ―космічного тероризму‖ та використання космічного 

простору у військових цілях (фізичний влив на космічні апарати, інформаційна протидія 

тощо)). 

Слід зазначити, що системно питанню врахування, нейтралізації (зменшення) наслідків 

від загроз у космічній сфері взагалі, а їх класифікації та комплексному (інтегральному) 

оцінюванню зокрема, приділяється недостатньо уваги. 

У доповіді розглянуто підхід до вирішення завдання врахування та подальшої 

нейтралізації або зменшення наслідків від загроз (небезпек) у космічній сфері, який можна 

поділити на такі основні етапи: 

моніторинг (космічного середовища, космічної діяльності у різних її аспектах та 

космічних можливостей держав світу), визначення (уточнення) і системний аналіз існуючих та 

нових загроз у космічній сфері (з урахуванням різних аспектів космічної діяльності та всіх 

ознак загрози); 

класифікація загроз у космічній сфері (визначення найбільш прийнятного методу 

класифікації, розроблення класифікатору, систематизація і розподілення існуючої множини 

загроз на класи (підмножини) відповідно до визначених ознак) та його ведення (підтримання 

класифікатору в актуальному стані шляхом віднесення виникаючих (нових) загроз до 

визначених класів з можливістю створення нових класів за новими ознаками), 

використовуючи спеціалізоване програмно-алгоритмічне забезпечення; 

інтегральне оцінювання (визначення) небезпеки (рівня) загроз у космічній сфері у 

поєднані з комплексним врахуванням об‘єктів впливу з різних аспектів космічної діяльності 

(юридичного, економічного, екологічного, астрономічного, військового), використовуючи 

методи оцінювання та спеціалізоване програмно-алгоритмічне забезпечення відповідно до 

обраних показників (критеріїв); 

прогнозування ситуації (розвитку небезпеки) у космічній сфері на підставі оцінки ознак 

загроз та методів прогнозування з використанням спеціалізованого програмно-алгоритмічного 

забезпечення; 

реагування на загрози (врахування, нейтралізація або зменшення наслідків від загроз 

(небезпек) у космічній сфері) шляхом вироблення пропозицій для осіб, які приймають рішення 

на рівні центральних органів виконавчої влади, що виконують функції з гарантування 

національної безпеки і оборони держави, на застосування наявних засобів та використання 
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можливих методів і способів дій на підставі моделювання розвитку ситуації за допомогою 

спеціалізованого програмно-алгоритмічного забезпечення. 

Обґрунтовано вибір системи для побудови класифікатора загроз у космічній сфері та 

представлено відповідний фасетний класифікатор. 

Запропонований підхід до класифікації, у поєднані з комплексним врахуванням об‘єктів 

впливу з різних аспектів космічної діяльності (юридичного, економічного, екологічного, 

астрономічного, військового), дозволяє проводити інтегральне оцінювання небезпеки (ознак 

загроз) з урахуванням вторинних наслідків та імовірного ―каскадного ефекту‖ впливу. Крім 

того, запропоновано за рахунок запровадження фасетної класифікації загроз у космічній сфері 

здійснювати оцінювання їх небезпеки комбіновано, за декількома ознаками з обраних фасетів 

класифікатора. 

У доповіді надано функціональну модель системи врахування загроз у космічній сфері 

та запропоновано подальші шляхи дослідження щодо моделювання оцінювання зазначених 

загроз, прогнозування розвитку ситуації та врахування (нейтралізації) загроз у космічній сфері. 
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Бобильов В. Є.,к.військ.н., с.н.с. 

НУОУ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ 

ТА ПРОВЕДЕННІ ОРГАНАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 

 

Розвиток сучасних збройних сил, як і розвиток сучасного суспільства в цілому, 

базується на впровадженні та розвитку інформаційних технологій. Найважливішою 

складовою частиною більшості технологій є засоби обробки цифрової інформації про 

місцевість у взаємозв'язку з різноманітними даними про ворога та свої війська. 

Тому геоінформаційне забезпечення передбачає циркуляцію даних про місцевість по 

каналах, що пов'язані з базами даних географічних інформаційних систем (ГІС). Власне, 

вони і лежать в основі геоінформаційного забезпечення. За своєю суттю ГІС - це поєднання 

географічної або топографічної карти та великого масиву різнорідної інформації, яка 

представлена у цифровій формі, систематизована та прив'язана до відповідного точки 

картографічного зображення. Цифрова інформація про місцевість може бути представлена у 

вигляді електронної топографічної, оглядово-географічної, авіаційної карти, плану міста, 

схеми, електронного фотоплана, матриці висот, матриці властивостей місцевості і т.п. 

ГІС виконує дві найважливіші функції: створення цифрової карти місцевості, що 

інтегрована з розширеною базою даних, та перетворення цифрової карти в електронну - 

візуалізації - з можливістю інтерактивної роботи з нею користувача. 

У даний час налаштування на конкретного користувача - найголовніша тенденція для 

ГІС військового призначення. Готовий програмний продукт повинен бути доопрацьований 

для виконання конкретних бойових завдань. На прикладі розвитку програмних продуктів 

різних розробників чітко простежується еволюція в підході до створення ГІС. Якщо раніше 

це був невеликий набір логічно закінчених програмних продуктів, то зараз все більша увага 

приділяється розвитку інструментальних засобів. Інструментальні засоби можна уявити як 

великий набір модулів, з яких можна побудувати складну систему для конкретних 

користувачів та завдань, при цьому спираючись на загальний інформаційний фундамент у 

вигляді стандартів, обмінних форматів, класифікаторів і т.д. Для реалізації цих завдань 

необхідна ГІС, яка дозволяє створювати та підтримувати цифрові моделі оперативно-

тактичної обстановки (ЦМО) для Збройних Сил України та завдань, що ними виконуються, 

особливо у зоні проведення Операції об'єднаних сил. Для однозначної інтерпретації 

обстановки ГІС повинна при створенні таких моделей використовувати загальні дані - 

стандарти, формати, класифікатори. 

Кожне рішення командира будь-якого рівня пов'язано з просторовим розташуванням 

військ (сил) на місцевості. Карти з оперативно-тактичною обстановкою є одним з основних 

інструментів роботи командирів військових частин та підрозділів і вищих щаблів управління. 

Потреба розуміти місцевість завжди була істотною для військових командирів. Історично, 

такі рішення, як на стратегічному, так і на оперативно-тактичному рівнях, підтримувалися 

картами на паперовій основі. Однак зараз ситуація істотно змінилася. Бурхливий розвиток 

інформаційних технологій та їх використання у військах викликає необхідність підготовки 

спеціальних програмних засобів з автоматизованого пошуку та обробки оперативно-

тактичної інформації для нанесення на цифрові карти місцевості. 

Цифрове поле бою або електронне поле бою - новий термін, який з'явився останнім 

часом та охоплює цифрову картографічну інформацію безпосередньо на полі бою та засоби її 

експлуатації у вигляді власне самої ГІС. Електронне поле бою - серйозний якісний стрибок у 

частині застосування ГІС для планування та проведення бойових дій (операцій). Однак не 

можна говорити, що відбувається повна заміна паперових карт на цифрову інформацію про 

місцевість, мова йде лише про спільне їх використання та доповнення один одного. Паперові 

карти будуть необхідними у використанні протягом найближчого майбутнього, але як 

командири тактичної і оперативної ланки управління, так і органи вищого військового 
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управління, будуть мати додаткові джерела просторової підтримки прийняття рішення, які 

раніше були доступні тільки командувачам на стратегічних напрямках дій. 

Функція будь-якої військової карти - це уявлення оперативно-тактичної обстановки 

для інтерпретації ії користувачем. Будь-яка паперова карта є якимось компромісом у частині 

надання необхідної користувачам інформації та не є ідеальним продуктом для вирішення 

конкретного бойового завдання. 

ГІС дає можливість створювати такі ЦМО, які відображають інформацію, яка точно 

відповідає потребам користувача. Крім того, ГІС дають нові можливості тривимірного 

відображення картографічної інформації, що недоступні для паперових карт. Тривимірне 

представлення ЦМО у конкретній точці місцевості або обліт місцевості з нанесеною 

оперативно-тактичною обстановкою, дасть більш повну картину командувачу (командиру) 

будь-якого рівня управління, ніж просто паперова карта з нанесеними на неї об'єктами. 

Одна з головних вимог до карти, що використовується військовими, - підтримка 

відображення змін оперативно-тактичної обстановки у часі. ГІС повинна відображати ЦМО 

у вигляді шарів, які перекриваються, показують поточну оперативно-тактичну обстановку та 

пов'язані з нею елементи місцевості. Звичайна паперова карта не здатна швидко відобразити 

ситуацію, що склалася. ГІС дозволяє це зробити шляхом передачі по каналах зв'язку шарів з 

поточною оперативно-тактичною обстановкою. 

Таким чином, сама по собі електронна карта буде виконувати свої функції тільки тоді, 

коли вона буде забезпечена відповідним інструментарієм. Без засобів перегляду, нанесення 

умовних тактичних та інших знаків, аналізу, друку, що дозволяють реалізувати ЦМО, вона 

буде малопридатна для використання. 
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Богучарський О. В., 

Бражнікова Л. Л., 

Мовчан А. С., к.т.н. 

ЦНДІ ЗСУ 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ОБСТАНОВКИ В ОПЕРАЦІЇ ОУВ 

 

Високий динамізм та швидкоплинність стали основними характеристиками сучасних 

збройних конфліктів та війн. Отриманий досвід  операції Об‘єднаних сил, антитерористичної 

операції, локальних конфліктів за участі провідних країн показав тенденції розвитку 

збройних конфліктів та воєн, що зумовлені широкомасштабною роботою радіоелектронних 

засобів (РЗ) та складністю радіоелектронної обстановки (РО) яку вони створюють в цілому. 

РЗ (РО) є складовими частинами тактичної, оперативної та стратегічної обстановки. Тому 

врахування впливу роботи складної РО (РЗ) під час планування та проведення операції 

оперативного угруповання військ (ОУВ) стає більш ніж актуальним завданням, а визначення 

ступеня впливу потребує проведення детальних розрахунків (математичного моделювання), 

оскільки існуючі методики побудовані на врахуванні відносних коефіцієнтів та дозволяють 

отримати дуже приблизні результати. 

Попередній аналіз питання математичного моделювання РО в операції ОУВ дозволив 

визначити наступні проблеми: 

відсутність методик (підходів) щодо моделювання усієї РО разом із її складовими; 

використання аналітичних моделей для часткових розрахунків впливу (дій) окремих 

типів радіоелектронних засобів; 

врахування лише загальних (статичних) коефіцієнтів впливу (роботи) 

радіоелектронних засобів в імітаційних моделях операцій (бойових дій); 

використання лише невеликої кількості значущих (зовнішніх та внутрішніх) факторів 

під час розрахунків елементів РО; 

врахування часткових показників ефективності дій радіоелектронних засобів під час 

розрахунків елементів РО, що унеможливлює коректне оцінювання впливу усієї РО за 

бойовими показниками ефективності ОУВ в операції; 

відсутність підходу щодо вибору критеріїв оцінювання РО в операції ОУВ; 

відсутність уніфікованих алгоритмів математичного моделювання дій нових та 

перспективних радіоелектронних засобів для проведення досліджень та визначення ступеня 

їх впливу на операцію ОУВ; 

відсутність рекомендацій штабам та органам військового управління щодо врахування 

усієї РО під час планування та проведення операцій ОУВ; 

проблеми технічної реалізації (виконання) алгоритмів імітаційного моделювання РО в 

операції ОУВ з урахуванням постійної динаміки її зміни та глибини деталізації дій сил та 

радіоелектронних засобів. 

Незважаючи на велику кількість проблем, головною особливістю (проблемою) 

математичного моделювання РО в операції ОУВ є специфіка розрахунків РО в зоні 

(просторі) бойових дій, оскільки РО характеризується енергетичною складовою, що 

створюється великою кількістю різнотипних радіоелектронних засобів, до того ж існує 

велика кількість факторів, які впливають на формування єдиного радіоелектронного поля.  

Вирішення згаданих проблем в моделюванні РО за допомогою розроблених 

спеціалізованих математичних моделей та інформаційно-розрахункових задач не тільки 

забезпечить розробку раціональних замислів застосування, а й значно підвищить 

обґрунтованість вибору способів застосування сил та радіоелектронних засобів в операціях 

ОУВ. 
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Болобан С.І., к.т.н., с.н.с., 

Осадчук Р.М., к.т.н. 

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова 

 

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ 

НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ЗНІМКАХ З БПЛА 

 

Одна з проблем, яка може виникнути під час обробки знімків з БПЛА – це відсутність 

просторової прив‘язки самих знімків. Для вирішення цієї проблеми, зазвичай, 

використовується метод поліноміальної прив‘язки або метод визначення координат за 

відомими реперними об‘єктами на топографічній основі. В обох випадках оператору 

доводиться здійснювати візуальний пошук реперних об‘єктів, порівнювати їх зображення на 

знімку та топографічній основі, проводити відповідні виміри з урахуванням просторового 

положення реперного об‘єкта та об‘єкта зйомки. Це призводить до збільшення часу на 

проведення тематичної обробки матеріалів повітряної зйомки.  

Тому пропонується підхід до розрахунку координат наземних об‘єктів з використанням 

телеметричних данних з БПЛА. Запропонований підхід має ряд переваг, основними з яких є: 

координати наземних об‘єктів під час зйомки визначаються в масштабі часу, 

наближеного до реального; 

відсутня необхідність встановлення гіроскопічних датчиків для визначення елементів 

зовнішнього орієнтування камери (за умови її статичного положення відносно корпусу 

БПЛА на увесь цикл зйомки). 

Вхідними даними для проведення розрахунків є:  

координати просторового положення БПЛА на момент зйомки; 

характеристики оптичної системи знімальної апаратури. 

Реалізація запропонованого підходу можлива в декілька етапів: 

1. Фіксуються телеметричні дані на момент зйомки: кут азимуту, кут рискання, 

кут крену БПЛА, координати БПЛА. 

2. Перераховуються кути рискання та крену з урахуванням напрямку польоту 

БПЛА за азимутом. 

3. Розраховуються координати зображення наземного об‘єкта в площині знімка. 

4. Розраховуються просторові координати наземного об‘єкта. 

На основі запропонованого підходу розроблений алгоритм, що пройшов успішну 

апробацію на матеріалах повітряної зйомки, отриманих з БПЛА різних типів.  
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Брезіцький Е. Ю. 

НУОУ 

 

ГЕОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) 

 

Необхідність та актуальність створення геоінформаційної системи військового 

призначення обумовлена загальним підвищенням вимог військ (сил) до оперативності, 

повноти і якості інформаційного забезпечення процесу управління повсякденною та бойовою 

діяльністю військ (сил) і невідповідністю сучасного стану забезпечення військ (сил) 

інформацією про місцевість досягненням в області інформаційних технологій та 

застосування комп‘ютерних систем, незважаючи на наявність значного обсягу цифрової 

картографічної інформації, що створена в Збройних Силах. Теперішній стан забезпечення 

Збройних Сил України інформацією про місцевість і об‘єкти на ній характеризується 

слабким використанням величезних можливостей обчислювальної техніки і машинної 

графіки в процесах створення і масової обробки картографічної інформації. Цим 

ускладнюється створення і впровадження передових технологій виготовлення 

картографічної інформації та забезпечення нею автоматизованих систем управління 

військами та автоматизованих систем навігації. 

Сучасні інформаційні технології вимагають корінного перегляду форм і способів 

роботи органів управління усіх рівнів, які повинні базуватись на комплексній автоматизації 

функцій їхньої діяльності, у тому числі й інформаційного забезпечення. У зв‘язку з цим 

важливого значення набувають питання створення і застосування в практичній діяльності 

органів управління цифрової картографічної інформації (цифрових, електронних карт тощо). 

При цьому не виключається можливість використання топографічних карт. Але актуальність 

даних і оперативність їх отримання органами управління та військами (силами) можуть бути 

забезпечені тільки через автоматизовану систему, яка об‘єднує функції збору, обробки, 

оцінки, накопичення, аналізу інформації про місцевість та об‘єкти на ній і доведення її до 

споживачів в режимі часу близькому до реального. 

Для широкого впровадження в Збройних Силах сучасної геоінформаційної системи 

необхідно вирішити проблеми з перетворення існуючих фондів картографічної, 

топогеодезичної та аерокосмічної інформації в цифровий вид, формування електронних карт 

і створення ефективних засобів їхнього використання в геоінформаційних системах, у тому 

числі і програмних продуктів. 

Що стосується управлінської діяльності, то її якісна сторона безпосередньо пов‘язана 

з інформаційними технологіями і системами, засобами автоматизації, які застосовуються в 

органах управління військ (сил). 

Певною складністю у розвитку інформаційних технологій є проблема формалізації 

вихідних даних для створення і застосування просторово-часових моделей операцій (бойових 

дій), у тому числі і урахування фізико-географічних умов. 

Основне призначення геоінформаційної системи – надати органам управління військ 

(сил) усіх рівнів надійний доступ до просторових даних із забезпеченням наочної форми їх 

подання. 

Геоінформаційна система є складовою частиною процесу управління військами і, в 

першу чергу, основним джерелом геопросторової інформації (у вигляді цифрової 

картографічної інформації) про місцевість та об‘єкти на ній. 

Геоінформаційна система військового призначення буде забезпечувати вирішення 

таких основних завдань: 

формування цифрової картографічної інформації про місцевість; 

автоматизація процесів створення, оновлення та підготовки до друку топографічних 

карт усього масштабного ряду; 

формування електронних карт різних масштабів; 
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доведення до органів управління та військ (сил) цифрової картографічної інформації 

про місцевість і об‘єкти на ній; 

формування і доведення до органів управління та військ (сил) цифрових даних 

обстановки; 

накладання цифрових даних обстановки на відповідну цифрову картографічну основу; 

створення, розповсюдження і накопичення в електронному вигляді бойових графічних 

документів на основі використання цифрових карт та можливість отримання їх твердих 

копій; 

здійснення обміну документами і базами даних геоінформаційної системи з іншими 

підсистемами та елементами автоматизованих систем управління військами (силами); 

забезпечення застосування військами (силами) навігаційних приладів загального та 

індивідуального користування, а також роботи приладів управління високоточними засобами 

ураження; 

здійснення контролю за переміщеннями мобільних об‘єктів; 

впровадження заходів захисту інформації від несанкціонованого доступу та 

порушення її структури при використанні. 

В процесі свого функціонування геоінформаційна система військового призначення 

повинна забезпечувати виконання інших стандартних функцій, таких як: 

можливість введення в базу даних геоінформаційної системи інформації будь-якого 

типу, включаючи автоматичну векторизацію графічної інформації з паперових носіїв; 

можливість працювати з геопросторовими даними в різних картографічних проекціях 

та прийнятих системах координат; 

можливість роботи як з векторними, так і з растровими форматами картографічних 

даних; 

наявність необхідної кількості конверторів геопросторових даних в інші формати 

геоінформаційної системи; 

можливість огляду і аналізу окремих інформаційних шарів та їх подальшого синтезу в 

єдиному координатному просторі; 

гнучкий експорт-імпорт інформаційних шарів в зовнішні бази даних з метою 

ефективного використання системи; 

формування і модифікація картографічних об‘єктів та їх характеристик; 

автоматичне обчислення площини, підрахунок відстані між двома пунктами та її 

накопичення при послідовному вимірюванні; 

прив‘язка об‘єктів: введення координат, введення назви та характеристик, визначення 

ділянки карти, що зображена на екрані монітора; 

панорамування: графічне подання необхідної ділянки карти, як в площинному, так і в 

об‘ємному зображенні на екрані монітора; 

класифікація даних та автоматичне злиття полігонів, переріз полігонів; 

аналіз оточення будь-якого об‘єкта на карті; 

розміщення на екрані монітора декількох шарів карти, легенди, таблиць первинних 

даних та їх аналіз; 

виведення за запитом інформації про об‘єкт; 

виведення результатів картографування на принтер (плоттер); 

можливість створення користувачами власних картографічних документів 

(спеціальних карт); 

можливість генералізації картографічного зображення (збільшення/зменшення 

масштабу картографічного зображення); 

конструювання графічних елементів за допомогою графічного редактора з набору 

первинних (лінія, ломана лінія, полігон, еліпс, прямокутник, символ алфавіту, текст). 

Досвід збройних конфліктів останніх десятиліть, проведення антитерористичної 

операції та операції Об‘єднаних сил, стрімкий розвиток інформаційних технологій висуває 

нові вимоги до топогеодезичного та навігаційного забезпечення. Їх одними з характерних 

рис сьогодні є: 
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повний перехід до цифрових технологій створення картографічної інформації; 

постійне використання геоінформаційних технологій для вирішення завдань аналізу 

місцевості та прийняття рішень; 

забезпечення швидкого поширення геопросторової інформації до зацікавлених 

санкціонованих користувачів засобами автоматизованих систем управління; 

В той же час досвід проведення антитерористичної операції, операції Об‘єднаних сил 

та останніх збройних конфліктів підтверджує, що у майбутньому потреба в картах, які 

надруковані на папері, збережеться, але виготовлятися вони повинні оперативно в 

безпосередній наближеності до району бойових дій, з використанням сучасних технологій 

друку на водостійкому папері, з метою збільшення довговічності карт та зменшення норм їх 

витрат. 

Зростання вимог до мобільності військ, збільшення просторових показників, 

зменшення термінів розгортання військ потребує наступних нових способів застосування сил 

і засобів топогеодезичного та навігаційного забезпечення, одними з яких є: 

підготовка цифрової картографічної інформації, формування на її основі 

геопросторових баз даних, з доведенням їх до органів управління та військ для застосування 

в системах підтримки прийняття рішень; 

оперативне виготовлення в польових умовах нових видів спеціальних карт та 

фотодокументів про місцевість з використанням мобільних рухомих геоінформаційних 

комплексів; 

постійна взаємодія органів топографічної служби і військової розвідки для 

забезпечення створення  необхідних документів з інформацією про місцевість. 

Таким чином, геоінформаційна система військового призначення повинна 

функціонувати в системі топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил) на 

пунктах управління і комплексах засобів автоматизації в мобільному та стаціонарному 

варіантах та базуватися на єдності принципів їхнього функціонування, збирання, 

оброблення, збереження, використання та відображення просторової інформації, форм і 

методів роботи посадових осіб та оперативного складу органів управління на 

автоматизованих робочих місцях. 
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Булгаков А. А., 

Романовський Д. М. 

ЦНДІ ЗСУ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ 

СИЛ І ЗАСОБІВ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК 

ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Досвід сучасних війн та збройних конфліктів свідчить про зростання ролі 

топогеодезичного забезпечення, під яким розуміється комплекс заходів, що організовується і 

здійснюється з метою створення та своєчасного доведення до військ (сил) топогеодезичної 

інформації. Основний обсяг зазначених заходів здійснюється силами і засобами 

топогеодезичного забезпечення. 

Однак, досвід заходів оперативної підготовки, а також проведення операції Об‘єднаних 

Сил  на сході держави свідчить, що наявні на сьогодні сили і засоби топогеодезичного 

забезпечення не спроможні виконувати увесь обсяг покладених завдань, особливо це 

стосується оперативних командувань. Такий стан вимагає розроблення рекомендацій щодо 

складу сил і засобів топогеодезичного забезпечення оперативного командування. 

Зважаючи на виняткову важливість цього завдання, його вирішення необхідно 

здійснювати з використанням надійного науково-методичного апарату. 

Однак, методики, які на сьогодні використовуються для проведення відповідних 

обґрунтувань має низку недоліків, найбільш важливими з яких є неврахування впливу 

сучасних геоінформаційних систем (далі - ГІС) на можливості сил і засобів топогеодезичного 

забезпечення. 

Сучасні ГІС дозволяють поєднувати можливості збору, обробки інформації про 

місцевість з гідрометеорологічною, оперативно-тактичною, розвідувальною та іншою 

інформацією, що забезпечує можливість проведення якісного аналізу та моделювання 

найбільш раціональних рішень в інтересах ведення збройної боротьби. 

Одною із основних функцій ГІС є ведення і відображення цифрової інформації про 

місцевість за допомогою інформаційно-картографічної основи, яка забезпечується 

військовими частинами топографічної служби збройних сил. 

Тому, урахування їх можливостей має важливе значення під час обґрунтування складу 

сил і засобів топогеодезичного забезпечення. 

Отже, зазначене зумовлює актуальність проведення наукових досліджень у напрямку 

удосконалення методики обґрунтування та розроблення рекомендацій щодо складу сил і 

засобів топогеодезичного забезпечення військ оперативного командування з використанням 

можливостей ГІС. 
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Булгаков А.А., 

Романовський Д.М. 

ЦНДІ ЗСУ 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ І 

ЗАСОБІВ НАВІГАЦІЇ 

 

Аналіз тенденцій розвитку форм і способів збройної боротьби свідчить, що в майбутніх 

війнах (збройних конфліктах) перевага належатиме стороні, що активніше 

використовуватиме новітні технології, які суттєво розширюватимуть спроможності військ 

(сил). На найближчу перспективу серед найбільш актуальних завдань, ефективність яких 

може бути підвищена за рахунок новітніх технологій, можна віднести: 

Підвищення надійності виконання навігаційних завдань і ефективності застосування 

засобів ураження за рахунок розвитку та впровадження альтернативних способів і засобів 

навігації. Перспективними напрямками при цьому будуть: 

– розроблення варіантів наземних псевдосупутникових радіонавігаційних систем 

(резервних систем для GPS), які сприятимуть підвищенню надійності та безперебійному 

отриманню користувачами навігаційних даних у несприятливих умовах (подібні розробки 

ведуться навіть країнами власниками глобальних навігаційних супутникових систем). 

Прикладом таких систем є нова система позиціювання LocataNet, яка заснована на 

використанні алгоритмів, подібних до позиціювання в системі GPS, але разом із даними 

супутників використовує й сигнали від передавачів, розташованих на поверхні Землі. 

Передбачається, що така система стане ефективною альтернативою GPS або її вагомим 

функціональним доповненням; 

– модернізація наявних навігаційних систем, заснованих на принципі імпульсно-

фазового визначення координат (наприклад системи eLoran – Enhanced Long Range 

Navigation), за рахунок доповнення її цифровою обробкою сигналів; 

– подальше удосконалення та впровадження в перспективних розробках ОВТ 

кореляційно-екстремальних навігаційних систем, в яких позиціювання здійснюється за 

допомогою просторових геофізичних полів; 

– розроблення та впровадження в нових зразках ОВТ підсистем навігації на основі 

лазерних нано-гіроскопів, вібраційних мікрогіроскопів, мікромасштабних інтегруючих 

гіроскопів (MRIG), які дозволять суттєво покращити функції навігаційних систем і, в 

перспективі, – забезпечити незалежність від систем супутникової навігації. Мініатюрні 

гіроскопи можуть стати невід‘ємним елементом високоточних боєприпасів, навігаційних 

систем бойової техніки та навіть перспективної екіпіровки (обмундирування).    
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Варламов І. Д., к.т.н., доцент, 

Зотов С. В. 

НУОУ 

 

ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З 

ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЯХОМ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЗНАЧЕНЬ РОБОЧОГО НАБОРУ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ ДАНИХ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій висуває наступні сучасні вимоги до 

топогеодезичного забезпечення. Їх характерними рисами сьогодні є: 

широке використання супутникових навігаційних та високоточних автоматизованих 

геодезичних засобів для визначення місцеположення елементів бойових порядків військ 

(сил), розвитку геодезичних мереж спеціального призначення; 

повний перехід до цифрових технологій створення картографічної інформації; 

постійне використання геоінформаційних технологій для вирішення завдань аналізу 

місцевості та прийняття рішень; 

впровадження у війська нових видів документів про місцевість, таких, як цифрові 

ортофотокарти, ортофотознімки, просторові моделі місцевості тощо; 

забезпечення швидкого поширення геопросторової інформації до зацікавлених 

санкціонованих користувачів засобами автоматизованих систем управління; 

оперативне виготовлення в польових умовах необхідних видів документів про 

місцевість. 

За умови великого обсягу завдань, що виконуються топографічною службою, постає 

питання підвищення оперативності виконання заходів з топогеодезичного забезпечення. 

У зв‘язку з цим, актуальним завданням є прогнозування обстановки як фактору 

підвищення оперативності топогеодезичного забезпечення. Завдання полягає у підвищенні 

оперативності виконання заходів з топогеодезичного забезпечення шляхом прогнозування 

значень робочого набору топогеодезичних даних необхідних для підготовки і своєчасного 

доведення до органів управління, військових частин та підрозділів топогеодезичної 

інформації.  

У доповіді запропоновано підхід підвищення оперативності виконання заходів з 

топогеодезичного забезпечення шляхом прогнозування значень робочого набору 

топогеодезичних даних необхідних для підготовки і своєчасного доведення до зацікавлених 

осіб топогеодезичної інформації за рахунок використання регресійного аналізу. 
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Кожухов Д.М., 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ СУДНОПЛАВСТВА В ЧОРНОМУ 

ТА АЗОВСЬКОМУ МОРЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ 

 

В наслідок тимчасової окупації Російською Федерацією території України гостро 

постає питання забезпечення моніторингу судноплавства в морській економічній зоні 

України та фіксація фактів порушення національного законодавства. Зазвичай такий 

моніторинг проводиться з використанням Automatic Identification System (AIS) [1], яка 

використовує УКХ-радіо частоти для визначення місцеположення кораблів та їх 

ідентифікації. AIS є дуже ефективним засобом контролю руху суден, але невирішеним 

залишається питання контролю моніторингу плавзасобів, які не мають або зловмисно 

відключають транспондер системи [2]. Найбільш ефективним методом виявлення таких 

суден є моніторинг з використанням даних ДЗЗ, як в оптичному так і в радіолокаційному 

діапазонах.  

Об‘єктивно, що зазначені технології моніторингу Землі з космосу мають свої 

переваги, недоліки та обмеження. Наприклад, для даних ДЗЗ в оптичному діапазоні 

основним недоліком є залежність від метеоумов під час зйомки, що суттєво знижує 

ймовірність проведення зйомки необхідного району в заданий час та з необхідною 

періодичністю. Зазначеного недоліку позбавлені радіолокаційні сканери, які дозволяють 

здійснювати зйомку незалежно від наявності хмар, але зазвичай мають нижче просторове 

розрізнення.  

Зважаючи на великі площі об‘єктів спостереження та велику кількість матеріалів 

зйомки, формування звітно-інформаційних матеріалів за результатами обробки «в ручному 

режимі» вимагає значних витрат людських ресурсів. Тому з метою оперативного 

інформаційного забезпечення вищого керівництва держави про факти порушення порядку 

судноплавства в морській економічній зоні України актуальним є розв‘язання задачі 

автоматизації процесу моніторингу судноплавства в Чорному та Азовському морях з 

використанням даних ДЗЗ. 

Для проведення щоденного моніторингу об‘єктів в Азовському та Чорному морях та 

ідентифікації кораблів, проводиться комплексний аналіз даних ДЗЗ. Для автоматизованої 

ідентифікації виявлених об‘єктів, формування відповідних тематичних карт та визначення 

якісних показників ідентифікації застосовуються геоінформаційні системи та формалізовані 

бази даних суден. Для ідентифікації суден використовуються космічні знімки відповідної 

просторової розрізненості (таблиця 1) [3]: 

Таблиця 1 

Об`єкт 
Виявле

ння 

Визна

чення типу 

Визначе

ння моделі 
Опис 

Технічни

й аналіз 

Надводні 

кораблі 
7 4,5 0,6 0,3 0,045 

Підводні 

човни  
7 4,5 1,5 1 0,03 

 

В основу представленої у доповіді технології автоматизованої ідентифікації морських 

суден покладено розроблений авторами алгоритм, що забезпечує комплексування даних 

космічних знімків з урахуванням часу фіксації об‘єкта, його координат, геометричних 

параметрів та кута розташування відносно обраного напряму. Зазначена технологія 

реалізована з використанням геоінформаційної системи ArcGIS.  
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За результатами моніторингу відповідно до представленої технології формуються 

звітно-інформаційні документи (Рисунок 1), які надаються органам державної влади.  

 

 

 
Рисунок 1 

Представлені в доповіді матеріали дослідження доводять можливість автоматизованої 

ідентифікації суден в акваторіях Азовського та Чорного морів з застосуванням ГІС та даних 

ДЗЗ, зокрема: 

надання об‘єктивної інформації про місце знаходження кораблів на момент зйомки; 

можливість виявляти кораблі порушники, що заходять до морських портів та 

терміналів, закритих на підставі розпорядження Кабінету Міністрів від 30.04.2014 № 578-р 

"Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту" та згідно з наказом 

Міністерства інфраструктури від 16.06.2014 р. № 255 "Про закриття морських портів". 

 

Посилання на літературу та джерела: 

1. Не Росією єдиною: у МінТОТ розповіли про судна-порушники, що в грудні 

заходили до Криму [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.5.ua/suspilstvo/ne-rosiieiu-iedynoiu-u-mintot-rozpovily-pro-sudnaporushnyky-shcho-

v-hrudni-zakhodyly-do-krymu-162539.html 

2. У МінТОТ розповіли про судна-порушники [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: https://dt.ua/UKRAINE/mizhnarodne-morske-pravo-maye-diyati-i-v-azovskomu-mori-

a-rosiya-povinna-vidpovisti-za-yogo-porushennya-ekspert-292938_.html 

3. Л. М. Артюшин, С. П. Мосов, Д. В. П‘ясковський, В. Б. Толубко. Аерокосмічна 

розвідка в локальних війнах сучасності. Досвід, проблемні питання і тенденції. Монографія., 

Київ-2002. 
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Возняк Р. М., 

Кошлань О. А., 

Половенко В. М., 

Шутов О. О., 

НУОУ 

 

ЩОДО СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій та у зв‘язку з появою нових 

видів озброєння, таких, як високоточна зброя та зброя, заснована на нових фізичних 

принципах (електромагнітна, лазерна, інфразвукова та ін.), що володіє великою руйнівною 

силою, а також у зв‘язку зі створенням засобів їхньої доставки відбувся переворот у 

військовій справі, що спричинив необхідність удосконалювання процесу забезпечення 

геопросторовою інформацією систем управління військами й зброєю.  

Одним з найважливіших напрямків вирішення цього завдання є впровадження в 

практику управління Збройними Силами України геоінформаційних систем військового 

призначення, що представляють собою програмно-апаратні комплекси, призначені для 

збору, обробки, зберігання, аналізу, моделювання та наочного відображення геопросторової 

інформації, необхідної для підтримки прийняття рішень по управлінню військами в мирний і 

воєнний час, а також створення цифрових (електронних) карт і виконання військово-

прикладних (розрахункових) завдань, пов‘язаних з оцінкою оперативно-тактичних 

властивостей місцевості й плануванням застосування сил (засобів).  

Сучасні геоінфомраційні системи, що використовуються в Збройних Силах України є 

різними за призначенням, не сумісні поміж собою та обмежені функціонально.  

Виникає актуальне завдання, що полягає в узагальненні, систематизації та 

удосконаленні існуючих поглядів зі створення та застосування геоінформаційних систем 

спеціального призначення. 

Виходячи з вищевикладеного, є необхідність в розробці концептуальної моделі 

геоінформаційної системи спеціального призначення, яка буде складається із трьох основних 

підсистем: 

- підсистема інформаційного забезпечення, що характеризує процес одержання 

геопросторових даних, необхідних для функціонування геоінформаційних систем; 

- підсистема обробки геопросторових даних, що характеризує процес 

автоматизованого та інтерактивного перетворення координатно-часової інформації 

відповідно до запитів користувачів і з необхідністю її подання в зручному для них виді; 

- підсистема доступу до інформаційних ресурсів геоінформаційних систем, що 

характеризує процес одержання споживачами інформаційних ресурсів обробленої 

інформації. 
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Герда М. І., 

Станкевич С. А., д.т.н., проф., 
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СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПАКТНИХ 

ОБЄКТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЇХ  ВИЯВЛЕННЯ НА 

БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ 

 

Сучасні тенденції розвитку засобів аерокосмічного знімання вимагають удосконалення 

способів оперативного аналізу багатоспектральних зображень та підвищення якості їх 

інтерпретації. Багато- та гіперспектральні аерокосмічні зображення містять додаткову 

інтерпретаційну інформацію, яка, як правило, не використовується при традиційному 

візуальному дешифруванні. Застосування цієї інформації дає можливість залучати не тільки 

просторові розпізнавальні ознаки, а також ще і спектральні радіометричні характеристики, 

які є досить інформативними [(Станкевич С.А., 2007)] й нерідко дозволяють виявити навіть 

замасковані або хибні компактні об‘єкти. 

Раніше авторами вже запропоновано модель оцінювання інтерпретаційних 

властивостей аерокосмічних багатоспектральних зображень [(Станкевич С.А. Г. М., 2012)], 

та було обґрунтовано, що урахування спектральної інформації, що міститься в 

багатоспектральних зображеннях, дозволяє покращити розпізнавання компактних об‘єктів на 

3 .. 15 % у порівнянні з традиційними підходами. 

Подальший напрямок досліджень спрямовано на автоматизацію застосування 

зазначеної моделі шляхом впровадження її в існуючі програмні засоби підтримки 

інтерпретації багатоспектральних аерокосмічних зображень та виготовлення звітних 

інформаційних документів. При цьому важлива увага має приділятися роботі по 

накопиченню і систематизації спектральних характеристик компактних об‘єктів та типових 

оточуючих фонів [ (Станкевич С.А. Т. О., 2015)]. Проте ефективне використання 

спектральних характеристик об'єктів в прикладних завданнях можливо лише за умови 

раціональної організації їх зберігання, пошуку і обробки. Відомо, що забезпечити ці 

можливості найраціональніше шляхом створення спеціального автоматизованого сховища – 

бази даних спектральних характеристик [ (Попов М.О., 2012)]. 

У доповіді визначено основні принципи та підходи до створення бази даних 

спектральних характеристик компактних об‘єктів, використання якої дозволить підвищити 

ймовірність виявлення компактних об‘єктів на багатоспектральних супутникових 

зображеннях. 
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НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ОБРОБКИ ДАНИХ 

КОСМІЧНОЇ РОЗВІДКИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ 

 

Житомирський військовий  інститут на протязі 20 років готує фахівців з обробки даних 

космічної розвідки. За цей час набуто багатий досвід з підготовки курсантів з початкового рівня 

до рівня спеціаліста з обробки матеріалів космічного знімання як в інтересах Міністерства 

оборони, так і в інтересах Державного космічного агентства. Завершений перехід на навчання до 

освітнього рівня ―магістр‖. Весь цей час курсанти вчилися добувати геопросторову 

розвідувальну інформацію з первинних матеріалів та створювати на її основі графічні звітні 

документи. За топографічну основу використовувалися відскановані карти Генерального штабу 

або загальнодоступні цифрові карти. З початком широкого застосування ГІС – технологій в 

організаціях і установах замовника намітилися основні напрямки застосування ГІС та вимоги 

щодо вмінь і навичок фахівців. Поряд з традиційними вміннями геореференціювання і 

перетворення проекцій матеріалів знімання, основними завданнями стали  створення, ведення  і 

адміністрування геореференційованих баз даних об‘єктів розвідки і їх елементів, підготовка і 

створення формалізованих графічних звітних інформаційних документів та застосування деяких 

інструментів геопросторового аналізу (буферні зони, картографічне накладання, аналіз рельєфу і 

видимості на рельєфі, тощо). 

Специфіка вимог замовника до вмінь наших випускників та ―нульовий‖ початковий рівень 

курсантів, що починають навчання обумовили спосіб навчання, коли  навчання прийомам 

роботи в ГІС ведеться паралельно з вивченням теоретичного матеріалу поступово в ході 

вивчення різних за змістом дисциплін навчання. Курсанти за спеціалізацією починають 

навчання з вивчення принципів отримання та особливих властивостей растрових зображень 

поверхні Землі (геометричних, радіометричних, спектральних, тощо). Далі вони  вчаться 

перетворенню космічних знімків в формати, що придатні для подальшого використання 

дешифрувальником, вчаться покращувати візуальне сприйняття знімків. Потім вивчається блок 

інформації  щодо систем координат, що застосовуються в практиці роботи військового 

дешифрувальника, основні методи геометричних перетворень растрових  зображень (знімків) і 

проекцій цифрових карт. Надаються навички геореференціювання та перепроеціювання 

космічних і аерознімків. Розглядаються різні форми подання растрів в ГІС та прийоми роботи з 

ними. Вивчаються базові прийоми роботи з файловою базою даних. На цьому етапі навчання 

курсант вміє створити фрейм з геопривязаним знімком (мозаїкою знімків) в заданій проекції з 

потрібною сіткою координат і заданим масштабом. 

Також вивчається оформлення карт за допомогою вбудованих в ГІС засобів (крім легенди). 

Далі, в ході іншої дисципліни, що пов‘язана з створенням звітних карт із 

стандартизованими позначками, вивчається множина класів векторних просторових об‘єктів 

ГІС, особливості їх поведінки і відображення, вивчаються основні прийоми роботи з таблицями 

атрибутів. Також вивчається оформлення легенди карти. Тобто курсант на цьому етапі вміє 

створювати карту або фотокарту на основі наданих матеріалів (без інформації дешифрування 

знімків). 

Наступним етапом навчання є формування навичок обробки знімків із метою 

отримання з них корисної інформації як у військовому так і у цивільному розумінні. З точки 

зору навчання ГІС тут здійснюється тільки закріплення раніше набутих вмінь і формування 

навичок роботи з космічними знімками, векторними просторовими об‘єктами і їх таблицями, 

ведення простих файлових баз даних об‘єктів, створення простих звітних графічних 

документів. 

Далі вивчається дисципліна, що має навчити створювати різноманітні звітні графічні 

документи за визначеними стандартизованими формами. Тут широко використовується 

робота з шаблонами і скриптами. 
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На завершення навчання вивчається спеціальна дисципліна  ―Геопросторові методи і 

технології‖, де курсанти вчаться прийомам використання інструментів геопросторового 

аналізу, веденню і адмініструванню геопросторових баз даних як локальних, так і серверних. 

Останніми роками почалася  практика формування тематик бакалаврських і 

магістерських робіт у напрямку створення модульних інструментів  для практичного 

використання в ГІС. Нажаль, базовий рівень вмінь створення програм у наших курсантів 

поки ще не дозволяє створити конкурентний повноцінний продукт. Але ця практика вказує 

перспективи і можливості подальшого росту наших фахівців. 
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ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ВІД ТЕХНІЧНОЇ 

РОЗВІДКИ 

 

Захист озброєння і військової техніки (ОВТ) від технічних засобів розвідки (ТЗР) є 

сукупністю організаційних і технічних заходів, що проводяться з метою виключення або 

істотного ускладнення добування за допомогою ТЗР відомостей про озброєння, військову 

техніку і ін., що є об‘єктами розвідки. При здійсненні заходів щодо захисту об‘єктів розвідки 

керуються певними принципами, дотримання яких забезпечує вирішення поставлених 

завдань захисту з максимальною ефективністю і мінімальною вартістю. Ці принципи 

полягають в тому, що захист незалежний від масштабів проведення і конкретної обстановки, 

має бути, комплексним, активним, переконливим, безперервним а також економічно 

обґрунтованим. 

Комплексність захисту означає необхідність протидії всім небезпечним видам і засобам 

технічної розвідки, узгодження всіх заходів захисту по меті, місцю і часу. Активність 

захисту виражається в наполегливому здійсненні ефективних заходів протидії, нав‘язуванні 

противникові хибного уявлення щодо об‘єктів розвідки. Переконливість захисту 

виражається в тому, щоб заходи, які проводяться, були правдоподібні, природні і 

відповідали місцевості, порі року і обстановці в цілому. Безперервність захисту означає, що 

заходи повинні проводитися постійно і в будь-якій обстановці на всіх етапах життєвого 

циклу об‘єкту розвідки. Різноманітність прийомів (способів, заходів) захисту передбачає 

виключення всякого шаблону при здійсненні заходів щодо приховання або імітації, оскільки 

спосіб захисту, який часто повторюється, може призвести до розкриття всієї системи заходів 

протидії. Економічна обґрунтованість заходів, що приймаються, полягає в тому, аби сили, 

що витрачаються, і засоби не перевищували цінності приховуваної інформації. 

Мета захисту визначається виходячи з важливості об‘єкту розвідки, його стійкості до 

засобів ураження й придушення противника і очікуваних витрат на досягнення цієї мети.  

Важливою складовою частиною заходів щодо захисту об‘єктів розвідки від ТЗР є 

виявлення та аналіз демаскуючих ознак і можливих каналів витоку інформації, які повинні 

проводитися на основі вивчення особливостей об‘єктів розвідки, умов їх створення, 

випробувань, виробництва і функціонування. Оцінка можливостей технічних розвідок 

ймовірного противника повинна здійснюватися відповідно до конкретних умов і конкретних 

об‘єктів розвідки. В результаті цієї оцінки повинно бути визначено, які відомості про даний 

об‘єкт можуть бути отримані противником за допомогою ТЗР і по яких каналах, якщо заходи 

захисту не здійснюються. Розробка і здійснення практичних заходів захисту є головною 

ланкою в цій системі. Завданнями захисту при цьому можуть бути: приховання факту 

створення озброєння і військової техніки; приховання окремих характеристик зразків 

озброєння і військової техніки; відомостей про воєнно-промислові об‘єкти; нав‘язування 

противникові хибного уявлення про призначення і можливості озброєння і військової техніки. 

Невід‘ємною частиною загальної проблеми захисту об‘єктів розвідки є контроль 

ефективності заходів захисту, що здійснюються. Важливо не лише проводити необхідні 

заходи щодо захисту, але і бути впевненим в тому, що вони ефективно і надійно 

перекривають всі можливі технічні канали витоку інформації. 

Головний напрямок пошуку нових шляхів захисту інформації від її витоку по 

технічних каналах, полягає не просто в створенні відповідних механізмів, а являє собою 

реалізацію регулярного процесу, що здійснюється на всіх етапах життєвого циклу об‘єкта 

розвідки і при комплексному використанні всіх наявних засобів захисту. 

У сучасних умовах армії провідних держав світу стоять на порозі якісного стрибка в 

галузі протидії технічним розвідкам. Він викликаний в першу чергу розробкою і стрімким 

впровадженням новітніх систем розвідки й ураження. 
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Таким чином, відповідно до алгоритму проектування об‘єкту розвідки необхідна 

модель, що забезпечує можливість визначення ступеня його викриття, яка ґрунтується на 

формуванні комплексу можливих демаскуючих ознак й каналів витоку інформації та 

показників, на основі яких оцінюється можливість виявлення, перехоплення та розпізнавання 

інформації. 
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APPLICATION OF THE GEOGRAPHIC INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 

INTERESTS OF THE MIGRATION PROCESSES EVALUATION 

 

The intensification of the migration processes is the peculiarity of the contemporary hybrid 

conflicts. In different regions of the world. Flows of migrants, mostly young and middle-aged, are 

mostly driven to economically attractive places with a high level of urbanization. Among them 

there are those who have the specific militaristic experience and training. As a result of migration a 

large number of people find themselves in the new socio-economic conditions that change the level 

of horizontal inequality both among migrants themselves, and between migrants and the host 

community. This, in turn, increases the conflictogenity level of society and can cause or contribute 

to the emergence of conflict within the area and, respectively, cause secondary waves of migration. 

Accordingly, the process of people's movement from the hybrid conflict affected zone 

needs to be monitored and constantly analyzed. Basically we have to analyze the dynamics of 

change in key indicators in order to respond in a timely manner when they approach the critical 

level. Using for this purpose geographic information systems allows us to see the most coherent 

picture of the movement and placement of migrants at different horizontal levels - cities, countries, 

regions, etc. 

Migration is a process that is developed both in spatial and temporal dimensions. 

Therefore, in addition to the total number of migrants and the rate at which the number of migrants 

in a given region is increasing, the age and gender structure of migrants, their spatial distribution 

and dynamics, etc, being reproduced with the geoinformation technologies, are of particular 

importance. Accordingly, we can determine the degree of concentration of target groups of migrants 

and assess the level of conflictogenity.  

 The model image of the spatial-temporal distribution of migrant flows enables a quick 

assessment of the conflictogenity level. For example, in case all other things being equal, if 

migrants are localized in one or more centers that are attractive from an economic point of view, the 

level of conflict potential in such centers is higher comparing with the situation they are evenly 

distributed. This is due both to the limited capacity of these centers for employment, housing and 

social services, etc., and through the close interaction of migrants among themselves. At the same 

time, the dispersion of migrants and absence of centers of their increased concentration are partly 

compensated by the modern communication facilities the displaced people have. In addition, if the 

migrants are evenly distributed, their concentration does not reach the critical levels, instead they 

are distributed over a larger areas. 

We have also defined the tension limits. Being overstepped they can cause the new spiral 

of conflict, actually the initiation of the secondary wave of demographic and territorial expansion of 

conflict. Due to the indicators we‘ve worked out, the tension limits as well as its current and critical 

levels can be evaluated. The availability of these indicators makes it possible to monitor the social 

tension on a continuing basis and to anticipate the time the process turns to a different stage.  
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ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ 

ІНТЕГРАЦІЇ НОВІТНІХ ГІС В ІСНУЮЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Вплив БПЛА і угруповань малих супутників на ринок геоінформаційних послуг в сфері 

безпеки і оборони з кожним роком стає все більш помітним. Масове використання дронів і 

малих супутників – це сучасна риса розвитку галузі. Найближчим часом джерела 

просторових даних забезпечуватимуть майже необмежений потік інформації будь-якого 

рівня детальності, а зйомка з космосу буде вестися в безперервному режимі. В області 

аерофотозйомки і повітряного лазерного сканування відбудеться перехід від пілотованих 

знімальних систем до БПЛА [1-2]. 

Доступність інформації відкриває можливості для гнучкого та комбінованого 

використання широкого кола нових та вже відомих джерел географічної інформації. Нові 

технології, такі як ―Інтернет речей‖ (Internet of Things) і ―великі дані‖ (Big Data), поступово 

змінюють підходи до отримання та обробки просторових даних. Тому дуже важливою 

тенденцією розвитку галузі є питання обробки даних, розробки принципово нового 

програмного забезпечення (ПЗ) і географічних інформаційних систем (ГІС), де сьогодні 

спостерігається низький рівень автоматизації, головним чином в сфері створення карт і 

аналізу інформації [1-2].  

В найближчий перспективі відбудеться перехід до просторово-часової моделі. 

Спеціалізоване ПЗ перейде в хмарні сервіси, що дозволять виконувати необхідну обробку в 

автоматизованому режимі. Отримають розвиток алгоритми аналізу інформації (нейрологіка) 

і технології ситуаційної обізнаності. 

З огляду на те, що в сучасних ГІС обробляється і картографічна (координатна) і 

атрибутивна (алфавітно-цифрова) інформація, а також те, що існуючі ГІС, які 

використовуються в інтересах виконання завдань національної безпеки і оборони, 

функціонують на платформі традиційних (алфавітно-цифрових) інформаційних систем (ІС), з 

метою виключення дублювання і суперечливості алфавітно-цифрової інформації при 

розробці сучасних ГІС необхідна її інтеграція з традиційними ІС [3-4]. При цьому під 

інтеграцією розуміється така розробка ГІС, при якій всі необхідні атрибутивні дані, наявні в 

ІС військових структур, що не входять у власну базу даних ГІС, витягуються з вже діючих 

військових ІС. 

Очевидно, що ключовою проблемою при такому підході до проектування і створення 

ГІС є спільний опис всієї просторової і атрибутивної інформації в організації. При цьому, 

характерною особливістю геоданих, що використовуються в ГІС, є їх висока 

структурованість, шари геопросторової бази даних (БД) поділяються за ступенем деталізації 

їх геометричних характеристик, географічні об'єкти можуть об'єднуватися в тематичні групи 

за ознакою наявності між ними особливих просторових (топології) або логічних відносин.  

Вищенаведені особливості просторових даних роблять доцільним використання 

концепції багатовимірних інформаційних об'єктів (БІО) [4-5] для опису структури їх 

зберігання в геопросторовій БД. Пропонується підхід до інтеграції ГІС з існуючими ІС 

організації заснований на спільному описі БД цих систем за допомогою БІО. Пропонується 

представляти відносини реляційних БД у вигляді розширених БІО, які описують об'єкти в 

базі геоданих з урахуванням рівня деталізації (масштабу). Інформаційне наповнення таких 

ІО двовимірне, узгодження розмірностей досягається за рахунок введення проміжної 

розмірності, яка відповідає деталізації ІО.  

Таким чином, введено поняття розширеного БІО і метод представлення реляційних 

об'єктів (відносин) у вигляді розширених БІО. Застосування даного методу дає можливість 
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компактного і наочного опису даних ГІС та даних інших ІС організації у вигляді єдиного 

БІО, що дозволяє при розробці ГІС у військових структурах спростити процес її інтеграції з 

існуючими ІС. 
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ВЗАЄМОДІЯ КОСМІЧНИХ ТА БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

СПІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ РОЗВІДКИ ТА УРАЖЕННЯ 

 

Поняття взаємодії космічних систем та безпілотних авіаційних комплексів полягає в 

тому, щоб поєднати сильні сторони космічних платформ з перевагами безпілотних 

авіаційних систем, при цьому маємо можливість координації та сумісному використанні 

зазначених систем. Для здійснення даної взаємодії космічних та безпілотних систем 

необхідно поєднати роботизовані системи (космічні апарати, безпілотні судна) та особовий 

склад з метою досягти максимально можливої ситуативної обізнаності, підвищення 

живучості та підтримки військ (сил). Ефективна взаємодія космічних та безпілотних 

авіаційних систем розширює можливості щодо виявлення та ураження цілей.  

Оператор зазначених роботизованих систем може використовувати датчики 

сканування на безпілотних авіаційних системах і космічних апаратах. Потрібно врахувати, 

що положення датчика в безпілотних авіаційних системах в повітряному просторі буде 

ближче до об‘єкта розвідки. Спроможність взаємодії космічних та безпілотних авіаційних 

систем забезпечує більшу ситуаційну обізнаність про обстановку на полі бою. Використання 

космічних систем та безпілотних авіаційних комплексів значною мірою залежать від 

поставлених завдань, дій противника, місцевості, погодних умов та часу доби. Передача 

даних з космічних апаратів та безпілотних авіаційних систем зменшує ризик для обох 

платформ і підвищує ефективність рішення завдань та рівень живучості своїх військ та 

союзників. 

Спроможність інтеграції космічних та безпілотних авіаційних систем виводить на 

новий рівень сумісності за допомогою новітніх технологій при можливості використання 

загального інтерфейсу.  

При цьому, при плануванні застосування зазначених вище систем, необхідно 

враховувати інтеграцію та подальше тестування різних платформ на загальну базову лінію 

обладнання та програмного забезпечення. 

Таким чином, успішне виконання спроможностей щодо інтеграції космічних та 

безпілотних авіаційних систем визначило широкий спектр завдань стосовно зручності їх 

використання, надійності, інтеграції та контролю конфігурації. 
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СПОСІБ ВИБОРУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ПРИДАТНИХ ЗА ПАРАМЕТРАМИ 

ЗЕМЛЕОГЛЯДУ 

 

На теперішній час ринок космічних інформаційних послуг в Україні достатньо 

великий. Існує розгалужена мережа операторів (космічних систем оптико-електронного 

спостереження) КС ОЕС високої і надвисокої просторової розрізненності, а також фірм-

дилерів (посередників), які розміщують в мережі Internet власні спеціалізовані сервіси. Вони 

пропонують гнучку систему надання послуг щодо замовлення нової зйомки, придбання 

космічних знімків (КЗ), які поступають в архіви відразу після знімання і оброблення КЗ на 

найбільш затребувані території навіть при відсутності попередніх замовлень на знімання та 

виконання різних рівнів оброблення знімків [(Худов Г. В., 2005.)]. 

Виходячи з цього, одним із напрямів підвищення ефективності виконання цільових 

завдань є вибір найбільш придатних комерційних космічних апаратів оптико-електронного 

спосотереження (КА ОЕС), здатних постачати КЗ, що мають задану просторову 

розрізненність, які в сукупності впродовж періоду виконання завдань перекривають 

необхідну територію і можуть бути вчасно отримані та оброблені [(ИКК Defense Express 

совместно с издательством Дрим-АРТ, 2017)]. У зв‘язку з широким розмаїттям доступних 

КC ОЕС та суттєвими відмінностями технічних характеристик їх бортової знімальної 

апаратури (БЗА) постає потреба в автоматизації процедури вибору за параметрами 

землеогляду іноземних КА ОЕС [(Фриз П. В., 2012)].  

У доповіді автором запропоновано удосконалений спосіб вибору космічних апаратів за  

параметрами землеогляду, який включає: математичний апарат для розрахунків очікуваної 

спостережуваної площі заданого району; спосіб вибору космічних систем за просторовою 

розрізненністю КЗ; спосіб формування бази даних радіометричних контрастів типових 

об‘єктів відносно фонових випромінювань; методику розрахунку очікуваної детальності КЗ. 

Спосіб на відміну від інших враховує ймовірність правильного розпізнавання об'єктів в 

умовах зміни їх радіометричних контрастів при виборі КА за просторовою розрізненністю 

КЗ [(Alexsandr M. Kondratov, 2018)].  

Практичне значення способу полягає в тому, що в разі його застосування для 

спостереження середньоконтрастних об'єктів підвищується кількість придатних КА, а для 

низькоконтрастних  навпаки зменшується ризик вибору КА непридатних за просторовою 

розрізненністю КЗ, при цьому достовірність правильних рішень зростає. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОРГАНІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

ОБОРОНИ 

 

Бурхливий розвиток та широкомасштабне впровадження інформаційних технологій в 

усі сфери діяльності людини призвело до різких змін у військовій галузі. Як свідчить досвід 

останніх локальних війн та збройних конфліктів поступово з‘являються все нові і нові види 

озброєння і військової техніки, найбільш суттєвими особливостями яких є мобільність, 

висока точність, велика дальність дії. Відбуваються процеси глобалізації у сфері управління, 

розвідки та вогневого ураження, їх глибока взаємоінтеграція. На цій основі створюються 

розвідувально-ударні комплекси, які поєднують у єдину систему сили наземного, надводного 

і підводного, космічного базування і здатні завдавати ударів по об‘єктах у будь-якій точці 

планети. 

Найбільш характерними рисами ведення бойових дій стали суттєве зростання їх 

динамізму, розмаху, ретельне планування, високий ступінь невизначеності і необхідність 

оперативного вирішення завдань управління.  

Аналіз досвіду  антитерористичної операції та операції Об‘єднаних сил на Сході 

України  показав, що застосування з‘єднань і частин для ліквідації збройних конфліктів та у 

боротьбі з незаконними збройними формуваннями висуває додаткові вимоги до систем 

управління, основними з яких є раптова поява нестандартних ситуацій та необхідність 

прийняття рішень на будь-якому рівні системи управління. Такі зміни у військовій справі 

висувають підвищені вимоги до системи інформаційно-аналітичного забезпечення, особливо 

в плані забезпечення оперативності розв‘язання задач управління при плануванні операцій 

(бойових дій) та підтримки прийняття рішень при появі раптових і нестандартних ситуацій. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення з‗єднань (частин) ЗС України підвищує 

ефективність роботи органів військового управління  за рахунок впровадження сучасних 

інформаційних технологій ( методів, систем і засобів), отримання, передачі, збору, обробки, 

зберігання і використання інформації, комплексної автоматизації процесу управління. 

Для кожного виду бойових дій визначається типовий перелік обов‗язкових 

розрахунків, який може уточнюватися в залежності від конкретної обстановки. Типові 

розрахунки виконуються як завчасно, так і в динаміці бойових дій на автоматизованих 

робочих місцях посадових осіб  органів військового управління. Найбільш складні 

розрахунки проводяться особовим складом інформаційно-аналітичного підрозділу з 

використанням математичних моделей та інформаційно-розрахункових задач. 

Згідно ―Типового положення  інформаційно-аналітичного підрозділу органу 

військового  управління‖ інформаційно-аналітичне забезпечення організується та 

здійснюється в усіх видах бою з метою автоматизації процесу збору і обробки інформації, її 

всебічної оцінки в реальному масштабі часу, проведення системного аналізу для підвищення 

ефективності функціонування системи управління з‗єднання (частини). Для вирішення цих 

задач створюється  система інформаційно-аналітичного забезпечення органів військового 

управління, основною підсистемою якої є банк даних (БД). 

Система інформаційно-аналітичного забезпечення поєднує в собі всі інформаційні 

ресурси, системи управління, включаючи і інтелект усіх посадових осіб, інформаційну 

систему (банки та бази даних і знань), комплекси математичних моделей, інформаційних та 

розрахункових задач, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. До його 

функціональних складових відносяться також  системи електронного документообігу, 

контролю за станом і діяльністю підрозділів.   

Для якісного інформаційно-аналітичного забезпечення роботи органів військового 

управління заздалегідь визначаються перелік задач і послідовність їх розв‗язання; 

організується підготовка вихідних даних,  передача їх в БД система інформаційно-
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аналітичного забезпечення , систематичне їх оновлення  та уточнення; контролюється хід 

рішення задач і правильність оформлення отриманих результатів, узагальнюються та 

оцінюються результати розрахунків. Розрахунково-довідкові дані готуються та надаються 

відповідним посадовим особам у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем, а також 

відображаються на дисплеях, екранах і табло. Виконання цих завдань покладається на  

штатний або позаштатний інформаційно-аналітичний підрозділ.   

Для здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення використовуються всі 

можливі джерела інформації: інформація від вищестоящих штабів, сусідів, підлеглих, 

приданих і взаємодіючих з‗єднань і частин. Автоматизований збір даних обстановки 

здійснюється, як правило, шляхом інформаційного обміну формалізованими 

повідомленнями. Більшість з них поступає в інформаційну базу даних для обробки, 

накопичення і подальшого їх використання. Графічна інформація обстановки зберігається в 

інформаційних базах даних і по мірі необхідності (її надходження ) автоматизовано 

наноситься на електронні карти (схеми).  Збір даних здійснюється безперервно як при 

підготовці, так в ході бойових дій. Інформація, що отримується, узагальнюється та 

оцінюється. При цьому здійснюється класифікація даних, перевіряється ступінь 

достовірності, визначається їх важливість.  При зборі даних найбільш важливі з них можуть 

негайно відображатися на дисплеї, а решта – поступати в БД, на автоматизовані робочі місця 

(АРМ) для наступної обробки і використання за необхідністю. 

Особливістю інформаційно-аналітичного забезпечення роботи органів військового 

управління на етапі збору даних є те, що незалежно від умов, термінові донесення про 

обстановку автоматизовано збираються в інформаційній базі даних, автоматично 

оновлюються і можуть бути отримані примусово або видаватися по команді начальника 

штабу. При підготовці і у ході бою за допомогою програмних та технічних засобів системи 

ІАЗ вирішуються оперативно-тактичні розрахункові та інформаційні задачі для забезпечення 

прийняття обґрунтованого рішення та планування бойових дій,  організації бойового 

застосування підрозділів, прогнозування, оцінки ефективності та організації всебічного  

забезпечення бойових дій. До інформаційних задач відносяться комплексні задачі щодо 

збору і обробки даних про противника, свої підрозділи, сусідів, умови організації і ведення 

бойових дій. Для проведення оперативно-тактичних розрахунків використовуються 

комплекси  математичних моделей і розрахункових задач. 

Оперативні розрахунки в штабах проводяться з метою визначення вихідних даних, 

кількісних, якісних, а також тимчасових і інших нормативних показників, необхідних для 

оцінки обстановки, вироблення замислу, пропозицій до рішення, прийняття рішення, 

планування бойових дій та управління підрозділами. Для кожного виду бойових дій 

визначається типовий перелік обов‗язкових розрахунків, які можуть уточнюватися, виходячи 

з обстановки, що складається. Типові розрахунки виконуються як завчасно, так і в динаміці 

бойових дій. Для цього в штабі завчасно визначається перелік інформаційно-розрахункових 

задач, математичних моделей і послідовність їх рішення. Організується підготовка вихідних 

даних і передача їх в інформаційну базу даних. Контролюється хід рішення задач і 

правильність оформлення отриманих результатів. Розрахунково-довідкові дані 

узагальнюються, оцінюються та надаються відповідним посадовим особам на АРМ. 

 

Висновок. 

Таким чином, визначаються подальші напрями проведення досліджень пов‘язані з 

удосконаленням інформаційної підсистеми автоматизованої системи управління військами, 

дослідженням інформаційних потоків та оптимальності їх розподілу, а також методам 

оптимізації та підвищення ефективності застосування автоматизованих інформаційних  

систем органів військового управління. 
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НОВИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ В 

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ АНАЛІЗУ КОСМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ 

 

Числові методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь є основними для 

високоточного короткострокового прогнозування руху космічних апаратів (КА) ближнього 

космосу. Характерною ознакою прогнозування є те, що числовий метод використовується 

тільки для інтегрування попередньо отриманого (аналітично записаного у відповідній 

системі координат) диференціального рівняння руху КА, причому деякі члени таких рівнянь 

мають доволі громіздкий вигляд. Насамперед, це стосується врахування впливу 

геопотенціалу (що подається у вигляді відповідних рядів), при цьому прискорення від 

геопотенціалу визначають через його градієнт. Визначення таких (громіздких) членів 

виступає окремим завданням, для вирішення якого використовуються спеціальні, насамперед 

– аналітичні методи, що, у цілому, підвищує методичну складність розробки процедур для 

прогнозування руху КА.  

У доповіді запропонована числово-аналітична обчислювальна схема інтегрування 

диференціального рівняння руху КА у гринвіцький прямокутній системі координат, яка 

розроблена на основі багатовимірних диференціально-тейлорівських перетворень. 

Відмінною особливістю запропонованої схеми є розрахунок прискорень в диференціальному 

рівнянні руху КА на основі диференціально-тейлорівських перетворень різної мірності, а 

саме: прискорень від консервативних сил (геопотенціалу) – на основі двовимірних 

диференціально-тейлорівських перетворень, а прискорень від неконсервативних сил (опір 

атмосфери, притягання Місяця, Сонця, переносна відцентрова сила, сила інерції Коріоліса) – 

на основі одновимірних диференціально-тейлорівських перетворень. Такий підхід зменшує 

необхідні аналітичні викладки при отриманні диференціального рівняння руху КА та, 

відповідно, зменшує методичну складність розробки процедур прогнозування руху КА, що 

забезпечує йому методичну уніфікованість.  
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ КАРТИ МАСШТАБУ 

1:250 000 

 

Агресія Російської Федерації проти України обумовила гостру необхідність у 

активізації взаємодії з арміями дружніх країн та міжнародними військовими організаціями, в 

першу чергу, з НАТО. Така взаємодія передбачає уніфікацію цифрових картографічних 

матеріалів. 

В Україні військовими картографами створена геоінформаційна база даних масштабу 

1:50 000. На основі цієї бази даних була розроблена методика створення цифрової карти 

масштабу 1:250 000. 

Керівними документами для створення карти є "Тимчасове керівництво по створенню 

карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250 000 серії 1501 та 1501AIR", "Умовні знаки для 

топографічних карт масштабів 1:25 000, 1:50 000 та 1:100 000". 

Алгоритм створення карти включає: 

1) завантаження картографічних шарів з картографічної бази даних масштабу 

1:50 000 згідно переліку, визначеному "Тимчасовим керівництвом"; 

2) генералізацію об‘єктів у цифрових шарах; 

3) формування карти; 

4) присвоєння умовних знаків; 

5) формування зарамкових підписів карти. 

Методика базується на використанні функціоналу геоінформаційної системи ArcGIS 

10.4.1 і полягає в cтворенні шаблонного картографічного проекту в середовищі 

картографічного редактора ArcMap. Картографічний проект включає в себе перелік 

картографічних шарів та має фіксований масштаб (1:250 000). Картографічні шари мають 

визначений перелік підкласів об‘єктів та присвоєні умовні знаки. 

Таким чином, запропонована методика дозволить створювати карти масштабу 

1:250 000 на основі цифрових картографічних даних масштабу 1:50 000, що, в свою чергу, 

сприятиме підвищенню оперативності та ефективності виконання підрозділами 

Топографічної служби завдань за призначенням за рахунок використання геоінформаційних 

технологій, а також дозволить знизити ресурсні витрати. 
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ТОВ ―ЕСОММ Со‖ 

 

ПЛАТФОРМА ARCGIS В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ГЕОПРОСТОРОВОЇ РОЗВІДКИ І РОЗВІДКИ США  

(З ПРИКЛАДАМИ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ В ЗС УКРАЇНИ) 

 

Давайте більш уважно розглянемо розвідувальне співтовариство США, для якого 

NGA є функціональним менеджером геопросторової розвідки (далі – GEOINT). 

NGA використовує ArcGIS, як базову платформу, щоб зробити основу 

геопросторових даних – систему запису (система збору та поміщення до бази геоданих усіх 

типів інформаційних ресурсів). Дані "розблоковані" (зроблені доступними) за допомогою 

ArcGIS Portal, який забезпечує систему запису з'єднанням з спільнотою та надає можливість 

створення та поширення сервісів  та додатків з інформаційного ресурсу наданого системою 

запису. Протягом 2-х років ця система охопила понад 90 тисяч користувачів на 3-х мережах 

класифікації відділів міністерства оборони (DOD). 

Основними перевагами геопросторової платформи  є: 

- можливість надання потрібної інформації в необхідний час в необхідному місці тим 

користувачам, які призначені для вирішення цих завдань; 

- застосування штучного інтелекту та елементів машинного навчання в аналітичному 

моделюванні; 

- можливість організації паралельного процесу обробки даних різними фахівцями; 

- наявність готових шаблонів та рішень, для їх скорішого використання.  

При такій організації, за допомогою Enterprise, процес обробки даних 

трансформується в сучасні потоки перетину інформації та моделі їх використання. 

Геопросторова розвідка трансформується в «Науку Де», яка визначає нам рамки і 

процеси створення та застосування географічних знань – основу нашої роботи. Це дозволяє 

нам збирати дані, аналізувати їх і розуміти, працювати спільно, а потім втілювати в дію. Це 

сила ГІС і сила географії, спрямована на прийняття кращих рішень. 

Професіонали повинні розуміти, оцінювати та перевіряти автентичність даних і 

джерела їх постачання. Серед багатьох джерел найбільш доступними є дані ДЗЗ. Робота з 

усіма видами віддалених знімків є невід'ємною частиною платформи ArcGIS.  

Традиційно військові системи будуть протягом багатьох років. Декілька років для 

збору вимог, потім кілька років для проектування, розробки, тестування і розгортання. 

Технологія від ESRI переходить до нового етапу побудови легких, цілеспрямованих 

(мобільних) додатків, використовуючи гнучкі методології. Це дозволяє швидше розгортати 

«польову» частину технології, а також надає можливість користувачам надавати швидкі 

відгуки. Ці програми мають високу продуктивність і розгортаються для того, щоб служити 

певній меті, і лише необхідна інформація входить до них. 
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ШЛЯХИ СИНТЕЗУ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ 

ПІДВОДНИМИ ДІЯМИ ГІДРОБІОНТІВ  
 

Дослідження особливості керування діями гідробіонтів (дельфіни, морські леви, 

білухи та ін.) мають велике значення у зв‘язку з їх залученням для забезпечення підводних 

робіт у якості зв‘язківця між водолазом і поверхнею, охоронця, помічника у екологічних і 

пошукових задачах, розвідника морського дна, що доставляє проби грунту і т.д. При цьому 

використовуються інформаційні технології (ІТ) і засоби на біонічних принципах, що 

застосовуються у біотехнічних системах (БТС) управляння цілісним організмом.  

Проте ще мало досліджені ІТ, системи та засоби комунікації під час спільної роботи 

різних біооб`єктів (людина-оператор, водолаз, дельфін) у складі БТС з урахуванням 

особливостей їх поведінки та умов діяльності. Особливості дії гідробіонтів під водою 

створюють незвичні та специфічні умови за яких необхідно синтезувати пристрої для 

інформаційного керування їх діями, що у свою чергу накладає специфічні умови на 

інформаційні та інженерні технології взаємодії, контролю та керування їх діяльністю у 

складі підводних БТС.  

Постановка практичної проблеми – синтез пристроїв для інформаційного керування 

діями гідробіонтів у складі підводної БТС з урахуванням особливостей взаємодії людини-

оператора (водолаза) з дельфіном. Вирішувані завдання: аналіз особливостей діяльності 

дельфінів; розробка методів інформаційного керування їх підводними діями. 

Особливості залучення дельфінів для спільних робіт з людиною-операто-ром, 

водолазом - цільова задача підводних робіт не вирішується традиційними технічними 

засобами, водолазами, або вирішується не ефективно; їх залучення у складі БТС є 

економічно більш вигідним (за однакової, або вищої ефективності); слід знати особливості 

слухової системи та характеристики акустичних сигналів дельфіна – дальність виявлення, 

точність лоціювання, завадостійкість, ширину оглядової дельфіном смуги, показники його 

надійності роботи у різноманітних умовах; аналіз сигналів і слухової системи – обов‘язкові 

умови синтезу пристроїв для інформаційного керування діями дельфінів у складі підводних 

БТС певного типу. 

Загальна схема БТС для керування діями гідробіонтів  передбачає участь різних за 

типами і особливостями діяльності біооб`єктів. В її контурі керування функціонують: 

людина-оператор, яка приймає рішення, водолаз, тренер дельфіна і сам гідробіонт. 

Розроблено гідробіонічну ІТ синтезу команд керування діями дельфіна на основі їх 

природних акустичних комунікаційно-емоційних сигналів, що дозволила підвищити 

ефективність навчання і виконання задач, дальність виявлення малорухомих не озвучених 

біооб`єктів; алгоритм виявлення з вольєру підводних біооб`єктів і визначення напряму їх 

знаходження.  

Розроблено інформаційно-структурну модель БТС з радіогідроакустич-ними буями 

(РГАБ) для управління діями дельфіна (рис. 1),  структурну схему БТС з РГАБ для 

управління діями дельфіна (рис. 2), інформаційно-структурну модель стаціонарної охоронної 

БТС управління діями дельфіна (рис. 3), структурну схему стаціонарної охоронної БТС 

управління дельфіном (рис. 4),  схему розміщення в акваторії БТС, що діє у стаціонарному 

режимі пошуку рухливих підводних об‘єктів на рубежі (рис. 5), структурну схему устрою 

контролю акустичної активності (УКАА) дельфіна (рис. 6). 
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Рисунок 1. - Інформаційно-структурна модель БТС з РГАБ 

для управління діями дельфіна 
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Рисунок 2. - Структурна схема БТС з РГАБ для управління діями дельфіна. 
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Рисунок 3 - Інформаційно-структурна модель стаціонарної  

охоронної БТС управління діями дельфіна 
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Рисунок 4 - Cтруктурна схема стаціонарної охоронної БТС управління діями дельфіна 
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Схема розміщення в акваторії БТС, що діє у стаціонарному режимі пошуку рухливих 

підводних об‘єктів (ПО) на рубежі (рис. 5). 

 

Рис. 5. Схема розміщення в акваторії БТС, що діє у стаціонарному режимі пошуку 

рухливих ПО на рубежі 

 

Склад системи: Центральний пункт управління (ЦПУ), комплект РГАБ (1-3), АПВ з 

гідробіонтом, гідроакустична станція (ГАС) дальнього виявлення підводного біооб‘єкта, 

який може наближатися до рубежу. Складові системи (АПВ, ЦПУ і ГАС) сполучені між 

собою кабельним каналом зв‘язку, передача радіо-сигналів і команд управління, що 

надходять від буїв і ГАС до АПВ і ЦПУ здійснюється по радіоканалу. На Рис. 5. позначено: 

ПО – підводний неозвучений рухомий біооб‘єкт, Шр. – ширина рубежу, Дв – максимальна 

дистанція виявлення дельфіном підводного біооб‘єкта, стрілка (→ ) - напрям можливого 

руху біооб‘єкта до рубежу контролю.  

Розроблено методику визначення напряму знаходження малорухомих неозвучених 

підводних біооб‘єктів дельфіном, який міститься всередині вольєри, пояснюється 

структурною схемою устрою контролю акустичної активності (УКАА) дельфіна (рис. 6). 

Принцип дії устрою базується на реєстрації факту зміни параметрів акустичних сигналів 

дельфінів (АСД) певного типу в переважному напряму. Гідролокатор дельфіна є джерелом 

акустичного поля, характеритики якого залежать від його функціонального стану, 

гідрологічних умов, підводної обстановки (наявність рухомих підводних об‘єктів, 

гідробіонтів, технічних засобів і т.д). Маючи дані про параметри акустичного поля 

гідробіонта, можливе виявлення підводних біооб‘єктів в акваторії обстеження. Для їх 

виявлення дельфіни генерують сигнали ехолокації - короткі, широкосмугові, високочастотні 

імпульсні сигнали з крутим переднім фронтом, частота їх слідування змінюється із зміною 

підводної обстановки.  
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Рисунок 6 -  Структурна схема УКАА дельфіна у вольєрі 

 

Дельфіни здатні тривалий час неперервно випромінювати сигнали частотою 170-

250кГц, визначаючи дистанцію до підводного об‘єкта, дельфін сканує своїм звуковим 

променем середовище повертаючи головою на кут ~ 10-13.  При виявленні ПО дельфін 

визначає напрям на підводний біооб‘єкт, який наближається до АПВ, з точністю у 5-10°.  

Попередня оцінка числа точок аналізу акустичного поля дельфіна у вольєрі припускає 

сприйняття всіх відомих звуків дельфіна у просторі по периметру вольєри з максимально 

можливим просторовим дозволом, застосування різних методів обробки, відображення і 

класифікації цих звуків в поєднанні з даними про діяльність і просторове положення 

дельфіна в вольєрі, погодними умовами тощо. Найважливішими інформативними 

параметрами АСД для синтезу УКАА є частотний діапазон, часові характеристики, 

спрямованість випромінювання. Дослідження акустичного поля припускає перетворення 

його характеристик (тиск, швидкість коливань, прискорення тощо) в електричні сигнали в 

часовій і частотній області системою широкосмугових гідрофонів (Г). 

 На сенсорні входи дельфіна поступають зовнішні сигнали з акваторії в тому числі й 

від ПО (рухомий, озвучений, неозвучений). Система гідрофонів сприймає АСД, передає їх на 

пристрій попередньої обробки, а з нього далі до ПЕОМ ЦПУ, де вони остаточно 

визначаються відповідно до алгоритму обробки. При виявленні ПО дельфін сповіщає про це 

(тисне на важіль - на схемі не показаний) на пристрій управління ЦПУ. Після натиснення і 

отримання підкріплення (риби) його дій, дельфін займає певну (стартову) позицію - тіло 

повернено у бік виявленого ПО. Вона контролюється пристроями підводного відео-контрою 

(ПВК), а вузький промінь його локаційних сигналів, направлений на ПО, визначається на 

відповідній стороні вольєри. За отриманими даними про дію АСД на гідрофони, факт 

виявлення ПО (натиснення дельфіном на важіль), відео-зображення про відповідну «стартову 

позицію» дельфіна у вольєрі, в ПЕОМ ЦПУ (не показано) визначається напрям і будується 

лінія знаходження не озвученого ПО. 

Розробка спеціалізованих пристроїв для гідробіонічних досліджень та керування 

діями китоподібних (дельфіни, білухи та ін.) мають велике значення з-за їх залучення до 
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різноманітних підводних робіт у складі БТС як окремо, так і спільно з людиною. При цьому 

необхідно проводити розробку технічних засобів з урахуванням гідробіонічних підходів і 

специфічних умов існування і діяльності китоподібних.   

Вперше розроблено метод і алгоритм дистанційної корекції (гальмування, обмеження) 

рухливості дельфіна на водній поверхні за рахунок використання видихуваного ним повітря, 

на базі якого вперше розроблено такі пристрої: 

обмеження рухливості дельфіна на поверхні з наповненням еластичної оболонки, яка 

охоплює його тіло, за рахунок переключення системи клапанів згідно алгоритму дії 

створюючи значний гідродинамічний опір рухові. Пристрій може діяти у автоматичному і 

дистанційно-керованому режимах, дозволяє значно збільшити кратність спрацьовування і 

значно збільшити час неперервної роботи з дельфіном, проведення гідробіонічних 

досліджень і експериментів у водному середовищі при без посередньому контакті людини з 

дельфіном, що значно підвищує ефективність процесу його навчання;  

для відбору проб видихуваного дельфіном повітря дозволяє підвищити ефективність і 

надійність проведення гідробіонічних досліджень, процесу контролю функціонального стану 

дельфінів за рахунок забезпечення потрібного оперативного відбору проб повітря на аналіз 

як у навчених, так і у знов зловлених гідробіонтів, може діяти у автоматичному і 

дистанційно-керованому режимах роботи при підключенні пристроїв автоматики чи 

керування; 

радіо-антенний пристрій для передачі інформації з тіла дельфіна використовує 

видихуване ним повітря для наповнення еластичної оболонки, що знаходиться на голові 

дельфіна, переключенням  відповідних клапанів згідно алгоритму дії і обмежує рухливість 

дельфіна на поверхні. Здійснюється витягання радіоантени на необхідну довжину, утворення 

значної позитивної плавучості, яка запобігає зануренню дельфіна під воду і цим збільшує 

сеанс радіозв‘язку. Повернення пристрою у вихідне положення здійснюється переключенням 

клапанів у певні стани; 

пристрій для позначення за допомогою дельфіна місцезнаходження не озвучених 

малорухомих і нерухомих підводних об‘єктів. 
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Державне підприємство ―Український науковий центр  

розвитку інформаційних технологій‖ 

 

ВИКОРИСТАННЯ ARCGIS В ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ  

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ 

 

На замовлення Міністерства освіти і науки України в інтересах Міністерства оборони 

України в Українському науковому центрі розвитку інформаційних технологій (УкрНЦ РІТ)  

розроблено експериментальний зразок програмно-технічного комплексу підтримки 

прийняття рішень у сфері військової логістики (далі – ПТК). 

ПТК складається з програмного забезпечення, комп‘ютерної, проекційної техніки та 

спеціальної стійки блоку проекторів, може бути розгорнутий як у приміщеннях, так і в 

польових умовах. До складу ПЗ входить розроблене оригінальне прикладне програмне 

забезпечення, яке інтегрує в єдиний комплекс налаштовані на предметну область військової 

логістики стандартні індустріальні програмні застосування, які вже використовуються в 

Збройних Силах України,  а саме: сховище даних SAP Business Warehouse та панель 

індикаторів SAP BusinessObjects, а також засоби геоінформаційної системи ArcGIS. 

Основне призначення ПТК –  допомагати керівникам органів військової логістики 

приймати обґрунтовані рішення щодо постачання у військові частини (ВЧ) та їх угрупування 

озброєння і військової техніки (ОВТ) та матеріальних засобів (МЗ) для забезпечення 

необхідного рівня боєздатності та спроможностей по виконанню завдань за призначенням на 

основі аналізу їх потреб та з урахуванням географічного розташування. 

Ефект від використання ПТК забезпечується за рахунок автоматизації обробки та 

представлення для аналізу повного обсягу контекстнопов‘язаної інформації про стан 

матеріально-технічного забезпечення та формалізації і візуалізації критеріїв прийняття 

рішень замість трудомісткого та тривалого за часом опрацювання паперових документів і 

файлів з  різноманітних локальних баз даних. 

Задача, яку вирішує ArcGIS у складі ПТК – це інтерактивна візуалізація на карті місць 

розташування військової частини (угрупування), яка потребує певного ОВТ та/або МЗ, а 

також  найближчих ВЧ-складів/арсеналів та інших ВЧ, у яких є в наявності потрібні ресурси 

для можливого їх постачання або перерозподілу. Розроблений програмний інтерфейс 

забезпечує передачу необхідної інформації (координати ВЧ та ВЧ-складів/арсеналів, коди 

ресурсів, яких не вистачає у ВЧ-отримувача, та їх наявність у ВЧ-постачальників) з SAP в 

ArcGIS. З використанням функціональних можливостей ArcGIS, зокрема багатошарового 

відображення даних, на карті спочатку позначається ВЧ-отримувач з найменуванням та 

кількістю ресурсу, якого не вистачає, зображується коло, центром якого є ця ВЧ, яке 

послідовно розширюється до тих пір, поки в полігоні кола не з‘являться  потенційні           

ВЧ-постачальники, в яких є необхідні ресурси в кількості, достатній для задоволення потреб 

ВЧ-отримувача. Після цього «піднімаються» маршрути можливого постачання з 

урахуванням, в разі наявності відповідної інформації, про стан дорожньої інфраструктури 

або інші чинники, які впливають на можливість їх використання. Приклад візуалізації 

результатів такого процесу за допомогою ArcGIS наведено на рисунку. 
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В експериментальному зразку ПТК інформація про стан укомплектованості 

військових частин ОВТ та МЗ до сховища SAP BW завантажується у вигляді Excel-файлів. 

Подальший розвиток ПТК пов'язаний з його налаштуванням на SAP ERP, використанням 

додаткових можливостей ArcGIS з інтеграцією до геопорталу Збройних Сил України, що  

має значну кількість тематичних баз даних і забезпечує можливості санкціонованим 

користувачам Збройних Сил України отримувати цифрову картографічну інформацію та 

здійснювати її подальшу обробку для забезпечення обґрунтованості рішень при виконанні 

поставлених перед ними завдань. 

Комплекс є досить універсальним і може бути використаний не тільки для військових 

потреб, а також може знайти практичне застосування в прикордонній службі, ДСНС, інших 

силових відомствах, а також корпоративних структурах, які мають розгалужену систему 

матеріально-технічного постачання. 
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НУОУ 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО 

ЗВ’ЯЗКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ  

 

Досвід проведення антитерористичної операції (АТО) та операції об‘єднаних сил 

(ООС) показує, що форми та способи ведення бойових дій змінились. У сучасних умовах 

практично неможливо забезпечити безперервне та стійке управління збройними силами та 

силовими структурами без використання супутникового зв‘язку. В багатьох випадках 

супутниковий зв‘язок є єдиним способом, який дозволяє забезпечити обмін інформації між 

пунктами управління органів управління в процесі управління військами (силами), особливо 

в початковий період їх розгортання на непідготовленому оперативному напрямку. Особливу 

значимість супутниковий зв‘язок набуває в умовах локальних конфліктів, коли відсутня 

можливість розгортання повнофункціональної польової системи зв‘язку. 

Через відсутність національного супутнику зв‘язку, станцій супутникового зв‘язку та 

портативних терміналів супутникового зв‘язку військового призначення було прийнято 

рішення на використання станцій супутникового зв‘язку комерційного призначення Ка-

діапазону. Це дало можливість розпочати новий етап планування та використання засобів 

зв'язку мобільної компоненти системи звʼязку ЗС Українипід час проведення АТО та ООС. 

На цей час розгорнута та функціонує повнозв‘язна підсистема супутникового зв‘язку, 

яка доведена до окремих батальйонних та ротних тактичних груп, ротних та взводних 

опорних пунктів. Принцип її функціонування та перспектива розвитку зображено на рисунку 

1. 
СИСТЕМА СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Збройних Сил України

DATA 
GROUPCLOUD

ДІЮЧА ПЕРСПЕКТИВНА

HUB закордонний

рухомий
HUB ЗСУ

Вразливими елементами існуючої системи є:

- центральна станція супутникового зв'язку HUB, що знаходиться за кордоном;

- канал передачі даних від HUB до обладнання провайдера;

- обладнання провайдера (ДАТАГРУП)

8

хххххх

ГШ

ЗСУ хххххх

ГШ

ЗСУ

х

х

II

II

стаціонарний
HUB ЗСУ

Рисунок 1 - Система супутникового зв‘язку. 

Перспективна система  що створюється буде мати можливість роботи у діапазонах C, 

Ku, Ka без зміни наземного модемного обладнання зі зміною прийомо-передавача 

відповідного діапазону. На теперішній час робота системи планується у діапазоні Ku у 

зв‘язку з наявністю вільного орбітального ресурсу, та з урахуванням переваг діапазона Ku 

(завадозахіщеність, відсутність впливу погодних умов). Створення у Збройних Силах 

України наземних станцій супутникового зв'язку (HUB) забезпечить:  

– повне управління системою супутникового зв'язку з території України; 

– підвищить пропускну спроможність та стійкість системи зв'язку; 

– підвищить оперативність маневру ресурсом (у межах смуги частот). 

Таким чином з метою удосконалення діючої системи супутникового зв‘язку необхідно 

вирішити питання: 
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– оренди ресурсу супутника-ретранслятора; 

– організувати управління орендованим ресурсом з допомогою центральної польової 

станції супутникового зв‘язку (HUB) для забезпечення необхідної пропускної спроможності 

системи зв‘язку;  

– вдосконалити (модернізувати), створити та впровадити новітні засоби комплекту 

станцій супутникового зв‘язку та телекомунікаційного обладнання вітчизняного та 

закордонного виробництва для використання в польових умовах. 

Відповідно до вимог, на основі стандартів, доктрин і рекомендацій НАТО, Плану дій 

впровадження оборонної реформи на 2019 – 2020 роки необхідно нарощувати можливості 

системи супутникового зв‘язку Збройних Сил України. Виконання цієї вимоги неминуче 

приведе до взаємосумісності засобів зв‘язку під час взаємодії з іншими військовими 

формуваннями та правоохоронними органами при виконанні завдань з підтримки та 

здійснення оборони держави.  
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Подліпаєв В. О., к.т.н. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

Система геоінформаційної підтримки призначення для забезпечення органів 

управління, інформаційно-аналітичних та інших підрозділів необхідними геопросторовими 

даними, надання їм можливості обмінюватися цими даними та використовувати 

спеціалізовані геоінформаційні ресурси для збору та накопичення власної інформації, яку 

вони використовують при виконанні завдань за призначенням. 

Фізично система геоінформаційної підтримки являє собою геоінформаційну систему, 

яка повинна складатися з наступних обов‘язкових елементів: 

технічні засоби; 

програмне забезпечення; 

дані, як циркулюють в системі; 

методи і алгоритми роботи з цими даними; 

люди. 

Геоінформаційна система (ГІС) – система апаратно- програмних засобів і 

алгоритмічних процедур, що створена для цифрової підтримки, поповнення, управління, 

маніпулювання, аналізу, математико-картографічного моделювання і образного 

відображення географічно координованих (визначених) даних. 

Технічні засоби та програмне забезпечення – базові складові, які не визначають 

спрямованість ГІС, а лише забезпечують її потужності щодо роботи з геопросторовими 

даними. 

Дані, як циркулюють в системі – є змістовною складовою ГІС. 

Методи і алгоритми роботи з цими даними – профільна складова, які саме і 

визначають спрямованість ГІС. 

Виходячи зі світового досвіду та враховуючі стандарти НАТО геоінформаційну 

систему доцільно побудувати на базі серійних комп‘ютерів і серверів об‘єднаних в мережу, у 

якій розгорнуто геопортал за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.  

Геопортал – сукупність окремих додатків і сервісів, які використовуються для 

публікації, адміністрування та пошуку необхідних геоінформаційних ресурсів. 

Пошук, візуалізація, використання, накопичення, зберігання, обмін даними між 

користувачами геоінформаційної системи повинен здійснюватися за допомогою 

геоінформаційних ресурсів, в яких реалізовані всі необхідні методи та алгоритми роботи з 

цими даними. 

Геоінформаційний ресурс – сукупність інформаційних банків і баз геопросторових 

даних, метаданих і сервісів геопросторових даних. 

Саме цей момент у побудові геоінформаційної системи є найбільш складний точки 

зору її ефективності. 

Правильно визначений склад та побудова геоінформаційних ресурсів забезпечує 

ефективність геоінформаційної системи. 

Затрати на збір, систематизацію, обробку, накопичення та зберігання геопросторових 

даних повинні бути максимально компенсовані за рахунок затребуваності цих даних та 

результатів їх аналізу. 

Досвід показує, що використання ГІС здійснюється в основному за двома варіантами. 

У першому – ГІС виконує функції довідкової системи, яка забезпечує можливість 

користувачів отримати необхідні геопросторові дані. 

У другому – ГІС виконує функції геоінформаційної платформи, на якій можна 

вирішувати різноманітні інформаційні завдання, у тому числі з використанням не тільки 

геопросторових даних, а і іншої інформації.  

Крім того, використання ГІС, за обома варіантами, здійснюється у таких режимах: 
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отримання необхідних даних, яке здійснюється шляхом їх візуалізації на 

персональних і колективних засобах відображення або копіювання на електронні та тверді 

носії інформації; 

завантаження геопросторові та іншої інформації до відповідних баз даних, з метою 

оновлення наявної в системі інформації та збільшення інформаційних можливостей самої 

ГІС; 

накопичення та зберігання користувачем власної інформації, а також створення ним 

інформаційних ресурсів; 

обмін інформацією між користувачами ГІС. 

Можливості сучасних ГІС дуже великі, а з розвитком програмного забезпечення і 

технічних засобів постійно нарощуються. Та і вибагливість сучасних користувачів змушує 

розробників ГІС постійно розширювати набір функцій цих систем. 

Однак, це загальні тенденції, а побудова конкретної ГІС – це окреме питання, при 

вирішенні якого потрібно врахувати насамперед вимоги, які висуваються саме до цієї 

конкретної системи. Безумовно, беручі до уваги досвід побудови та використання існуючих 

систем та сучасні тенденції розвитку ГІС в цілому. 

Як зазначалось вище, особливістю кожної ГІС є її геоінформаційні ресурси, тому 

виникає актуальне питання, – ―Які геоінформаційні ресурси необхідно створити?‖. 

Сучасні ГІС мають різні рівні складності, від простих інформаційних систем до 

складних аналітичних з автоматизованими (автоматичними) алгоритмами підготовки 

(прийняття) рішень. Від рівня складності змінюється набір функцій, які може виконувати 

система, але, основне її призначення залишається незмінним – своєчасне надання потрібної 

інформації. 

Саме ці два критерія – своєчасність надання інформації і її потрібність, є основними 

регуляторами створення архітектури ГІС, формування її інформаційного змісту, а також 

побудови алгоритмів збору та надання інформації споживачам. 

Бажання ідеально визначити виключний перелік геоінформаційних ресурсів та 

спроектувати їх архітектуру, не переходячи при цьому в практичну площину, значно 

збільшує ризики залишити питання побудови потрібної ГІС на стадії вічного пошуку 

ідеального рішення. 

Проектування та розгортання в ГІС базового набору типових геоінформаційних 

ресурсів наддасть змогу найбільш ефективно вирішити порушене питання. Цей набір є 

мінімально достатнім, а значить найбільш приближеним до ефективного. 

Геоінформаційні ресурси, які необхідно створити, поділяються на три види: 

І. Геоінформаційні ресурси, які призначені для збору, систематизації та накопичення 

базового набору геопросторових даних. 

Ці ресурси повинні містити наступні данні та мати сервіси: 

архіви матеріалів аерокосмічної зйомки земної поверхні з можливістю їх 

ретроспективного перегляду та порівнянням обраних матеріалів; 

картографічні матеріали визначених масштабів у растровому і векторному форматах з 

можливість використання окремих шарів даних (шляхи, елементи забудови тощо); 

назви населених пунктів та межі адміністративних одиниць різного рівня з їх назвами; 

визначені гібридні (інтеграція матеріалів зйомки і картографічних матеріалів) базові 

карти з можливість додавати та вилучати певні шари даних, а також створювання нових карт. 

пошук необхідних даних за визначеними критеріями (назва адміністративної одиниці, 

населеного пункту, штучного або природнього об‘єкту, координати тощо). 

ІІ. Геоінформаційні ресурси, які призначені для збору, систематизації, накопичення та 

відображення геопросторових даних та іншої інформації про об‘єкти, які розташовані на 

певній території (акваторії). 

Ці ресурси повинні містити наступні данні та мати сервіси: 

набір умовних знаків різних типів об‘єктів (об‘єкти інфраструктури, військові об‘єкти, 

об‘єкти промисловості та інших сфер діяльності країни тощо) з можливістю їх нанесення на 

карту, а у разі відсутності необхідного знаку, створення нового; 
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при позначені обраного об‘єкту певним умовним знаком, створюється інформаційний 

шар, таблиця якого має мінімально необхідний набір полів для накопичення даних про 

об‘єкт обраного типу (для аеродромів свій набор полів, для складів свій, для військових 

містечок свій) з можливість додавання нових полів до цієї таблиці та створення нової таблиці 

з власним набором полів; 

створення інформаційних шарів для позначення простих об‘єктів, таких як технічні 

засоби (озброєння та військова техніка), елементи обладнання території (будівлі, 

майданчики, мости тощо) та інші об‘єкти, а також групи інформаційних шарів для 

позначення складних об‘єктів, таких як аеродроми, порти, різни полігони та склади, 

підприємства та електростанції тощо; 

відображення геопросторових даних та іншої інформації, які у будь якій мірі 

стосуються обраного об‘єкту, але зберігаються в інших інформаційних базах даних. 

ІІІ. Геоінформаційні ресурси, які призначені для відображення оперативної інформації 

(розвідувальні дані, події, новини, тощо) на визначній карті з прив‘язкою до місцевості або 

об‘єкту, яких стосується ця інформація. 

Ці ресурси повинні містити наступні данні та мати сервіси: 

відображення на карті визначеними умовними знаками оперативної інформації; 

відображення змістовної частини оперативної інформації у певній послідовності 

вишикуваної за визначними критеріями (за датою та часом, місцем події, об‘єктом, 

тематикою рівнем важливості інформації тощо); 

відображення відповідної оперативної інформації у інших геоінформаційних ресурсах 

та її завантаження до інших баз даних; 

архів оперативної інформації з можливістю пошуку необхідної інформації за 

визначними критеріями (за датою та часом, місцем події, об‘єктом, тематикою тощо). 

Такий підхід надає змогу, за умов можливості, необхідності та достатності отримання 

даних, мати оперативну поінформованість де?, що? і коли? відбувається і відбувалось та 

найповнішу інформацію про потрібні території та об‘єкти на них. 

Можливість цих базових геоінформаційних ресурсів використовувати інформацію з 

баз даних, які не входять до складу ГІС і супроводжуються окремо або у складі інших 

інформаційних систем, унеможливлює дублювання цієї інформації та значно спрощує 

структуру власних баз даних ГІС. 
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ОПЕРАТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ У ТОПОГЕОДЕЗИЧНОМУ 

ВІДНОШЕННІ 

 

Досвід антитерористичної операції та операції об‘єднаних сил показав, що Збройні 

Сили мають бути готовими в умовах мирного часу (з оголошенням особливого періоду) до 

участі в антитерористичній операції під керівництвом CБУ та до стримування збройного 

конфлікту, а в разі його ескалації та втягування України – до відсічі збройної агресії і участі 

в заходах територіальної оборони. 

Суттєвий вплив на воєнну політику України має воєнно-географічний чинник. На 

сьогодні порівняно з 1991 роком протяжність зовнішніх кордонів України виросла майже 

втричі. При цьому майже третину з них склали морські кордони, величезні ділянки 

сухопутних кордонів опинилися незахищеними у природному відношенні, а в стратегічному 

плані – просто відкритими. Багато внутрішніх районів України перетворилися в 

прикордонні, цілий ряд надзвичайно важливих промислових та адміністративно-політичних 

центрів попали в прикордонну зону. Аналогічні зміни сталися і з деякими районами паливно-

енергетичних ресурсів та запасами стратегічної сировини, центрами виробництва 

найважливіших видів техніки і зброї. Складовою частиною загальнодержавних заходів щодо 

підготовки країни до оборони є оперативне обладнання території країни в інтересах оборони. 

Оперативне обладнання території країни в інтересах оборони як складової діяльності 

органів державної влади, військ з підготовки території країни в інтересах оборони являє 

собою комплекс заходів, спрямованих на підготовку території країни до оборони, 

забезпечення організованого вступу держави у війну й успішне ведення воєнних дій 

збройними силами, а також виконання ними завдань у мирний час. 

Відповідно оперативне обладнання території держави в топогеодезичному відношенні 

здійснюється з метою створення та своєчасного доведення до військ (сил) топогеодезичної 

інформації, необхідної для вивчення та оцінки місцевості під час виконання заходів 

повсякденної діяльності військ (сил), прийняття рішень, планування, підготовки і 

проведення операцій (бойових дій), організації взаємодії та управління, ефективного 

застосування зброї і бойової техніки. 

Основними завданнями оперативного обладнання території держави в 

топогеодезичному відношенні є: 

1. Підготовка території держави у геодезичному відношенні.  

2. Підготовка території держави у картографічному відношенні.  

3. Виготовлення спеціальних карт і фотодокументів про місцевість на райони 

дислокації та імовірного розгортання угруповань військ (сил). 

Змістом заходів оперативного обладнання території держави в топогеодезичному 

відношенні можуть бути, насамперед ті що відносяться до підготовка території держави у 

геодезичному відношенні, а саме:  

- планування державного замовлення на розвиток та відновлення державної 

геодезичної мережі, державної нівелірної та гравіметричної мереж; 

- обстеження та відновлення пунктів державної геодезичної, нівелірної та 

гравіметричної мереж; 

- розвиток спеціальних геодезичних мереж: в районах дислокації, на навчальних 

центрах і полігонах військ (сил); у військово-морських базах і пунктах базування з‘єднань, 

частин ВМС; аеродромах базування авіації і районах бойового чергування з‘єднань та частин 

зенітно-ракетних і радіотехнічних військ ПС; 

- виготовлення каталогів координат геодезичних, нівелірних і гравіметричних пунктів 

та створення їх запасів на складах топографічних карт у мирний час. 
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- планування державного замовлення підприємствам економіки на виготовлення 

засобів топогеодезичного забезпечення; 

- утримання силами військ визначених запасів засобів топогеодезичного забезпечення 

та витратних матеріалів. 

З підготовки території держави у картографічному відношенні можуть бути заходи: 

- планування державного замовлення на створення та оновлення топографічних карт 

масштабу 1: 25 000 – 1: 1 000 000, планів міст; 

- підтримання виробничих можливостей підприємств Департаменту геодезії 

картографії та кадастру Міністерства екології та природних ресурсів України щодо видання 

всіх видів документів про місцевість в інтересах ЗС України; 

- створення та оновлення топографічних карт масштабу 1: 25 000 –         1: 1 000 000 на 

територію держави; 

- створення та оновлення планів міст на територію держави; 

- створення та оновлення цифрових та електронних карт на райони дислокації, 

навчальні центри і полігони військ (сил), військово-морські бази та пункти базування 

з‘єднань, частин ВМС, аеродроми базування авіації і райони бойового чергування з‘єднань 

та частин зенітно-ракетних і радіотехнічних військ ПС, райони імовірного розгортання 

угруповань військ (сил) в загрозливий період; 

- утримання визначених запасів топографічних карт, планів міст, цифрових та 

електронних карт на складах топографічних карт у мирний час; 

- планування державного замовлення підприємствам економіки на виготовлення 

засобів топогеодезичного забезпечення; 

- утримання силами військ визначених запасів засобів топогеодезичного забезпечення 

та витратних матеріалів. 

З виготовлення спеціальних карт і фотодокументів про місцевість на райони 

дислокації та імовірного розгортання угруповань військ можуть виконуватися певні заходи, а 

саме: 

- виготовлення спеціальних карт на райони дислокації та імовірного розгортання 

угруповань військ (сил) в загрозливий період; 

- виготовлення фотодокументів про місцевість на райони дислокації та імовірного 

розгортання угруповань військ (сил) в загрозливий період; 

- утримання на складах топографічних карт визначених запасів спеціальних карт і 

фотодокументів про місцевість на райони дислокації у мирний час та імовірного розгортання 

угруповань військ (сил) в загрозливий період. 

Таким чином, оперативне обладнання території в топогеодезичному відношенні може 

розглядатися і як складова підготовки території держави до оборони в цілому, яка повинна 

здійснюватися завчасно, за умов мирного часу і продовжуватися під час воєнного конфлікту. 

А от ступінь підготовки до оборони території може вже також характеризувати готовність 

держави до відсічі збройній агресії. 
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ВАРІАНТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІКСАЦІЇ ВИПАДКІВ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗБРОЇ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ООС 

 

Враховуючи те, що за останні десятиріччя цінність життя людини набуває значного 

сенсу, прагнення провідних країн світу до демократичних цінностей, прав і свободи 

мислення, гуманізації суспільства, цивілізовані країни намагаються вирішити збройні 

конфлікти з якомога меншими людськими втратами, особливо зі сторони цивільного 

населення. Одним з аспектів збройного протистояння у гібридній війні, нав‘язаної нашій 

країні Російською Федерацією, є висвітлення достовірної інформації про застосування 

терористичними формуваннями ОРДЛО зброї, яка вважається забороненою у результаті 

проведених в лютому 2015 року переговорів у Мінську, за участі Президентів України, 

Німеччини, Франції та Росії. Вироблений ―Норманською четвіркою‖ Мінський протокол 

передбачає комплекс заходів по деескалації збройного конфлікту на сході України, 

моніторинг та верифікацію ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого 

озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем, включаючи супутники, БПЛА 

та радіолокаційні системи.  

За ініціативи начальника української сторони СЦКК у період з травня по серпень 2016 

року військовослужбовцями центру воєнно-стратегічних досліджень було розроблено та 

апробовано макет інформаційно-аналітичної системи фіксації обстрілів. Головним завданням 

макету було накопичення даних про зафіксовані випадки застосування противником зброї 

усіх типів з відображенням їх на електронній карті, формування аналітичної звітності для 

представників СММ ОБСЄ з можливістю їх оприлюднення у ЗМІ, що одночасно слугували 

доказовою базою про заподіяні збитки цивільному населенню та порушення норм МГП. 

Зазначений макет також пройшов апробацію у ході проведення комп‘ютерних командно-

штабних навчань, де вивчалися питання щодо аналізу порядку застосування макету 

інформаційно-аналітичної системи фіксації обстрілів в інтересах прийняття рішення на 

оборонну операцію ОУВ, а також проводились дослідження можливості реалізації переліку 

виконуваних функцій макету в організації процесу обміну даних з АСУВ ―Славутич‖. 

Макет ІАС фіксації обстрілів реалізований у вигляді комплектів програмного 

забезпечення ArcGIS та Microsoft Office, виконувані функції якого можливо втілити у 

вигляді окремого СПЗ, як окремий модуль АСУВ ―Славутич‖, або інших автоматизованих 

систем.  

Автоматизація процесів фіксації наслідків застосування НЗФ забороненої зброї, значно 

підвищить ефективність збору та обробки інформації оперативними черговими української 

сторони СЦКК, об‘єктивність, наочність та доказовість вчинених злочинів, оперативне 

реагування для надання медичної, психологічної та медичної допомоги цивільному 

населенню. 
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Прібилєв Ю. Б., к.т.н., доцент 

НУОУ 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ ЗА КРИТЕРІЄМ 

ВАРТОСТІ 

 

Для підтримання готовності ракетних комплексів (РК) є необхідним надання 

обслуговуючому персоналу достовірної інформації про їх технічний стан (ТС). Основним 

джерелом такої інформації є проведення регламентних робот за допомогою контрольно-

випробувальних станцій (КВС). Зараз експлуатується велика кількість застарілих 

неавтоматизованих вузькоспеціалізованих станцій контролю, що прив'язані до конкретного 

РК, зі значними матеріальними та часовими витратами при регламентних роботах. 

Проектування існуючих станцій контролю здійснювалось консервативними евристично-

інтуїтивними методами за повним циклом для кожного РК с початку до кінця, різними 

виробниками, з мінімальною уніфікацією між собою. У зв'язку з цим, потенціал до 

модернізації таких станцій є вичерпаним, а можливості адаптації к різним РК конструктивно 

не закладені. 

Основними властивостями РК є ефективність бойового застосування та готовність до 

застосування, показники яких задаються в тактико-технічних вимогах до РК. Ці показники 

залежать від РК, контроль ТС яких виконують КВС, що мають обмеження: за помилками 

контролю, швидкодією контролю, витратою ресурсу РК, масою та об‘ємом. 

Залежно від конкретного завдання коригуються кількісні значення обмежень, але 

якісна картина залишається незмінною. При побудові КВС основним завданням є 

забезпечення мінімальних витрат при заданому значенні ефективності контролю при 

визначених обмеженнях. При проектуванні КВС необхідно враховувати всі види витрат. 

Для економії коштів в ході розробки КВС необхідно проводити техніко-економічні 

розрахунки та проводити оптимізацію характеристик за кількома критеріями, що є складною 

задачею. Задача оптимізації спрощується, якщо оптимізацію проводити послідовно за одним 

критерієм, а інші критерії вважати обмеженнями. Критерій оптимальності має бути таким, 

щоб забезпечити потрібні значення контролю (помилок контролю і часу конролю) з 

мінімальними витратами. 

Витрати оцінюються економічними показниками КВС, які пов'язані з виробництвом, 

наприклад, ціна КВС. Такі показники, як: витрата паливно-мастильних матеріалів, 

електроенергії, розхідних матеріалів, продуктивність, надійність, визначають обсяг 

експлуатаційних витрат КВС або вартість експлуатації КВС. 

Обґрунтований вираз, що визначає ефект від підвищення якості КВС, якій включає 

річні експлуатаційні витрати на КВС старої якості; загальний показник зміни якісного рівня 

нової КВС; річні експлуатаційні витрати на КВС нової якості; термін експлуатації КВС; 

витрати на i-й цикл ремонту КВС старої якості; кількість ремонтних циклів КВС старої 

якості; витрати на i-й цикл ремонту КВС нової якості; кількість ремонтних циклів КВС нової 

якості; коефіцієнт амортизаційних відрахувань; нормативний коефіцієнт капіталовкладень; 

ціна КВС старої якості; ціна КВС нової якості; питомі додаткові капіталовкладення у 

виробництво КВС нової якості; обсяг виробництва нових КВС. Вибір КВС проведений, 

виходячи з умови досягнення максимального значення ефекту.  

Ціна КВС і вартість експлуатації КВС носять кількісний характер та залежать від 

основних технічних характеристик КВС. Але ціна КВС залежить від усіх технічних 

характеристик, тому її доцільно вибрати в якості показника оптимальності КВС. За цим 

критерієм оптимальною КВС має бути станція, яка забезпечує задані помилки і час контролю 

при мінімальній ціні. 

У загальному вигляді ціна КВС складається з ціни пристрою збору інформації, ціни 

пристрою передачі інформації, ціни пристрою обробки інформації  і ціни рішального 

пристрою. Для рішення завдання оптимізації запрпоновани залежності, які зв'язують ціну 

КВС та її технічні характеристики. Пристрій збору інформації має декілька датчиків, 
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кількість яких відповідає кількості контрольованих характеристик. Ціна датчика залежить 

від його класу точності (для датчика допускового типу – середньої квадратичної помилки 

або його чутливості). 

З урахуванням знайденого виразу, за яким знаходитися загальна ціна збору інформації 

та ціна КВС, запропонована математична модель КВС зі заданими технічними 

характеристиками у вигляді системи рівнянь, що включає помилки реальної КВС, час 

контролю, втрата ресурсу, маса і об‘єм КВС, допустимі значення помилок, час контролю, 

втрату ресурсу КВС. 

Запропоновано проводити проектування КВС, виходячи з умови досягнення 

максимального значення ефекту від підвищення якості КВС. Кількісні значення ефекту від 

підвищення якості КВС дозволять зробити порівняльний аналіз КВС та визначити 

оптимальні конструктивні рішення. Знайдені співвідношення, що визначають ціну КВС, 

залежність ціни датчика від класу точності датчика, складові ціни збору та обробки 

вимірювальної інформації. Оптимальні конструктивні рішення КВС доцільно знаходити 

шляхом послідовного уточнення моделі за одним з критеріїв, а інші критерії вважати 

обмеженнями. 
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Солонніков В. Г., д.т.н., проф., 

Войтко О. В., к. військ. н., 

Полякова О. В. 

НУОУ 

Василенко О. О. 

Повітряні Сили ЗС України 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

БОРОТЬБИ ЗАСОБІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ З БПЛА 

 

Війна на сході нашої країни триває вже п‘ять років. За цей час Збройні Сили України 

зіштовхнулися з широким застосуванням незаконними військовими формуваннями 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) російського постачання. Аналіз динаміки кількісного 

і якісного розвитку засобів повітряного нападу (ЗПН) збройних сил Російської Федерації 

дозволяє прийти до висновку, що у разі подальшої активізації бойових дій агресора засобам 

ЗРВ Повітряних Сил Збройних Сил України прийдеться вести боротьбу не тільки з літаками 

та вертольотами, але й з великою кількістю інших типів ЗПН, до яких треба віднести 

високоточні засоби ураження, БПЛА і балістичні ракети (БР). У зв‘язку з цим коло задач, які 

вирішуються засобами ППО, суттєво розширюється, а центр тяжіння у боротьбі з повітряним 

противником  зміщується в напрямку боротьби з безпілотними ЗПН, БР і бортовими 

високоточними засобами ураження. Все це вимагає своєчасного удосконалення якісних 

параметрів бойових засобів ЗРВ та системи ППО Сухопутних військ.  

Аналіз бойових дій показує, що БПЛА зарекомендували себе в якості 

високоефективного багатофункціонального і надійного засобу сучасних бойових дій [1-5]. 

На них покладаються завдання не тільки щодо ведення розвідки, але і стосовно нанесення 

ударів по об‘єктам противника, тобто при плануванні бойових дій в процесі проведення ООС 

ігнорувати роль БПЛА просто неможливо. Крім того конструктивна побудова БПЛА суттєво 

ускладнилася, бортове обладнання стало багатофункціональним, ефективність бойового 

застосування суттєво підвищилась. Значно зросла і їх вартість. Як наслідок за результатами 

аналізу останніх бойових дій на сході України зросла і кількість випадків застосування 

наших ЗРК по російським  БПЛА особливо оперативно-тактичного призначення («Орлани»). 

Однак ефективність бойового застосування зенітно-ракетних і артилерійських комплексів 

(ЗРК і ЗАК) не завжди є задовільною. ЗРК і ЗАК, які знаходяться на озброєнні ЗС України, 

проектувалися в (70-80)-х роках минулого століття, коли міні- і мікро- БПЛА навіть чисто 

умовно не розглядалися в якості важливих і пріоритетних цілей. У зв‘язку з цим 

розвідувальні можливості розроблювальних ЗРК формувалися без врахування вимог щодо 

надійного виявлення настільки малорозмірних цілей. Тобто актуальним стає завдання 

технічного удосконалення засобів ППО, спрямованого на підвищення ефективності їх 

бойового застосування щодо виявлення та  ураження  сучасних БПЛА. 

Сутність сформульованого завдання полягає в комплексному науково-

обгрунтованому покращенні тактико-технічних характеристик (ТТХ) всіх структурних 

компонентів ЗРК і ЗАК, тобто треба терміново розробити ефективні засоби і дієві способи 

боротьби з БПЛА тих класів і типів, які є в розпорядженні противника. 

Вирішення цього завдання залежить не тільки від фінансово-економічних ресурсів, 

але є ще дуже складним і трудомістким. Складність його вирішення полягає в надзвичайно 

низькому радіовіддзеркалюванні і тепловипромінюванні сучасними БПЛА, а також 

непостійності ведення ними радіообміну зі своїм пунктом управління, що суттєво ускладнює 

задачу ураження повітряних цілей такого класу. 

Проаналізувавши всі аспекти сформульованої проблемної ситуації, можна виділити 

наступні перспективні напрямки вирішення проблемних питань боротьби засобів 

протиповітряної оборони з БПЛА. 

Суттєвого скорочення витрат на проведення часткової модернізації засобів ППО в 

напрямку підвищення їх ефективності в боротьбі з БПЛА противника можна досягнути 
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шляхом широкого залучення до вирішення цієї задачі науково-технічного потенціалу 

навчальних закладів та науково-дослідних установ МО і ГШ Збройних Сил України. В 

науково-дослідних інститутах, ВВУЗ-ах, наукових центрах, відділах і лабораторіях воєнного 

відомства працює велика кількість докторів і кандидатів наук – прямих фахівців в області 

ППО. Широке залучення цих вчених, кожного в сфері індивідуальних наукових інтересів, до 

глибокого пророблення всіх теоретично можливих науково-технічних напрямків покращення 

ТТХ різних комплексів ППО з метою підвищення ефективності їх  боротьби з 

малорозмірними цілями  при тісному співробітництві з конструкторськими бюро оборонної 

промисловості України гарантовано забезпечить потрібний результат у вирішенні 

сформульованої задачі. Комплексне застосування конструкторського, науково-технічного 

потенціалу оборонної промисловості держави і наукового потенціалу установ і ВВУЗ-ів МО і 

ГШ Збройних Сил України може виявитися особливо ефективним саме на етапі пошуку 

нових нетрадиційних шляхів боротьби з сучасними БПЛА.  

Таке науково-технічне співробітництво та об‘єднання зусиль науковців всіх 

перелічених установ може бути досягнуте шляхом відкриття конкретних сумісних вузько 

спрямованих за тематикою науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт як 

директивного, так і ініціативного виду та систематичного проведення за їх тематикою 

об‘єднаних науково-технічних конференцій і семінарів. Це дозволить суттєво скоротити 

фінансові витрати не тільки на етапі пошуку і обгрунтування перспективних способів 

рішення проблеми, що розглядається, але і при проведенні аналітичних розрахунків і 

математичного моделювання, а також при проведенні порівняльного оцінювання приросту 

ефективності для різних перспективних варіантів удосконалення зразків озброєння ППО. 

Запропонований підхід забезпечить не тільки економію фінансів, але й якісний 

стрибок приросту ефективності в процесі розробки нових і модернізації існуючих засобів 

боротьби з БПЛА, що знаходяться на озброєнні армії, а також реалізацію комплексу 

спеціальних заходів по протидії системам розвідки і вогневого впливу, які входять до складу 

бортового встаткування повітряних цілей цього класу. 

Зазначені теоретичні і експериментальні дослідження з врахуванням профілю 

науково-технічної діяльності конкретних науково-дослідних установ і ВВУЗ-ів можуть мати 

наступний тематичний зміст [6]. 

За напрямком удосконалення засобів ППО з метою підвищення ймовірності 

виявлення та знищення малорозмірних БПЛА до переліку перспективних досліджень, на наш 

погляд, можна віднести наступні. 

1. Дослідження можливостей реалізації нових методів широкосмугової 

радіолокації, здатної виявляти резонансні віддзеркалення елементів бортового встаткування 

з підвищеними характеристиками. 
Очікуваним результатом може стати суттєве еквівалентне збільшення значень ЕПР 

малогабаритних БПЛА. В цілому це призведе до збільшення ймовірності їх своєчасного 

виявлення  
2. Експериментальне дослідження і аналітична формалізація явища резонансу 

кристалічної структури діелектричної речовини в процесі НВЧ- опромінення. 

Це дасть змогу оцінити реальні можливості щодо підвищення ефективності виявлення 

малорозмірних повітряних цілей, що містять у своєму складі діелектричні конструктивні 

елементи.  

3. Дослідження можливості і доцільності використання способу генерації потоку 

електромагнітних хвиль дециметрового діапазону в напрямку виявленого БПЛА противника 

з метою наведення на його паразитних антенах (провідниках на печатних платах та 

з‘єднуючих кабелях бортового встаткування) токів, які викликають відмови в роботі 

бортової системи управління БПЛА. 

Бортова система управління є центральним блоком, що координує роботу всіх 

периферійних устроїв, відмова в її роботі неминуче призведе до зриву виконання бойової 

задачі і падіння апарату.  
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4. Дослідження можливостей визначення параметрів руху малогабаритних БПЛА 

за допомогою пасивно-активного методу локації та методу варіювання фази зондувального 

сигналу станції виявлення цілі. 

Особливість такого підходу полягає в тому, що резонансний ефект досягається не 

тільки за рахунок  збігу або кратності частоти зондувального сигналу і власних коливань 

кристалічної структури діелектричної речовини окремих елементів корпусу БПЛА, але й при 

виконанні умов фазового збігу цих коливань. Результати теоретичних і експериментальних 

досліджень, організованих з використанням зазначеного підходу, можуть бути використані 

для удосконалення систем виявлення і супроводження малорозмірних цілей сучасними ЗРК. 

5. Суттєвих результатів покращення ТТХ  ЗКР, а тобто і підвищення 

ефективності ЗРК в цілому, можна досягнути за рахунок застосування бортової цифрової 

обчислювальної машин у складі її бортового обладнання [7-8].  

Це дозволить реалізовувати складні алгоритми обробки інформації, значно підвищити 

надійність, завадозахищеність, точність наведення ракети на ціль, а тобто і ефективність 

всього процесу знищення повітряної цілі. 

6. Обґрунтування можливості підвищення ефективності стрільби ЗРК по 

малогабаритним цілям за рахунок застосування на ЗКР з радіолокаційними підривниками 

додаткових оптичних або інфрачервоних датчиків цілі. 

Це забезпечить надійний і своєчасний підрив БЧ, тобто ліквідацію недоліку 

радіолокаційного підривника - неможливість накопичення у підривнику при стрільбі по міні 

і мікро БПЛА мінімально необхідної для реалізації підриву БЧ кількості віддзеркалених від 

цілі радіоімпульсів. Це відбувається з причини малих розмірів цілі і високої швидкості 

польоту ЗКР відносно БПЛА, тобто малого часу радіолокаційного контакту з ціллю. 

Ще одним варіантом підвищення ефективності боротьби з сучасними БПЛА може 

стати розробка і впровадження у війська нетрадиційних видів зброї, а саме - зброї 

спрямованої енергії, заснованої на нових фізичних принципах (лазерне, пучкове, 

електромагнітне та ін.). За цим напрямком розробки спеціалізованих комплексів і засобів 

боротьби з малорозмірними цілями перспективною можна вважати наступну тематику. 

1. Дослідження доцільності і можливості застосування наявних науково-

технічних напрацювань і проведення подальших робіт зі створення лазера для фізичного 

знищення малогабаритних БПЛА.  

2. Всебічна теоретична та експериментальна перевірка ідеї включення до складу 

ЗРК, оснащеного ЗКР з тепловими ГСН, малопотужних лазерів для підвищення ІК- 

сигнатури малорозмірних БПЛА, тобто для їх простого підігріву з метою підвищення 

ефективності стрільби. 

3. Дослідження можливості суттєвого підвищення потужності лазерного 

генератора для реалізації застосування в автоматизованих системах виявлення 

малорозмірних БПЛА лазерних далекомірів-цілеуказників з метою використання останніх 

для наведення ЗКР на ціль. 

4. Перспективним напрямком підвищення ефективності ураження малорозмірних 

БПЛА вважають модернізацію існуючих зенітних артилерійських комплексів, пов‘язану з 

застосуванням сучасних удосконалених засобів виявлення та супроводження цілей, суттєвим 

підвищенням точності стрільби, скороченням їх часу реакції, підвищенням щільності 

зенітного вогню, збільшенням вражаючої спроможності бойових частин зенітних снарядів і 

т.п.  

У цьому напрямку перспективними можуть вважатися дослідження, які плануються за 

наступною тематикою: 

1. Обґрунтування доцільності використання сучасних досягнень в області 

мікроелектроніки і обробки оптичних сигналів (застосування фотоматриць, методів аналізу 

фазових тремтінь та ін.) для забезпечення подальшого розвитку оптичних засобів виявлення 

малорозмірних повітряних цілей. Такі оптичні засоби виявлення доцільно впроваджувати 

при модернізації сучасних зенітно-артилерійських систем, що дасть змогу суттєво підвищити 

точність стрільби. 
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2. Підвищення щільності зенітно-артилерійського вогню за рахунок 

удосконалення технологій розробки та виробництва скорострільних зенітно-артилерійських 

автоматів та збільшення кількості їх стволів. 

3. Підвищення ефективності ураження БПЛА тактичного радіуса дії за рахунок 

модернізації системи підриву зенітного снаряду шляхом заміни контактного підриву ударної 

дії на безконтактний, дистанційної дії, що забезпечує надійний підрив заряду на заданій 

відстані від цілі і гарантоване її ураження. 

Не менш перспективним є напрямок створення зразків озброєння, призначених для 

протидії БПЛА щодо виконання ними бойового завдання. Позитивні очікування пов‘язані з 

подальшим удосконаленням засобів РЕБ. Досить високої ефективності використання можна 

очікувати від засобів, заснованих на застосуванні високочастотної електромагнітної енергії, 

здатних виводити зі строю радіоелектронну апаратуру БПЛА, а також здійснювати його 

фізичне руйнування. Такими засобами можуть бути електромагнітні гармати (установки), 

бойові частини ЗКР з випромінюванням потужних електромагнітних імпульсів, зенітні 

артилерійські снаряди, оснащені генераторами електромагнітної енергії і т.п.  

Боротьба з БПЛА на траєкторіях їх польоту має бути ретельно організована як 

система зенітного ракетного-артилерійського вогню і включати елементи системи розвідки і 

оповіщення, управління бойовими діями, системи зенітно-ракетного і зенітно-

артилерійського вогню, сукупність спеціалізованих зенітних засобів тощо [9]. 

Підводячи підсумки викладеному, у якості висновку треба зазначити, що для 

оперативного і ефективного вирішення проблеми розробки нових і модернізації існуючих 

засобів боротьби з БПЛА, а також реалізації комплексу спеціальних заходів по протидії 

системам розвідки і огневого впливу, які входять до складу бортового встаткування 

повітряних цілей цього класу, доцільно об‘єднати зусилля конструкторського, науково-

технічного потенціалу оборонної промисловості держави і наукового потенціалу установ і 

ВВУЗ-ів МО і ГШ Збройних Сил України 

Об‘єднати зусилля  науковців перелічених установ можна шляхом відкриття сумісних 

вузько спрямованих за тематикою науково-дослідних і дослідно-конструкторських  робіт. 

Це сприятиме взаємному порозумінню між науковцями у виборі найбільш 

перспективних напрямків розв‘язання наявних науково-практичних проблем і призведе до 

спільного спрямування зусиль на їх вирішення.  

Завдяки цьому, з одного боку, нові теоретичні результати дисертаційних досліджень 

науковців зможуть бути перевірені при проведенні натурних експериментів, а найбільш 

вагомі з них і реалізовані при розробці конкретних зразків БПЛА. З другого боку, завдяки 

тісному співробітництву зусилля теоретичних досліджень науковців ВВУЗ-ів будуть 

зосереджені на вирішенні найбільш актуальних замовлень і вимог практики розроблення 

новітніх зразків озброєння оборонною промисловістю нашої держави. При цьому все це 

може бути реалізовано практично без суттєвих додаткових фінансових витрат оборонного 

бюджету. 

Список літератури 

1. Застосування БпЛА в конфліктах сучасності / [Ю.К.Зіатдінов, М.В.Куклінський, 

С.П.Мосов, А.Л.Фещенко та ін.]; під ред. С.П.Мосова. – К.:2013.– 248 с. 

2. Радецький В.Г. Безпілотна авіація в сучасній збройній боротьбі: монографія / В.Г. 

Радецький, І.С. Руснак, Ю.Г. Даник. – К.: НАОУ, 2008. – 224 с. 

3. Білецький І.Г. Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в 

сучасних воєнних конфліктах [Електронний ресурс]. 

4. Фещенко Андрій. Розвиток безпілотних літальних апаратів за досвідом 

застосування у військових операціях Ізраїлю [Електронний ресурс]. 

5. Ярош С.П. Аналіз ведення бойових дій, тактики застосування ЗПН і використання 

нових інформаційних технологій у ході воєнного конфлікту в лівії в 2011 році / С.П. Ярош // 

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2011. – № 2(6). – С. 19–25. 



85 

 

6. Солонніков В.Г., Пермяков О.Ю., Чернега В.М. Сучасні проблеми боротьби засобів 

ППО з БпЛА та перспективи їх вирішення. К.: НУОУ, ―Труди університету‖ № 3 (136),  2016, 

с.127-133. 

7. Солонніков В.Г., Войтко О.В., Полякова О.В. Особливості проведення гармонічної 

лінеарізації нелінійного елемента в системах управління літальних апаратів з бортовою 

цифровою обчислювальною машиною. Науковий журнал ―Сучасні інформаційні технології у 

сфері безпеки та оборони‖ К.: НУОУ. – 2018. –  №2(32). – С. 65-71 

8. Солонніков В.Г., Войтко О.В., Полякова О.В. Рівняння періодичних процесів, які 

враховують особливості динаміки їх протікання в системах управління літальних апаратів з 

бортовою цифровою обчислювальною машиною. Науковий журнал ―Сучасні інформаційні 

технології у сфері безпеки та оборони‖ К.: НУОУ. – 2018. –  №3(33). – С. 35-40. 

9. Протидія безпілотним авіаційним комплексам: Методичний посібник. К.: НУОУ, 

2016.-28 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Федорієнко В. А. 

НУОУ 

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ ARCGIS, ЯК ОСНОВИ МАКЕТУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ФІКСАЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНСЬКИХ 

ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ СЦКК 

 

Сьогодні, однією із організацій, що представляють Україну, і при цьому, виконують 

безпекову місію та здійснюють свою діяльність в зоні проведення операції об‘єднаних сил на 

Сході України є Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та 

стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Даний Центр виконує функції щодо 

забезпечення взаємодії державних органів України, вищого командування Збройних Сил 

(ЗС) України та інших військових формувань і правоохоронних органів України, 

уповноважених представників інших зацікавлених сторін зі Спеціальною моніторинговою 

місією (СММ) ОБСЄ з питань визначення пріоритетів у здійсненні моніторингу дотримання 

режиму незастосування зброї та його верифікації. 

На даний час процес передачі інформації про обстріл здійснюється за рахунок 

використання стаціонарних або мобільних засобів зв‘язку із обмеженим використанням 

інформаційно-телекомунікаційних мереж. Підходи щодо фіксації на електронній карті 

порушень режиму припинення вогню з боку терористичних угруповань є недостатньо 

опрацьовані в СЦКК. Як наслідок, ефективність Центру щодо висвітлення порушень 

Мінських домовленостей з боку терористичних угрупувань не задовольняє сучасним 

вимогам. Тому питання щодо створення автоматизованої системи є актуальним. 

Метою є визначення основних аспектів щодо створення макету інформаційно-

аналітичної системи фіксації обстрілів для Української сторони СЦКК. 

Передумови створення макету інформаційно-аналітичної системи фіксації обстрілів 

(ІАСФ) організації УС СЦКК викликані протиріччям між умовами у яких функціонує СЦКК 

та спроможностями персоналу, які є недостатніми для ефективного функціонування СЦКК. 

При використанні існуючого процесу виникають проблеми, пов‘язані з: 

великою завантаженістю особового складу чергової зміни при різкому збільшенні 

кількості обстрілів одночасно з декількох напрямків; 

імовірністю виникнення помилок у зборі інформації внаслідок людського фактору; 

відсутністю можливості проведення швидкого аналізу з інтенсивності обстрілів за 

певний проміжок часу; 

відсутністю автоматизованих звітних форм для оперативної доповіді стану справ 

керівництву СЦКК; 

відсутністю єдиного підходу до даних, які вносяться до робочого журналу. 

Для уявлення предметної області, вхідних даних цих задач та структурного 

наближення була розроблена схема опису бізнес процесів As Is у нотаціях BPMN, на якій 

були визначені критичні зони згідно зазначених умов функціонування СЦКК. Для кожної із 

критичних зон було здійснено підбір програмних технологій. При цьому враховувалося, що 

інформація проходить 5 етапів, зокрема: 1. Фіксація факту обстрілу; 2. Документування 

обстрілів; 3. Узагальнення обстрілів за добу; 4. Підготовка доповідей за добу; 5. Підготовка 

аналітичних документів за період. 

У якості компоненти ГІС, що використовується для забезпечення функціонування в 

єдиному програмному середовищі та дотримання вимог згідно військового стандарту 

01.110.001, відповідності сучасним тенденціям, задоволенню можливостям щодо подальшого 

захисту, масштабування та підтримки було обрано програмну платформу ArcGIS. 

У схемі надходження інформації про обстріли,тепер ключову роль відіграє робоча 

станція (ПЕОМ), мобільний пристрій (смартфон / планшет), портал (або хмара). Для 

вирішення цих завдань, було запропоновано модернізований опис процесів То Ве із 

використанням ІАСФ.  
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Розроблений макет ІАСФ включає у себе пакет з програмним забезпечення (ПЗ) та 

спеціальним програмним забезпеченням. Тому, ІАСФ умовно можна поділити на дві 

складові: реляційну базу даних із вбудованими механізмами OLAP та ГІС (містить статичну 

ГІС та мобільну ГІС). Вибір ГІС у користь ПЗ ArcGIS здійснено із врахування охоплення 

максимальної функціональності СЦКК, яке стало ядром (основою) при створенні макету 

ІАСФ. Пакет геоінформаційних програм сімейства ArcGIS, включає наступні блоки – 

настільну ГІС (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene), ГІС-додаток для збору геоданних на 

мобільних пристроях (Collector for ArcGIS), ГІС портал організації УС СЦКК 

(ArcGISOnline), зовнішні локальні ГІС (ArcExplorer, ViewerArcGISOnline). 

Таким чином, були визначенні основні аспекти щодо створення макету інформаційно-

аналітичної системи фіксації обстрілів для Української сторони СЦКК в основі якої 

покладена програмна платформа ArcGIS та реляційна база даних з технологією OLAP. 
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Федченко О. П., к.військ.н., с.н.с. 

ТОВ ―ECOMM Co‖ 
 

ENVI ТА ONEBUTTON – ГЕОПРОСТОРОВІ РІШЕННЯ  

ДЛЯ ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ 

 

Сьогодні дані дистанційного зондування земної поверхні використовуються для 

прийняття критично важливих рішень при плануванні та організації бойових дій та для 

кращого розуміння ситуації до початку операції. З поширенням систем збору даних існує 

потік даних, що включає все: від відео та супутникових зображень до неоптичних даних, 

таких як LiDAR та SAR. 

Маючи велику кількість геопросторових даних, необхідних для вирішення 

поставлених задач, виникає необхідність у швидкій обробці та знаходженні відповідних 

даних, перетворення їх у інформацію, що необхідна для вирішення проблеми і своєчасне 

надання її особам, які її найбільше потребують. 

ENVI надає можливість оборонному відомству, від командного центру до окремого 

солдата, використовувати найсучасніші програмні технології для ефективного керування та 

використання геопросторових даних. 

Програмні рішення Jagwire ™, ENVI® та IDL® використовуються в оборонній 

промисловості від спільноти SOF до агентств розвідки. Завдяки аналітичним можливостям 

програмного комплексу ENVI, можливо розробляти високотехнологічні геопросторові 

продукти, навіть на ходу, в реальному часі. IDL дозволяє легко додавати власні алгоритми до 

продуктів ENVI, автоматизувати загальні завдання з експлуатації та розширювати продукти 

ENVI для задоволення унікальних потреб конкретних місій. 

Програмний комплекс ENVI ліцензований провідними операторами космічних даних, 

що отримуються із супутників QuickBird, Ikonos, Orbview, Cartosat-1, Formosat-2, 

Resourcesat-1, SPOT, IRS, Landsat та ін. Крім фіксованих моделей сенсорів, включених у 

програмний комплекс, користувач може виконати геометричну корекцію довільного 

сканерного зображення, використовуючи модифікований алгоритм DLT (Direct Linear 

Transformation), закладений у програмний комплекс ENVI. 

ENVI призначений для візуалізації й обробки даних і містить у собі набір 

інструментів для проведення повного циклу обробки даних від ортотрансформування і 

просторової прив'язки зображення до одержання необхідної інформації і її інтеграції з 

даними ГІС. 

Відмінною рисою програмного комплексу ENVI є відкрита архітектура й наявність 

мови програмування IDL (Interactive Data Language), за допомогою якої можна істотно 

розширити функціональні можливості програми для вирішення спеціалізованих задач: 

автоматизувати існуючі алгоритми, а також створювати власні алгоритми обробки даних і 

виконувати пакетну обробку даних. 

ENVI містить спектральні бібліотеки, алгоритми та інструменти для виконання 

спектрального аналізу, які постійно оновлюються. 

ENVI підтримує широкий діапазон растрових і векторних форматів, таких як ESRI 

SHP, MapInfo TAB, MapInfo MID/MIF і багато ін. Можливе створення й редагування 

растрових і векторних шарів, перегляд і редагування атрибутивних таблиць. 

Програмний комплекс ENVI відповідає всім основним вимогам, необхідним при 

обробці зображень, та включає в себе наступні основні функції: 

візуалізація та обробка даних дистанційного зондування; 

обробка та глибокий спектральний аналіз мультиспектральних і гіперспектральних 

зображень; 

просторова прив'язка зображень; 

ортотрансформування; 

створення ЦМР на основі стереозображень; 

тривимірна візуалізація; 
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топографічний аналіз; 

обробка й аналіз даних радарної та лідарної зйомки; 

інтерактивне дешифрування та класифікація; 

аналіз рослинності з використанням вегетаційних індексів (NDVI); 

геометрична та радіометрична корекція; 

інтерактивне спектральне і просторове поліпшення зображень; 

калібрування та атмосферна корекція; 

підтримка растрових і векторних форматів; 

забезпечення підтримки даних дистанційного зондування, отриманих із супутників 

WorldView-1, QuickBird, FORMOSAT-2, IKONOS, CartoSat, ALOS, EROS, Orbview, SPOT, 

IRS, TERRA (ASTER), Landsat, і ін. 

ENVI OneButton – просте у використанні програмне забезпечення для обробки даних з 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Завдяки використанню найсучасніших 

фотограмметричних і комп'ютерних алгоритмів, ENVI OneButton дозволяє створювати такі 

вихідні продукти як ортомозаїки і хмари точок, ЦММ/ЦМР, включаючи інструменти 

точності та аналізу. Для роботи в ENVI OneButton не потрібно будь-яких знань в області 

фотограмметричної обробки, а вихідні продукти можуть бути легко інтегровані в такі 

системи для обробки даних дистанційного зондування як ENVI і ArcGIS. 

ENVI OneButton дозволяє легко і швидко в автоматичному режимі створювати 

геоприв'язані 2D і 3D продукти. Сумісне використання програмного забезпечення ENVI і 

ENVI OneButton дозволяє отримати закінчене рішення з використанням даних  з безпілотних 

літальних апаратів для розробки нових або розширення існуючих додатків і аналітики. 

Основні переваги: 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

висока швидкодія (всього кілька хвилин від збору зображень до отримання готових 

продуктів); 

повністю автоматичне зшивання зображень в мозаїку, вирівнювання за кольором і 

яскравістю; 

унікальний алгоритм блочного зрівнювання для точного геопозиціонування кутових 

зображень і зображень в надир; 

створення звітів, що показують властивості проекту, результати обробки, статистику, 

аналіз покриття зображеннями, карту кореляції зображень і результати калібрування камер; 

використання графічних (GPU) і багатоядерних процесорів для збільшення швидкості 

обробки зображень. 

Командири всіх рівнів, офіцери розвідки та керівники всіх ланок управління мають 

величезну кількість доступних їм даних. Фактично, існує стільки даних, що проблема 

полягає не в тому, чи є відповідні дані, а в тому, як швидко знайти потрібні дані  необхідні 

для вирішення поставленої задачі. 

ENVI забезпечує комплексне керування геопросторовими даними, щоб командири 

могли зосередитися на вирішенні проблем, а не на пошуку даних. 

Тепер відповідні особи, які приймають рішення, можуть отримати доступ до одного 

продукту повного спектра, а не до відключених програмних продуктів, які ефективно не 

взаємодіють один з одним. Незалежно від того, чи це важлива військова операція, чи 

здійснення прикордонного контролю або реагування на стихійне лихо, немає часу для 

просіювання терабайт даних, щоб знайти інформацію, що стосується даної місії. 

З ENVI штаб будь-якого рівня може швидко знайти потрібні дані з декількох джерел, 

щоб витрачати більше часу на вирішення проблем, а не на пошук даних. 

 

 

 

 

 


