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ТЕХНІКА 

 

УДК 517.977                                                                      д.т.н., проф. Барабаш О.В. (ДУТ) 

к.т.н. Дахно Н.Б. (ДУТ) 

 

ДВОКРОКОВИЙ ВАРІАЦІЙНО-ГРАДІЄНТНИЙ МЕТОД В СИСТЕМАХ 

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ 

ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 

 
Сучасність вимагає ефективного використання безпілотних літальних апаратів різного 

призначення. Тому необхідно розроблення і  застосування сучасних методів по обґрунтуванню і 

синтезу систем керування безпілотних апаратів, як складних динамічних систем.  

У даній роботі розглядаються динамічні моделі систем підтримки прийняття рішень для 

управління безпілотними літальними апаратами заданими рівняннями з K -позитивно 

визначеними K -симетричними операторами. Для дослідження зазначених моделей 

пропонується застосовувати двокроковий варіаційно-градієнтний метод.  

Проведений аналіз показав, що для реалізації цього методу не потрібно знання спектра 

оператора, крім того, він має хорошу швидкість збіжності і більш стійкий до збурень в 

порівнянні з градієнтними методами. В роботі доводиться теорема про збіжність двокрокового 

варіаційно-градієнтного методу і отримані оцінки, які характеризують швидкість його 

збіжності. На основі доведеної теореми зроблено висновки про достатню ефективність 

застосування двокрокового варіаційно-градієнтного методу у складі програмного забезпечення 

систем підтримки прийняття рішень для керування безпілотними літальними апаратами. 

Ключові слова: динамічні моделі, система підтримки прийняття  рішень, польотне 

завдання, безпілотний літальний апарат, траєкторія польоту, варіаційно-градієнтний метод, 

градієнтний метод. 

 

Постановка проблеми. Безпілотні літальні апарати (БПЛА) є ефективним засобом для 

вирішення широкого спектра завдань як військового, так і народногосподарського 

характеру[1,2]. БПЛА мають велику перспективу застосування в тих областях, де відсутність 

пілота на борту дозволяє зробити літальний апарат більш компактним і дешевим, а також 

при виконанні робіт, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я людини. 

Досягнення в області технологій мікроелектроніки і інформатики дозволяють 

вирішувати завдання зі створення БПЛА різного призначення і конструктивної компоновки 

[3]. Тому важливим є розробка сучасних методів по обґрунтуванню і синтезу систем 

керування БПЛА як складних динамічних систем. На жаль майже всі існуючі на сьогодні 

методи, що використовуються в системах управління сучасними БПЛА, є достатньо 

ресурсоємними. 

Тому актуальним і перспективним є поширення двокрокового варіаційно-градієнтного 

методу на  більш широкий клас рівнянь і застосування його до дослідження динамічних 

моделей систем підтримки прийняття рішень (СППР) для керування БПЛА.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження СППР в задачах 

управління приділяється багато уваги [4–6]. Особливе місце в цих робота  займають 

динамічні моделі підтримки прийняття рішень [7]. 

Серед великої кількості методів, що досліджують динамічні моделі найчастіше на 

практиці застосовують варіаційні, проекційні, градієнтні та різницеві методи. Останнім 

часом все частіше застосовуються підходи, які суттєво прискорюють швидкість збіжності 

цих методів, мають більш широку область застосування і більш стійкі до збурень [8,9]. 

Ці підходи поєднують у собі ідеї як варіаційних, так і градієнтних методів. Одним із 

представників цього класу є двокроковий варіаційно-градієнтний метод. Тому застосування 

двокрокового варіаційно-градієнтного методу до динамічних моделей СППР є актуальним. 

Основний матеріал. Динамічна модель СППР описується задачею, що породжена  

рівнянням вигляду:  
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, .Au f f H 
                                                            

 (1) 

Оператор : ( )A D A H  визначено на щільній в H  множині ( )D A , є лінійним K-

позитивно визначеним і K-симетричним, тобто існує оператор : ( )K D K H  і 

 ( ) ( )D K D A , який допускає замикання в H  і такий що: 
2

, 0 : ( , ) , ( ),Au Ku u u D A      
    

 (2) 

2
( , ), ( ),Ku Au Ku u D A  

    
 (3) 

( , ) ( , ), , ( ).Au Kv Ku Av u v D A  
     

 (4) 

Припустимо, що існує лінійний K-позитивно визначений і K-симетричний оператор 

: ( )B D B H  і ( ) ( )D B D A , для якого просто побудувати обернений 
1B
 і виконуються 

умови: 

, 0 : 0 , ( ),

( , ) ( , ) ( , ).

u D A

Bu Ku Au Ku Bu Ku

   

 

       

 
    

 (5) 

При виконанні  (2) – (5) рівняння (1) має єдиний узагальнений розв’язок [10] і, 

розв’язання рівняння (1) рівносильне знаходженню мінімуму функціоналу: 

( ) ( , ) 2( , ).F u Au Ku f Ku 
      (6) 

Розглядаємо рівняння (1) і припускаємо, що виконані умови (2) – (5). 

Нехай 0H  деякий гільбертів підпростір такий що 0 ( )H D A H   і 0 ( )u D A  – 

довільне початкове наближення. Припустимо, що k -е наближення знайдено, тоді наступні 

наближення знаходяться за схемою: 

1 0, ,k k k ku x w w H   
     

 (7) 

в якій елемент kx  визначається з рівняння: 

,k k k k k kBx Bu B r    
      

 (8) 

0 0 0 0 ,Bx Bu r 
      

 (9) 

де 1k k ku u   , k kr f Au   – нев’язка. 

Невідомі параметри ,k k  ,  та елемент kw  знаходимо з умови мінімуму функціоналу: 

1 1 1 1( ) ( , ) 2( , ).k k k kF u Au Ku f Ku    
    

 (10) 

Оскільки B  має обернений, метод (7) – (9) можна переписати у вигляді: 
1

1 ,k k k k k k ku u B r w   

    
     

 (11) 

1

1 0 0 0 0.u u B r w   
      

 (12) 

Перше наближення шукається згідно з однокроковим варіаційно-градієнтним методом  

[11]. Для наступних наближень, після перетворень з урахуванням формул (11) – (12), 

отримаємо співвідношення для визначення невідомих параметрів ,k k   та поправки kw  при 

2k  : 
1( , ) ( , ) ( , ) ( , ),k k k k k k k k k kA K AB r K Aw K r K        

 
    (13) 

1 1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) ( , ),k k k k k k k k k kA KB r AB r KB r Aw KB r r KB r        
 

 (14) 

1

0( , ) ( , ) ( , ) ( , ), .k k k k k kA Kv AB r Kv Aw Kv r Kv v H           (15) 

Побудуємо початкове наближення 0u  наступним чином: 

0 1 1,u u w  
     

 (16) 

де 1 ( )u D A   довільний елемент, а 1 0w H   знаходимо з умови: 

1 0( , ) 0, .f Au Kv v H   
   

 (17) 

Перепишемо (17) у вигляді: 
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1 1 0( , ) ( , ), .f Au Kv Aw Kv v H    
   

 (18) 

З рівняння (18) легко бачити, що коли 1 0ku   , то за початкове наближення можна 

взяти елемент, побудований за методом Ріца. 

Звертаємо увагу, що тоді 

0( , ) 0, 0, .kr Kv k v H   
   

 (19) 

Для 0k   це випливає з рівності (17). Для 1k   з однокрокового варіаційно-

градієнтного методу. При 2k   з визначення kr  та (11) маємо: 

1

1 .k k k k k k kr r A AB r Aw   

        (20) 

З формули (20) і системи (15) бачимо, що (19) виконується для всіх 2k  . 

Якщо 0H  підпростір породжений системою лінійно незалежних елементів 

{ : 1}i i H   , поправку будемо шукати у вигляді: 

1

,
n

k

k i i

i

w a 



     

 (21) 

де { : 1,1 }k

ia k i n R    . 

Тоді співвідношення (13) – (15) перетворюються у систему лінійно незалежних рівнянь: 

1

1

( , ) ( , ) ( , ) ( , ),
n

k

k k k k k k i k k k k

i

A K AB r K a A K r K       



       (22) 

1 1 1 1 1

1

( , ) ( , ) ( , ) ( , ),
n

k

k k k k k k i k k k k

i

A KB r AB r KB r a A KB r r KB r       



  
  

 (23) 

1

1

( , ) ( , ) ( , ) ( , ), 1, .
n

k

k k j k k j i k j k j

i

A K AB r K a A K r K j n       



   
  

 (24) 

З того, що оператор A є K-позитивно визначеним і K-симетричним випливає, що 

система (22) – (24) має єдиний розв'язок відносно ,k k   і 
k

ia . 

Теорема 2.2. Якщо в рівнянні (1) оператор A  задовольняє умовам (2) – (5), 0u  – 

початкове наближення знайдене за методом Рiца, то двокроковий варіаційно-градієнтний 

метод (7) – (15) збігається і швидкість збіжності характеризується оцінкою: 

* 1

0

1
( ) ,k kB B

u u q B f Au


    

де 

2

2
, .

1

k

k k
q

 


  


 

 
   

 (25) 

Доведення:  

На множині ( )D B  задамо новий скалярний добуток [12]: 

[ , ] ( , ), , ( )u v Bu Kv u v D B 
    

 (26) 

і норму 
2

[ , ], ( ).
B

u u u u D B   

Замикання множини ( )D B  в сенсі метрики (26) будемо називати енергетичним 

простором BH  оператора B . 

Позначимо 
1 1,G B A g B f   ,      (27) 

і розглянемо рівняння: 

.Gu g
       (28) 
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Оператор G , як показано в [11], є лінійним, позитивно визначеним симетричним і 

обмеженим в BH . А умова (5) набуде вигляду: 
2 2

[ , ] , .BB B
u Gu u u u H   

    
 (29) 

Задача мінімізації функціоналу (6) рівносильна задачі знаходження мінімуму на 

просторі BH  функціоналу: 

( ) [ , ] 2[ , ].F u Gu u g u 
     

 (30) 

З урахуванням заміни (27) виконавши певні перетворення, метод (7) – (15) прийме 

вигляд: 

1 0, , 1,k k k k k k k k Bu u w w H H k          
  

 (31) 

1 0 0 0 0 0 0 0, , ,B Bu u w w H H u H           (32) 

де 

.k kg Gu  
     

 (33) 

А співвідношення (13) – (15) для визначення невідомих ,k k   та елемента kw  

еквівалентні співвідношенням: 

[ , ] [ , ] [ , ] [ , ],k k k k k k k k k kG G Gw          
   

 (34) 

[ , ] [ , ] [ , ] [ , ],k k k k k k k k k kG G Gw          
   

 (35) 

[ , ] [ , ] [ , ] [ , ],k k k k k kG v G v Gw v v      
    

 (36) 

Отже, розв’язання рівняння (1) методом (7) –(15) зводиться до розв’язання рівняння 

(28) методом (31) – (36) в просторі BH . 

З формули (19) випливає, що  

0[ , ] 0, , 1.k v v H k    
   

 (37) 

Якщо поправку kw  шукати у вигляді 

,k k k k k kw y s v   
 1,k k ks y y  

 

то рівності (34) – (36) набудуть вигляду: 

[ , ] [ , ], 1, ,k i k iGv G i n           (38) 

[ , ] [ , ] [ , ],k k k k k k k k kG G v         
    

 (39) 

[ , ] [ ( ), ] [ , ].k k k k k k k k kG G v         
    

 (40) 

Розглянемо лінійний оператор Z  визначений за формулою: 

, ,BZy y h y H    

де 0 Bh H H   є розв’язком рівняння: 

( ) 0.PG y h   

Тут P оператор ортогонального проектування BH  на 0H . 

Зауважимо, що оператор Z має властивості: 
2, , , ,QZ Q ZQ Z QGZ GZ Z Z   

   
 (41) 

де Q I P  . 

Введемо оператор  

.W GZ       (42) 

Оператор W  є лінійним, симетричним, відображає простір BH  на 0H 
 і виконується 

умова: 
2 2

0[ , ] , ,
B B

u Wu u u u H           (43) 

причому 
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.       

Розглянемо рівняння: 

0, ,Wz q z H  
                                                   

 (44) 

де 0 ,q g Gu   0u  – початкове наближення рівняння (28) побудоване за методом Рiца. 

Рівняння (44) має єдиний розв’язок 
*z . 

З рівності (37), (33) та означення оператора P  маємо: 
*

0( ) 0,PG u u 
     

* *

0 ,Zu u u   

де 
*u  – узагальнений розв’язок рівняння (28). 

З рівності (37), (33) та означення оператора P  маємо: 
* * *

0 00 ( ),q Wz g Gu GZz g G u Zz       
   

 (45) 

* * *

0 0 0

* * *

0 ( )

.

g Gu g Gu Gu Gu q G u u

q GZu q GZQu q WQu

         

     
    (46) 

З рівнянь (45) і (46) можна зробити висновок, що рівняння (28) і (44) рівносильні і їх 

розв’язки пов’язані формулами: 
* * * *

0 , .u u Zz z Qu  
    

 (47) 

З вище приведеного факту, властивостей оператора Z, формул (41) і (42), (44) маємо: 
* * * *

* * *

0 0

0 0

( ) [ , ] 2[ , ] [ ( ), ] [ , ]

[ ( ), ] [ , ] [ , ]

[ , ] 2[ , ] [ , ].

F u Gu u g u G u u u u Gu u

W z z z z q z Gu u

Wz z q z Gu u

      

     

  

 

Тобто приходимо до висновку, що задача знаходження мінімуму функціоналу (30) в 

просторі BH  рівносильна задачі знаходження мінімуму в просторі 0H 
 функціоналу: 

( ) ( , ) 2( , ).z Wz z q z  
    

 (48) 

Нехай 1{ }k ku   – послідовність побудована двокроковим варіаційно-градієнтним 

методом (7) – (15), де 0u - наближення знайдене за методом Ріца. 

Ми вже довели, що послідовність побудована за методом (7) – (15) для рівняння (1) і 

послідовність, побудована за методом (31) – (36) для рівняння (28) еквівалентні. Тому 

можемо розглядати послідовність 1{ }k ku   утворену згідно методу (31) – (36). З цієї 

послідовності утворимо нову послідовність: 

0, 0,k kz Qu z 
     

 (49) 

і доведемо, що вона мінімізує функціонал ( )z  (48). 

Для цього запишемо співвідношення (37) і (37) у вигляді: 

0, ( ) 0, 1.k k kP PG v k    
    

 (50) 

Оскільки 0u  наближення знайдене за методом Ріца, то 

0 .PGu Pg
      

 (51) 

З визначення оператора  Z  випливає, що 

0

, ( ) 0,

, 1.

k k k k k

k

Zu u h PG u h

h H k

   

 
    

 (52) 

З співвідношень (50), (51) і (33) отримаємо рівність: 

0( ) ( ) 0, 1.k k kP P g Gu PG u u k        

Звідки випливає, що в формулах (52) 0 , 1kh u k   . Тобто, з врахуванням 

властивостей ZQ Z  і позначення (49), маємо: 
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0 0 , 1.k k ku u Zu u Zz k    
    

 (53) 

З формули (50) і визначення оператора Z  отримаємо співвідношення:  

, 1.k k kv Z k   
    

 (54) 

На підставі формул (33), (44), (53), (54) маємо: 

0 0( )

,

k k k

k k

g Gu g Gu G u u

q GZz q Wz

       

   
    

 (55) 

( ) ,k k k kG v GZ W    
     

 (56) 

1 1

1,

ˆ ,

ˆ

k k k k k k

k k k

u u Zz Zz Z

z z

 



 



    

 
    

 (57) 

ˆ ˆ .k k kG GZ W         
 (58) 

Застосовуючи до рівностей (31), (32) оператор Q, враховуючи (39), (40), (49), (50), (55) 

– (58) і властивість QW=W, отримаємо: 

1 0 0 0 0 0 0 0 0, , ( , ) ( , ),z q W         
 

1
ˆ ,k k k k k kz z         

ˆ ˆ ˆ ˆ[ , ] [ , ] [ , ],k k k k k k k kW W          

ˆ[ , ] [ , ] [ , ].k k k k k k k kW W          

Тобто, послідовність kz  будується за методом спряжених напрямків, де за початкове 

наближення береться елемент 0 0z  , цей метод збігається в просторі 0H 
 до розв’язку 

*z  

рівняння (44) і швидкість збіжності характеризується оцінкою: 
* * 2 * *[ ( ), ] [ , ],k k kW z z z z q Wz z  

    
 (59) 

де kq  задовольняє рівності(25). 

Враховуючи властивість QW=W і формули (42), (47), (53) маємо співвідношення: 
* * * * * *[ ( ), ] [ , ] [ ( ), ].k k k k k kW z z z z GZz GZz u u G u u u u         

З якого і умов (29), (43) отримаємо: 

 
2

* * *[ ( ), ],k k kB
u u W z z z z    

    
 (60) 

2 2 2* * * *

0 0, ,
B B B

Wz z Wz Wz q g Gu            .
 

  (61) 

 

З оцінок (60), (59) і (51) випливає: 
2 2* 2

0

1
.k k BB

u u q g Gu


    

Теорема доведена. 

Якщо B K I   – тотожні оператори, то метод (7) – (15) перетворюється в 

прискорений варіаційно-градієнтний метод, який розглянуто в [13].  

Висновки. Аналіз оцінок, отриманих в результаті доведення теореми дозволяє зробити 

висновки, що двокроковий варіаційно-градієнтний метод для лінійних рівнянь з K-позитивно 

визначеним і K-симетричним оператором, має хорошу швидкість збіжності і не потребує 

знання спектра оператора.  

Тому реалізація двокрокового варіаційно-градієнтного методу в процесі автоматизації 

керування безпілотним літальним апаратом дозволить досягти нової якості функціонування 

автоматизованих систем управління, істотно підвищити оперативність обробки інформації в 

процесах прийняття рішень і, тим самим, підвищити якість і ефективність управління БПЛА.  
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ДВУХШАГОВЫЙ ВАРИАЦИОННО-ГРАДИЕНТНЫЙ  МЕТОД В СИСТЕМАХ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПЛОТНЫМИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

 

Современность требует эффективного использования беспилотных летательных 

аппаратов различного назначения. Поэтому необходима разработка и применение современных 

методов по обоснованию и синтезу систем управления беспилотными аппаратами, как 

сложными динамическими системами. 

В данной работе рассматриваются динамические модели систем поддержки принятия 

решений для управления беспилотными летательными аппаратами заданными уравнениями с 

K-положительно определенными K-симметричными операторами. Для исследования указанных 

моделей предлагается применять двухшаговый вариационно-градиентный метод. 

Проведенный анализ показал, что для реализации этого метода не требуется знание 

спектра оператора, кроме того, он имеет хорошую скорость сходимости и более устойчив к 

возмущениям по сравнению с градиентными методами. В работе доказывается теорема о 

сходимости двухшагового вариационно-градиентного метода и получены оценки, которые 

характеризуют скорость его сходимости. На основании доказанной теоремы сделаны выводы о 

достаточной эффективности применения двухшагового вариационно-градиентного метода в 

составе программного обеспечения систем поддержки принятия решений для управления 

беспилотными летательными аппаратами. 
Ключевые слова: динамические модели, система поддержки принятия решений, 

полетное задание, беспилотный летательный аппарат, траектория полета, вариационно-

градиентный метод, градиентный метод. 
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Prof. Barabash O.V., Ph.D. Dakhno N.B. 

TWO-STEP VARIATIONAL-GRADIENT METHOD IN A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR 

CONTROL UNMANNED AERIAL VEHICLES 

Modernity requires effective use of unmanned aerial vehicles for various purposes. Therefore, it is 

necessary to develop and apply modern methods for substantiating and synthesizing control systems for 

unmanned aerial vehicles, as complex dynamic systems. 

In this paper, we consider dynamic models of decision support systems for controlling unmanned 

aircraft, which are defined by K-positive determined  K-symmetric operators. To study these models, it is 

proposed to use a two-step variational-gradient method. 

The analysis showed that this method does not require knowledge of the spectrum of the operator, in 

addition, it has a good convergence rate and is more resistant to perturbations compared to gradient 

methods. The theorem, which characterizes the convergence rate of a two-stage variational-gradient 

method, is proved in the article. On the basis of this theorem, conclusions about the sufficient efficiency of 

the application of the two-step variational-gradient method in the software of decision support systems for 

the management of unmanned aerial vehicles are drawn.  

Application of two-step variational-gradient method in decision support systems will improve the rate 

of information processing in decision-making processes as well as improve the quality and efficiency of  

controlling  unmanned aircraft. 

Keywords: dynamic models, decision support system, flight mission, unmanned aerial vehicles, 

trajectory, variation-gradient method, gradient method. 
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КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕСТІВ 

 
Для керування електронними пристроями, для сучасного користувача важливими 

критеріями є такі, як: зручність та простота керування. Для того щоб надати користувачу 

такі можливості та зручності в використанні, є досить доцільною розробка системи, яка б 

надавала такі можливості. Керування системою, яка працює на основі жестів, є надзвичайно 

перспективним, та  може суттєво полегшити користувачу роботу з нею, тому що, жести які 

потрібні для керування системою, можуть бути інтуїтивно зрозумілими користувачу, 

порівняно з іншими системами які працюють за допомогою комбінацій клавіш. 

Для вирішення задач керування за допомогою жестів, пропонується програмно-апаратний 

комплекс, який побудований на основі різних модулів, кожен з яких в свою чергу виконує 

відповідну роль в системі, наприклад знаходить точку інтересу з множини чи вираховує глибину 

сцени. Також в системі є ядро, яке відповідає за аналіз модифікаторів та жестів. 

На основі даних модулів стає можливо створити систему, яка б працювала на основі 

жестів. Але для створення даної системи, потрібно вирішити певні задачі, такі як: 

сегментація, скелетизація, спостереження. Кожна з яких містить в собі відповідні 

математичні моделі та визначення. 

Запропонований програмно-апаратний комплекс для керування природніми жестами.  уть 

програмно-апаратного комплексу полягає в тому, щоб забезпечити користувача таким 

інтерфейсом, щоб він виконував роботу знаходячись частково віддалено від робочого місця, чи 
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маніпулював інструментами на відстані, тобто за допомогою жестів. Використання 

пропонованого програмно-апаратного комплексу дозволить покращити показники стерильності 

в операційних, підвищити технічну безпеку під час виконання безпосередньої роботи 

користувача з приладами. 

Ключові слова: штучний інтелект, контролери, модулі, жести, глибина сцени, точка 

інтересу, аналіз модифікаторів, аналіз жестів, сегментація, скелетизація, спостереження. 

 

Вступ. В сучасній науці і техніці при вирішенні ряду завдань виникає необхідність у 

використанні природних методів людино-комп'ютерної взаємодії, так званих природних 

інтерфейсів. Однак дотепер немає єдиного визначення таких інтерфейсів. Тим не менш, 

існують різні підходи до класифікації та впорядкування природних інтерфейсів.  

Пріоритетний напрям досліджень і розробки - автоматизація роботи операційної 

кімнати і розробка інтерфейсів для управління медичним обладнанням. Другий за 

значимістю напрямок це взаємодія з роботизованими платформами [1]. 

Тому головною областю застосування розроблюваної системи є спеціалізовані 

вбудовуванні системи. Так само, враховуючи цінність природних інтерфейсів для завдань 

неавтоматизированої навігації, взаємодії з віртуальними об'єктами і психологічних завдань 

дослідження станів присутності, в якості області застосування системи слід відзначити 

використання у середовищах AR і VR. 

Постановка задачі. Завдання розробки тривимірних жестових інтерфейсів пов'язане з 

завданнями віддаленої взаємодії з реальними чи віртуальними об'єктами. Наприклад, при 

розробці медичних програм для роботи в хірургічній операційній необхідно забезпечити 

режим стерильності, що важко при використанні звичних пристроїв. Аналогічно, цілий ряд 

сучасних діагностичних і хірургічних методик передбачає використання випромінювань 

різних типів. Відповідно, вимога радіаційної безпеки призводить до необхідності управління 

приладами зі спеціальних захищених пультів. Проте створення таких віддалених робочих 

місць не завжди зручно для медиків, так як вимагає часу для перемикання в традиційний 

режим ведення операції, якщо така необхідність виникає при будь-яких непередбачених 

обставинах. Тобто, при розробці сучасних методик діагностики та лікування мають місце 

ситуації, коли використання традиційних методик взаємодії з комп'ютером різко ускладнює 

роботу медиків [2]. 

Схожі завдання забезпечення взаємодії виникають при розробці систем комп'ютерної 

візуалізації на базі середовищ віртуальної реальності, передбачають ефект присутності.  

Тут при використанні звичайних засобів введення при роботі також можуть виникати 

проблеми безперервного переходу від вивчення віртуального світу до пошуку потрібних 

клавіш або інших пристроїв. Використання для маніпуляцій і навігації в віртуальному світі 

спеціальних джойстиків також не завжди зручно [3]. 

Таким чином, виникає задача розробки нових, зручних для здійснення основної 

діяльності користувачів людино-комп'ютерних інтерфейсів для взаємодії як з реальними, так 

і з візуальними (віртуальними) об'єктами. 

Основна частина. Для створення системи на основі природніх інтерфейсів, необхідно 

враховувати можливість комбінації в рамках однієї реалізації фіксації декількох природніх 

активностей людини. Нейрокомп’ютері інтерфейси засновані на розпізнаванні власної 

електричної активності мозку, пов'язаної, зокрема, з рухами рук і ніг і формування команд на 

переміщення реальних або віртуальних об'єктів. У зв'язку з темою цієї статті інтерес 

представляють роботи з використання інтерфейсів даного типу в системах віртуальної і 

розширеної реальності як для маніпуляції об'єктами, так і для здійснення навігації в 

віртуальному просторі. При організації переміщення у віртуальному просторі широко 

використовуються природні інтерфейси, засновані на фіксації і розпізнавання рухів всього 

тіла людини або окремих органів [4]. 
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В системах використовуються комплексні інтерфейси, що включають, зокрема, і шолом 

віртуальної реальності з відстеженням напрямку погляду, і хитку платформу, що забезпечує, 

ілюзію падіння, і звичну мишу.  

Такі комплексні інтерфейси для систем візуалізації на базі віртуальних середовищ 

можуть включати в себе одночасно введення жестів і розпізнавання мови. У ряді випадків у 

системах віртуальної або розширеної реальності може знадобитися взаємодія з реальними 

об'єктами [5]. 

Як вже зазначалося, використання жестових інтерфейсів в медицині мотивується, як 

правило, необхідністю підтримки режиму стерильності в операційних. Крім цього, 

постановка задачі може бути пов'язана з маніпуляціями в рамках середовищ віртуальної і 

розширеної реальності тривимірними об'єктами медичної візуалізації, отриманими при 

дослідженнях організму. Також існують спроби використовувати такі інтерфейси як 

додаткового джерела для передачі інформації в ході серйозних операцій. Тому в якості 

жестів розглядалися не тільки рухи рук, але і рухи всього тіла, рухи голови іноді в комбінації 

з аналізом руху очей [6]. 

Важливим завданням є оцінка інтерфейсів. У роботах, що описують розробку жестових 

інтерфейсів, інтерес представляє поставлена проблема обліку, як стресу користувача, так і 

фізичних зусиль, витрачених ним при роботі. У той же час при оцінці інтерфейсу не 

враховується основна діяльність користувача (в даному випадку лікаря-хірурга) і зусилля, 

необхідні для перемикання з основного типу діяльності на роботу з інтерфейсами. У ряді 

робіт для оцінки складності жестової мови розглядаються зусилля щодо переходу від жесту 

до жесту, але в загальному випадку проблеми ергономіки жестових інтерфейсів розроблені 

слабо. У теж час спостереження прикладів реальних комп'ютеризованих медичних систем 

показують, що переходи від роботи з традиційної медичної апаратурою до людино-

комп'ютерних інтерфейсів можуть при виникненні будь-яких нештатних ситуацій викликати 

стрес у користувача [7]. 

Метод скелетизації представляє реалізацію full-body-interaction методів. Такі методи 

передбачають взаємодію за допомогою розпізнавання (чи оцінки) поточної пози тіла (або 

його частини) оператора в просторі. Для проведення такої оцінки необхідно послідовно 

вирішити такі завдання: 

1. Сегментація  

Необхідно вирішити задачу сегментації сцени, в даному випадку полягає у виділенні 

оператора у видимій сцені. 

2. Скелетизація  

Для подальшої оцінки пози оператора як деревовидно-упорядкованого набору 

координат точок, відповідних шарнірам в ієрархічній моделі людини, необхідно вирішити 

завдання скелетизації множини точок, відповідних оператору, отриманого на етапі 

сегментації. 

3. Спостереження  

Результуюча оцінка полягає у створенні гнучкого модельного об'єкта, має ті ж 

параметри, що і користувач, і установка його в положення, максимально близьке до 

спостережуваного. Таким чином, цю задачу можна, у свою чергу, розбити на дві підзадачі: 

(a) Первісна оцінка параметрів користувача. Вирішується один єдиний раз при 

захопленні (ініціалізації) об'єкта інтересу, 

(b) Підгонка (стеження). Вирішується для кожного кадру протягом нагляду. 

Для початку стеження за користувачем, його необхідно виділити в сцені. Нехай  - 

множина точок сцени поточного кадру. Тоді завдання сегментації можна описати у вигляді: 

необхідно представити виділити такі F та   FіFщо,  

Множину точок F будемо називати множиною інтересу, множину  - фоном. 

Ми скористаємося підходом, заснованим на методі розростання областей. Застосуємо 

алгоритм кристалізації. Він полягає в тому, що вибирається один або декілька центрів 

кристалізації і з них відбувається розширення області на «близькі» в якійсь нормі елементи. 
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Насамперед необхідно вибрати центри кристалізації. Це можна зробити кількома 

способами. 

Найбільш популярним є спосіб, заснований на виборі в якості центру найближчій до 

датчика точки сцени. Такий метод заснований на припущенні, що між користувачем і 

датчиком немає жодних посторонніх предметів. Метод дуже простий в реалізації і має 

високу ефективність, однак має ряд недоліків. Зокрема, в реальних умовах обмеження на 

сцену можуть стати каменем спотикання. Так само, не знаючи особливостей датчика 

глибини, не можна виключати випадкові шумові викиди, які можуть порушити роботу 

алгоритму. Від таких викидів можна захиститися різними методами шумозаглушення або 

згладжування, однак це призведе до ускладнення алгоритмів і втрати основних переваг 

такого підходу [8]. 

Ми скористаємося підходом, заснованому на аналізі руху в сцені. Для цього 

припустимо, що сцена (об'єкти фону) нерухома, або мало рухлива, в порівнянні з 

користувачем. Тоді ми можемо скористатися накопичувальними різницевими буферами.  

А саме позитивним різницевим буфером для пошуку точок належать користувачу. 

В якості початкового центру кристалізації візьмемо точку з координатами  ),(
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де: ),( yxS p - допоміжна вагова функція. 

),( yxPk  - позитивний різницевий буфер. 

Вагова функція ),( yxS p відповідає за те, що точка не потрапила в множину точок фону.  

Тут надається свобода у виборі функції ),( yxS p Як один з можливих варіантів, 

визначимо його так: проведемо порогову обробку по глибині множини точок 

,0},),(:),{(  yxkPyxP                                                 (2) 

відділених від нуля позитивного різницевого буфера процедурою порогового перетворення 

з порогом T . Можливо використовувати різні техніки порогового перетворення. Один з варіантів 

- автоматичний вибір порогу [9]. 

В результаті отримаємо дві множини 
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Множини будуть відповідати множинам точок фону і переднього плану, відповідно. Тоді 

можна взяти ),( yxS p як 
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Після ініціалізації і калібрування користувача, в якості точки центру кристалізації 

брати точку, що відповідає центру мас множини точок, що відповідають положенню 

користувача. Після визначення центру кристалізації приступаємо до процедури розширення 

області (рис. 1). 
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1 Function   Вирощування ),( rootroot yx   

2 if ),( rootroot yxN then  

3  forall the ),(),( rootrootii yxNyx  do  

4   if  lаbеl 0)],[( ii yx  then  

5    
 If )),((),(),(   rootrootiitrootroott yxyxfyxf then 

 

6     lаbеl objyx ii )],[( ;  

7     ;),(),(),( iitrootroottii yxfyxfyx     

8     Вирощування ),( ii yx ;  

9    else  

10     lаbеl backgroundyx ii )],[( ;   

11    end  

12   end  

13  end  

14 else  

15  Exit ;  

16 end  

17 end  

Рис. 1. Алгоритм псевдокоду рекурсивної функції простої кристалізації з центру 

 

Тут: 

• параметри   і   відповідають за «гнучкість» поверхні множини через допустиму 

глибину перепадів глибини відповідно. 

• ),( yxN  - околиця точки. У дискретному випадку, при використанні прямокутної сітки 

вона є чотирьох, восьми - або m з’вязною. 

• )],[( yxlable - є результуючий розміткою множини точок кадру. Може приймати 

значення: 
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Для ініціалізації запускається Вирощування ),(


yx  , з умовами: 

1. 0)],[(),(),( 


yxlableyxyx  

2. ),(


 yx  

 

Проект реалізований у вигляді бібліотеки, складається з ізольованих самостійних 

модулів. Загальну архітектуру проекту можна представити у вигляді схеми, рис. 1 

 



20 
 

 
Рис. 2. Загальна структура комплексу 

 

На самому нижньому рівні виділений рівень пристроїв. Тут розташовується програмно-

апаратний комплекс датчиків, підключених до системи. Це можуть бути як різні датчики 

глибини, так і «девайсні» модифікатори, стану яких в подальшому може бути використано в 

якості жестових модифікаторів [10]. 

Один з недоліків існуючих на сьогоднішній день систем полягає в тому, що вони є 

вузькоспеціалізованими на одному типі обладнання. Це робить важким підключення до них 

іншого обладнання, що, в свою чергу спричиняє труднощі в обслуговуванні, ремонті, 

модернізації та розширення. Це відбувається тому, що немає єдиних стандартів і кожен тип 

датчиків видає інформацію у своєму форматі, специфічним лише для нього. 

Для вирішення цієї проблеми був прийнятий внутрішній формат представлення даних, 

заснований на форматі PCD використовуваного в бібліотеці PCL 

Підпрограми, що відповідають за переклад форматів кінцевих пристроїв у внутрішній 

формат винесені в окремий модуль [11]. 

Ядро програмного комплексу складається з трьох основних модулів, що відповідають 

за: 

1. аналіз даних про глибину сцени, 

2. аналіз модифікаторів 

3. аналіз жестів 

У завдання модуля аналізу про глибину сцени входить обробка і аналіз даних про 

глибину сцени. Як результат роботи очікується виявлення і стеження за точками інтересу. 

Аналіз модифікаторів, з одного боку, розширення області застосування, універсалізації 

та розширення кола розв'язуваних з допомогою системи завдань, а з іншого – спеціалізації та 

індивідуалізації, була розроблена система модифікаторів. 

Модифікатори можуть бути як «девайсними», так і заснованими на обробці карти 

глибин сцени. 

В якості найпростішого прикладу «девайсних модифікаторів» можна розглянути стан 

кнопки зовнішнього пристрою (рис. 3). В якості умови виступає умова натискання на кнопку. 

 
Рис. 3. Microchip PICKit, програмована налагоджувальна плата на базі мікроконтролера 

PIC18F2550. Тут використовується як зовнішній USB пристрій, що складається з однієї 

кнопки, що підключається по протоколу HID 
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Приклад модифікаторів, заснованих на обробці карт глибин – це розпізнавання кистьових 

поз (рис. 4). 

Для розпізнавання кистєвих поз розроблено простий алгоритм, заснований на побудові 

та аналізі опуклої оболонки плоского силуету отриманого з множини точок, відповідних 

кисті оператора (вибирається на основі критеріїв близькості до точки інтересу у разі, якщо 

стеження ведеться за рукою оператора). 

Для такого силуету будується контур і опукла оболонка, після чого контур 

проріджується таким чином, що ділянки, які збігаються з опуклою оболонкою (їм 

відповідають кінчики пальців і основа долоні) редукуються до однієї або двох точок, а 

ділянки, що не збігаються – до однієї точки, такий, що в ній досягається максимум 

відповідного дефекту опуклої оболонки. 

 

в)                                г)                         д) 

Рис. 4. Кистьові пози. Найбільш відомі і часто вживані: а) «Відкрита рука» і б) «Закрита 

рука». Приклади інших китичних поз: в) «Бочка», г) «Вікторія», д) поза «И»(«Шива») 

Після того, як отримані чергові координати точки інтересу і розпізнані і оброблені 

модифікатори, можна приступати до виділення і розпізнавання жестів. 

Жести можуть мати чітко виділені початок і кінець, так і бути «вільними» у часі, не 

маючи явно виділених початку і кінця. 

У першому випадку необхідно виділяти початок і кінець жесту. Зручніше за все 

зробити це за допомогою системи модифікаторів.  

В іншому випадку для виділення жесту необхідно аналізувати всю траєкторію точки до 

глибини   по часу, розглядаючи поточний кадр, відповідний часу t  як кінець жесту і кадр, 

відповідний t , – як початок жесту [12]. 

Висновки. Керування системою, яка працює на основі жестів, є надзвичайно 

перспективним, та  може суттєво полегшити користувачу роботу з нею, тому що, жести які 

потрібні для керування системою, можуть бути інтуїтивно зрозумілими користувачу, 

порівняно з іншими системами які працюють за допомогою комбінацій клавіш. 

Запропонований програмно-апаратний комплекс для керування природніми жестами. 

Суть програмно-апаратного комплексу полягає в тому, щоб забезпечити користувача таким 

інтерфейсом, щоб він виконував роботу знаходячись частково віддалено від робочого місця, 

чи маніпулював інструментами на відстані, тобто за допомогою жестів. 

Використання пропонованого програмно-апаратного комплексу дозволить покращити 

показники стерильності в операційних, підвищити технічну безпеку під час виконання 

безпосередньої роботи користувача з приладами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ 

 

Для управления электронными устройствами, для современного пользователя важными 

критериями являются такие, как: удобство и простота управления. Для того чтобы 

предоставить пользователю такие возможности и удобства в использовании, достаточно 

целесообразной разработка системы, которая бы предоставляла такие возможности. 

Управление системой, которая работает на основе жестов, чрезвычайно перспективным и 

может существенно облегчить пользователю работу с ней, потому что, жесты которые 

нужны для управления системой, могут быть интуитивно понятными пользователю, по 

сравнению с другими системами работающих с помощью комбинаций клавиш. Для решения 

задач управления с помощью жестов, предлагается программно-аппаратный комплекс, 

который построен на основе различных модулей, каждый из которых в свою очередь выполняет 

соответствующую роль в системе, например находит точку интереса из множества или 

высчитывает глубину сцены. Также в системе есть ядро, которое отвечает за анализ 

модификаторов и жестов. На основе данных модулей становится возможно создать систему, 

которая бы работала на основе жестов. Но для создания данной системы, нужно решить 

определенные задачи, такие как: сегментация, скелетизации, наблюдения. Каждая из которых 

содержит в себе соответствующие математические модели и определения. 

Предложенный программно-аппаратный комплекс для управления природными жестами. 

Суть программно-аппаратного комплекса заключается в том, чтобы обеспечить пользователя 

таким интерфейсом, чтобы он выполнял работу находясь частично удалено от рабочего места, 

или манипулировал инструментами на расстоянии, то есть с помощью жестов. Использование 

предлагаемого программно-аппаратного комплекса позволит улучшить показатели 

стерильности в операционных, повысить техническую безопасность при выполнении 

непосредственной работы пользователя с приборами. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, контроллеры, модули, жесты, глубина сцены, 

точка интереса, анализ модификаторов, анализ жестов, сегментация, скелетизации, 

наблюдения. 

 

Ph.D. Gurman I.V., Ph.D. Mulyar I.V., Ph.D. Osupa V.A., Kozak S.V. 

CONTROL ELECTRONIC DEVICES USING GESTURES 

 

For management of electronic devices, for today's user important criteria are: convenience and 

ease of management. In order to provide the user with such opportunities and usability to use, it is quite 

reasonable to develop a system that would provide such opportunities. 

Managing a gesture-based system is extremely promising, but can greatly facilitate the user to work 

with it, because the gestures that are needed to manage the system can be intuitive to the user, compared 

to other systems that operate using keyboard shortcuts. 



24 
 

To solve the problems of managing using gestures, a software-hardware complex is proposed that is 

based on different modules, each of which in turn plays an appropriate role in the system, for example, 

finds a point of interest from a plurality or calculates the depth of a scene. Also, the system has a kernel 

that is responsible for analyzing modifiers and gestures. 

Based on the data of the modules it becomes possible to create a system that would work on the 

basis of gestures. 

But for the creation of this system, it is necessary to solve certain problems, such as: segmentation, 

skeletalization, observation. Each of them contains the corresponding mathematical models and 

definitions. 

Proposed hardware and software complex for management of natural gestures. The essence of the 

software and hardware complex is to provide the user with such an interface that he was performing work 

while being partially remote from the workplace, or manipulating tools at a distance, that is, using 

gestures. 

The use of the proposed software-hardware complex will improve the sterility parameters in the 

operating system, increase the technical safety during the direct work of the user with the devices. 

Keywords: artificial intelligence, controllers, modules, gestures, depth of the scene, point of interest, 

analysis of modifiers, gesture analysis, segmentation, skeletonization, observation. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ЗА РЕСУРСОМ СКЛАДНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ОБ’ЄКТІВ 

 
Процес розробки складних радіоелектронних об’єктів та оптимізації методик проведення 

їх технічного обслуговування необхідно розглядати як єдину взаємозалежну задачу. Вирішення 

даної задачі неможливе без розробки моделей та відповідних програмних засобів. Метод 

дослідження базується на ідеї, що технічний стан об'єкта визначається технічним станом 

його елементів, а для визначення технічного стану елемента використовується поняття 

визначального параметру. Значення параметра можна контролювати засобами діагностування. 

В якості моделей відмов елементів використовується DN–розподіл. 

У роботі розроблений алгоритм проведення технічного обслуговування за ресурсом, який 

являє собою складову частину імітаційної статистичної моделі об’єкта. Проведення 

моделювання дозволяє визначити оптимальні конструктивні характеристики об’єкту та 

параметри проведення його технічного обслуговування, а критерієм виступають максимізація 

показників надійності та мінімізація вартості експлуатації об’єкта.  

Ключові слова: технічне обслуговування за станом, технічне обслуговування за ресурсом, 

визначальний параметр. 

 

Вступ. Експлуатація складних сучасних технічних об'єктів, таких як об'єкти 

радіоелектронної техніки (РЕТ), неможлива без якісно налагодженої системи технічного 

обслуговування та ремонту (ТОіР). Така система необхідна для забезпечення необхідного 

рівня надійності даних об'єктів. Необхідність проведення технічного обслуговування полягає 

у своєчасній заміні елементів, які знаходяться в перед відмовному стані, а ремонт 

проводиться з метою відновлення справного або працездатного стану об'єкта, а також 

відновлення ресурсу всього об'єкту або його частини [1, 2]. 

Показники надійності та вартості експлуатації об'єктів РЕТ залежать, як від 
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властивостей безвідмовності та ремонтопридатності самих об'єктів, так і від параметрів 

процесу проведення ТОіР. Для того, щоб мати можливість оптимізувати характеристики 

об'єкта (на етапі його розробки), а також параметри системи ТОіР, необхідно попередньо 

побудувати моделі, які встановлюють зв'язок між параметрами об'єкта, системами та 

прогнозованими показниками надійності та вартості експлуатації об'єкта РЕТ. 

На сьогоднішній день, залежно від критерію, який використовується при визначенні 

термінів проведення ТО, існують два основні стратегії організації проведення ТО: ТО за 

ресурсом (ТОР) і ТО за станом (ТОС). При проведенні ТОР здійснюється контроль за 

поточним ресурсом об'єкта, і в разі, якщо залишковий ресурс знижується до деякого заданого 

граничного значення, проводиться технічне обслуговування. При проведенні ТОС 

здійснюється контроль за поточним технічним станом об'єкта, а ТО проводиться у разі, якщо 

технічний стан об'єкта погіршується до деякого заданого неприпустимого рівня. У свою 

чергу, при проведенні ТОС можна виділити 2 стратегії: ТОС з постійною періодичністю 

контролю та ТОС зі змінною періодичністю контролю (адаптивне ТОС). 

Постановка завдання. На сьогоднішній час, існує загальна проблема оптимізації 

характеристик об’єкту та параметрів системи ТОіР з метою підвищення показників 

надійності об’єкту та зменшення вартості його експлуатації. Визначати показники надійності 

складних технічних об’єктів та їх взаємозв’язок з параметрами системи ТОіР на основі 

статистичних даних є складною задачею. Значно простіше та ефективніше, для встановлення 

зв'язків між даними параметрами і прогнозованими показниками надійності і вартості, 

проводити імітаційне статистичне моделювання. Для проведення моделювання необхідні: 

модель безвідмовності об’єкту та моделі (алгоритми) процесу проведення технічного 

обслуговування та ремонту. 

Таким чином, у статті вирішується актуальна наукова задача, щодо будови алгоритмів 

моделювання процесу проведення технічного обслуговування за станом для різних стратегій. 

Алгоритми являють собою складові частини загальної імітаційної статистичної моделі 

складного об’єкту РЕТ та параметрів системи ТОіР. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При проектуванні складного технічного 

об'єкта важливо мати різноманітні інструменти (моделі, методики та алгоритми), а також 

програмне забезпечення, для прогнозування показників надійності і вартості експлуатації в 

залежності від конструктивних особливостей самого об'єкту, а також від параметрів його 

експлуатації, параметрів технічного обслуговування і ремонту. Питаннями розрахунку і 

прогнозування надійності, а також створення моделей (в тому числі і імітаційних) займалася 

велика кількість відомих вчених в тому числі: Креденцера Б.П., Барзилович Є.Ю., Кокс Д., 

Сміт В ., Каштанов В.О., Ушаков І.О., Барлоу Р., Прошан Ф. та ін. 

Останнім часом, також з'явилося багато публікацій з даної тематики. В [3] 

запропонований метод наслідування і розробки сучасних методів оцінки надійності на основі 

чисельного моделювання, заснований на динамічних байесовских мережах і чисельному 

моделюванні. Таким чином, він долає обмеження аналітичного методу і методу 

багаторівневого синтезу, а також забезпечує ефективний засіб для оцінки надійності 

складних динамічних систем. В [4] розроблена стратегія вибіркового обслуговування з 

метою максимального збільшення очікуваної надійності системи з використанням методу 

Monte-Carlo. В [5] представлений метод моделювання структурної надійності MEMS і 

описаний FORM метод для отримання індексу надійності і його чутливості по відношенню 

до вхідних випадкових величин і їх параметрами, які можуть не тільки використовуватися 

для оцінки надійності об'єкта, але також допомагають визначати ключові фактори для 

додаткових структурних удосконалень. В [6] пропонується метод оцінки надійності 

механізму бістабільності податливого механізму з урахуванням деградації і невизначеності 

параметрів. В [7] пропонується розширена коваріаційна модель для оцінки надійності 

системи, що стикається з експлуатаційними напруженнями. В [8] розроблено модель 

динамічної надійності з циклічним періодом множинних місій для не відновлювальних 

дискретних систем. В [9] розроблено алгоритми для оцінки надійності систем у вигляді 
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байесовских мереж, при експоненціальному збільшенні кількості інформації, яку необхідно 

зберегти по мірі збільшення кількості компонентів у системі. В [10] запропоновано 

комбінаційний метод для аналізу надійності різноманітної системи. Метод заснований на 

поєднанні моделей BDD і MMDD. Запропоновані моделі і методи, безумовно, мають 

переваги, але також не позбавлені і недоліків. 

На сьогоднішній час, відсутній вітчизняний програмний комплекс по розрахунку 

показників надійності складних радіоелектронних об’єктів з урахуванням різних стратегій 

технічного обслуговування і ремонту. Математичною основою такого програмного 

комплексу повинна бути імітаційна статистична модель самого об’єкту та системи ТОіР, як 

єдиного цілого. Для вирішення наведеної загальної проблеми, необхідно вирішити задачу 

щодо будови алгоритмів моделювання процесу проведення технічного обслуговування для 

різних стратегій. 

Основний зміст. Моделювання процесу ТО за ресурсом. Формалізований опис 

процесу. Сутність стратегії ТО за ресурсом (ТОР) полягає в тому, що ТО проводяться в 

заздалегідь заплановані моменти часу із заданим фіксованим обсягом робіт. Технічний стан 

об’єкта при проведенні ТОР не перевіряється, перед початком ТО проводиться тільки 

контроль працездатності об’єкта. Параметрами стратегії ТОР згідно [1] та з урахуванням 

показників вартості є: 

  то тототототоатото ,1;,,,,,P NjCTEN jjjj  , 

де: ато  – адміністративний час ТО (час підготовки об’єкта до ТО); тоN  – число видів ТО; 

jTто , jEто , jто  і jCто  – періодичність, обсяг, тривалість і вартість ТО j-го виду 

відповідно ( то,1 Nj  ). Обсяг ТО визначається множиною jEто  елементів, які підлягають 

обслуговуванню (або заміні) при ТО j-го виду ( тото EE j  ). 

Моделювання процесу ТОР є складовою частиною загального алгоритму і полягає в 

імітації оновлення елементів множини jEто  в момент часу проведення ТО j-го виду [1,11]. 

Алгоритм моделювання (процедура Modelir_TOP). Для моделювання процесу ТОР в 

оперативній пам’яті комп’ютера створюються структури даних, в яких представляється 

інформація про види технічного обслуговування. Структурна схема алгоритму моделювання 

ТОР наведена на рис. 1. Алгоритм виконується в момент часу t, що відповідає поточній події 

“початок ТОР”. 

Вихід
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i:=0;

1-Counti 

i:=i+1;

1

2

ні

так

Вхід

Імітація ТО елемента E

tto:= WidTO.tau_to;
cto:= WidTO.C_to;

4

t,WidTO

E:=покажчик на елемент WidTO.ListE[i]

5

tto,cto

3

  
Рис. 1. Алгоритм процедури Modelir_TOP 
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Алгоритм складається з єдиного циклу (оператори 1, 4 і 5), в якому здійснюється 

перебір всіх елементів списку WidTO.ListE (списку елементів, що обслуговуються при ТО 

даного виду). 

ListE – список елементів, які повинні обслуговуватися при ТО даного виду. Якщо 

говорити точно, елементами списку є покажчики на структури даних типу tE, що містять всю 

інформацію про відповідні конструктивні елементи об’єкта РЕТ. 

Оператор 2 формує покажчик E на область пам’яті, в якій зберігається інформація про 

характеристики елемента, що обслуговується. 

Оператор 3 імітує оновлення елемента E: генерує нове значення випадкового наробітку 

до відмови елемента в календарі подій і формує нове значення часу останнього відновлення. 

Календар подій у випадку стратегії ТОР являє собою множину полів {WidTO.t}, що 

належать списку List_WidTO, у якому зберігається інформація про параметри різних видів 

ТОР. Поле WidTO.t призначено для запам’ятовування запланованого моменту часу ТОР 

даного виду. Планування першої події «ТОР» виконується оператором :  

 

),_(,:. то WidTOListWidTOTtWidTO j   

де: jTто  – періодичність ТО даного виду. 

Після завершення циклу виконується оператор 6, який формує значення змінних tto і cto 

присвоюванням відповідних значень зі структури WidTO. Вихідні змінні tto і cto – тривалість 

і вартість ТОР, повертаються через параметри процедури. 

Висновки. Прогнозування показників надійності і вартості експлуатації складного 

технічного об'єкта на етапі його проектування або модернізації є актуальною, складною 

науковою проблемою. Для поліпшення показників надійності, оптимізації комп'ютерних 

розрахунків і конструктивних складових об'єкту необхідно провидить імітаційне статистичне 

моделювання щодо визначення показників надійності і вартості з урахуванням проведення 

технічного обслуговування об'єкта. Для цього, в роботі розроблений алгоритм моделювання 

процесів технічного обслуговування за ресурсом складних радіоелектронних об’єктів. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО 

РЕСУРСУ СЛОЖНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Процесс разработки сложных радиоэлектронных объектов и оптимизации методик 

проведения их технического обслуживания необходимо рассматривать как единую 

взаимосвязанную задачу. Решение данной задачи невозможно без разработки моделей и 

соответствующих программных средств. Метод исследования базируется на идее, о том, что 

техническое состояние объекта определяется техническим состоянием его элементов, а для 

определения технического состояния элемента используется понятие определяющего 

параметра. Значение параметра можно контролировать средствами диагностирования. В 

качестве моделей отказов элементов используется DN-распределение. 

В работе разработан алгоритм проведения технического обслуживания по ресурсу, 

который представляет собой составную часть имитационной статистической модели 

объекта. Проведение моделирования позволяет определить оптимальные конструктивные 

характеристики объекта и параметры проведения его технического обслуживания, а 

критерием выступают максимизация показателей надежности и минимизация   стоимости 

эксплуатации объекта. 

Ключевые слова: техническое обслуживание по состоянию, техническое обслуживание по 

ресурсу, определяющий параметр. 

 

Ph.D.  Zhirov G.B. 

ALGORITHM FOR MODELING MAINTENANCE PROCESSES FOR THE RESOURCE 

OF COMPLEX RADIOELECTRONIC OBJECTS 

 

The process of developing complex radio electronic objects and optimizing the methods of their 

maintenance should be viewed as a single interrelated task. The solution of this task is impossible without 

the development of models and corresponding software. 

 The method of research is based on the idea that the technical state of the object is determined by the 

technical state of its elements, and for the definition of the technical state of the element, the concept of 

the defining parameter is used. The parameter value can be controlled by means of diagnostics. DN-

distribution is used as bounce-out models. 

An algorithm for performing maintenance on a resource is developed, which is an integral part of 

the simulation statistical model of the object. Simulation allows to determine the optimal design 

characteristics of the object and the parameters of its maintenance, and the criterion is to maximize 

reliability indicators and minimize the cost of operating the facility. 

Keywords: maintenance according to condition, maintenance by resource, defining parameter. 
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УДК 004.4 : 004.7                           к.т.н., доц. Журавська І.М. (ЧНУ ім. Петра Могили) 

д.т.н., проф. Мусієнко М.П. (ЧНУ ім. Петра Могили) 

 

МОБІЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ГЕТЕРОГЕННОЮ РУХОМОЮ  

МЕРЕЖЕЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 
Робота присвячена розробці методів підвищення ефективності використання 

гетерогенних рухомих мереж, що складаються з безпілотних літальних, наземних, 

над-/підводних апаратів та апаратів-амфібій (надалі – БПА).  

Розглянуті особливості керування окремими суб-роями зграї БПА з урахуванням даних з 

бортових датчиків та можливостей вбудованої системи комп’ютерного зору. 

Розроблені програмні прототипи, що реалізують різні механізми керування гетерогенними 

зграями (колонами та ін.) з різних безпілотних об’єктів. Показано, що клієнтські додатки 

рухомих абонентів мережі можуть бути виконані окремо для кожного об'єкта мережі на будь-

якій сучасній мобільній платформі (Windows Phone/Mobile, iOS, Mac OS, Android тощо) та 

забезпечувати взаємодію між різнофункціональними суб-роями зграї.  

Відтворена багатомодульна архітектура мобільної системи керування рухомою мережею 

моніторингу та доставки, що базується на конвергентному механізмі централізованого 

керування та автономній роботі кожного пристрою (нп., при обминанні механічних перешкод 

та/або відсутності радіосигналу).  

Запропоновані рішення сприяють економному використанню обчислювальних та 

енергоресурсів БПА та здатні підвищити сумарний час життя  зграї безпілотних апаратів. 

Ключові слова: рухома гетерогенна мережа, дрон, мобільна система, програмний модуль, 

система керування, API. 

 

Постановка проблеми. Використання безпілотних апаратів – літальних, наземних, 

над-/підводних апаратів та апаратів-амфібій (надалі – БПА) – набуває все більшої 

популярності в таких військово-цивільних сферах як топографія, дистанційне інспектування, 

доставка вантажів та інше [1]. Вже широко використовуються дрони з дистанційним 

управлінням та обладнанням для відео-моніторингу. Такі системи є придатними для 

поодиноких задач, але для вирішення більш глобальних проблем необхідно реалізовувати 

гетерогенні рухомі мережі БПА. У таких мережах можуть використовуватись як літальні 

апарати (дрони), так і наземні безпілотні керовані пристрої (автомобілі з віддаленим 

керуванням). Конвергентний підхід керування такими зграями (колонами) з урахуванням 

змін в оточуючому середовищі, неточності мап, необхідності об’єктам масового руху 

обмінюватись інформацією, ще не реалізований в повній мірі серед існуючих аналогів і тому 

є досить актуальною темою [2]. 

Однією з найбільших проблем, що перешкоджають широкому впровадженню у 

військову сферу великих багатокористувацьких систем (зграй або роїв), є передбачуваність 

їх сукупної поведінки, оскільки робить таку зграю вразливою і для систем залпового вогню, і 

навіть для розрахунку автоматників. Крім того, використання засобів радіоелектронної 

боротьби (РЕБ) унеможливлює використання глобального інженерного управління зграєю з 

командного центру (КЦ) протягом усього часу життя зграї [3].  

Таким чином, на теперішній час залишаються невирішеними у повному обсязі 

проблеми керування гетерогенними рухомими мережами, що складаються з 

різнофункціональних БПА. До  того ж, необхідно розглядати питання автономної поведінки 

поодиноких дронів або їх суб-роїв, що виконують завдання в умовах відсутності 

централізованого керування з КЦ. При відновленні зв’язку з КЦ потрібно будувати чергу з 

передаваних повідомлень таким чином, щоб накопичена за час відсутності зв’язку 

інформація не була втрачена за причини обмеженості пропускної здатності каналів зв’язку та 

виникнення ефекту ”bottleneck”. 

Також необхідно приділити увагу таким питанням, як використання системою безпеки 

для захисту дронів та їх вантажу різних технологічних та біометричних даних адресатів 
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(парольний доступ, частота керуючого сигналу, відбитки пальців при контактному доступі, 

розпізнавання очей, голосу, кардіопараметрів та ін.).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років найчастіше для 

комплектації флоту БПА використовуються багатороторні (4- та більше) безпілотні роботи. 

В багатьох країнах за допомогою БПА вирішуються питання доставки: компанією Amazon, 

США, з 2013 р.: ВМС США, з 2014 р.; Міністерством уряду ОАЕ, з 2014 р.; компанією DHL, 

ФРН, з 2013 р.; в Україні, з 2015 р. та ін. країнах [1, 4–7]. 

Досвід застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в ході антитерористичної 

операції на сході України, свідчить, що час керованості більшості сучасних українських 

експериментальних та серійних БПЛА на оснащенні Збройних Сил України становить від 3 

до 7 годин, а відстань керованості – біля 30 км. Вага вантажів БПЛА становить від малих 

(200–2200 грам) до великотоннажних (до 2,2 тон) для постачання провізії і боєприпасів для 

військ, а також для транспортування поранених солдатів з поля бою [8, 9]. 

Зважаючи на те, що за такими умовами БПА не знаходяться увесь час виконання 

завдань у полі зору оператора КЦ, останні дослідження присвячені здатності БПА рухатись 

відповідно до фіксованого маршруту, розробленого до початку виконання завдання, з 

урахуванням тимчасових перешкод, виявлених сенсорними системами БПА [10, 11]. 

Інформація від БПА до КЦ може передаватися також через існуючі мережі мобільного 

зв'язку [12]. Але, у такому разі значна частка обчислювальних та енергоресурсів БПА 

витрачається задля захисту передаваної інформації [13].  

Постановка завдання. В рамках вирішення поставленого завдання підвищення 

живучості зграї БПА авторами досліджується комплекс формальних методів, моделей, 

алгоритмів і побудованих на їх основі програмних прототипів, що реалізують різні 

механізми керування такими зграями. Потрібно також прийняти рішення (створити алгоритм 

поведінки дрону), які дії повинен вчинити БПА з вмістом вантажу у разі захоплення дрону 

сторонніми особами (механізм знищення посилки? ураження загарбника?).  

Предметом роботи є розробка програмної платформи мобільної системи керування 

рухомою мережею БПА, яка здатна виконувати завдання як під безпосереднім керуванням 

оператора, так і в автономному режимі. Зазначений підхід підвищує ефективність мережі у 

випадках, коли для збору інформації втручання оператора не є необхідним. Наприклад, для 

збору вбудованими датчиками БПА метеоданих (швидкість вітру, вологість та температура 

повітря та ін.), техногенного та природного підвищення радіаційного фону в зоні 

моніторингу та ін.  

Загальні вимоги до системи керування мережею БПА. Система керування мережею 

БПЛА у загальному сенсі складається із множини підсистем, таких як підсистеми керування, 

навігації, енергоживлення та даних (рис. 1). Вказані підсистеми відповідним чином при 

подальшій деталізації розбиваються на інші складові. 

 

 
Рис. 1. Склад підсистем системи керування мережею БПА 

 

У разі перевищення параметрів спеціальних режимів (надалі – спецрежими) система 

керування забезпечує здійснення реплікації таких параметрів до наземного КЦ. Такими 

спецрежимами можуть бути, наприклад:  
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- температура більше ніж 40 градусів за Цельсієм влітку та нижче мінус 20 градусів за 

Цельсієм взимку (при якій непрацездатне комп’ютерне, механічне, та вимірювальне 

обладнання); 

- зависока швидкість вітру (та іноді піщані бурі), здатні змінити курс безпілотника; 

- високий ступінь електромагнітного випромінювання, при якому БПА стає 

некерованим, тощо. 

Сервери наземного КЦ повинні прийняти параметри спецрежимів, розрахувати 

поправки до траєкторії руху БПА та засобами зворотного зв’язку передати їх напряму на 

рухомий головний БПА («матку рою») або через комп’ютерний пристрій (планшет, телефон 

тощо) рухомого Абоненту, найближчого до «матки». Після отримання поправок до 

траєкторії БПА система керування “матки” коригує поведінку БПА, у т. ч. до самознищення 

або повернення на базу. 

Після перебільшення параметрів спеціальних режимів та/або втрати працездатності 

GPS-модуля (в умовах великого електромагнітного опромінення у результаті застосування 

засобів радіоелектронної боротьби – створення «пухирів РЕБ») зграя БПА повинна перейти 

від режиму керованості до автономного режиму. 

Структурна схема взаємодії зграї БПА з наземним КЦ, у т. ч. з використанням агентів-

посередників та польового сервера, наведений на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурна схема взаємодій зграї БПА з наземним КЦ 

 

Зазвичай для виконання задач функціонування зграї БПА використовується рішення на 

основі до трьох одиниць БПА в одному суб-рої, що керується з одного пульту, а також 

кваліфікованого оператора, що може здійснювати управління апаратом. Такий підхід є 

ефективним для вирішення задач з високим рівнем складності, але він вимагає багато 

ресурсів та постійної присутності людини за пультом управління, що є малоефективним при 

виконанні великої кількості відокремлених задач. 

Більш ефективними є гетерогенні зграї, що об’єднують декілька різнофункціональних 

суб-роїв, які складаються з наземних, над-/підводних та літальних БПА різних типів, здатних 

виконувати спільними зусиллями єдине завдання, поставлене перед зграєю. 

Програмне забезпечення мобільної системи керування гетерогенною рухомою 

мережею. В такому разі розроблюваний програмний модуль оперує трьома типами дронів 

(рис. 3).  
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Рис. 3. UML-діаграма типів БПА (дронів) 

 

При такому розподілі функцій між суб-роями, навіть при відсутності зв’язку з 

командним центром та можливістю визначити GPS-координати у «РЕБ-пухирях», БПЛА суб-

роїв №1 та № 2 завантажують з модуля пам’яті в обчислювач частину мапи з останніми 

визначеними GPS-координатами. Потім, за допомогою бортових систем стереозору, на 

відокремленому сегменті завантаженої мапи здійснюється пошук цільового об’єкту за 

даними, отриманими з сенсорів. Програмне забезпечення дрона створює тривимірну карту 

оточення, тому дрон може літати навіть за відсутності зв'язку з супутниками та визначати 

перешкоди на відстані до 30 м.  

 

 
Рис. 4. Розподіл зграї БПА на суб-рої за функціями 
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Передача інформації між БПА зграї може здійснюватися через радіоканал з 

переключенням між частотами (нп., 2,4 и 5,8 ГГц), якщо на одній з них виникають 

перешкоди. Якщо радіозв’язок зовсім неможливий у «РЕБ-пухирях», тоді квадрокоптер 

моніторингового суб-рою «зависає» над знайденою ціллю, і дрон транспортного суб-рою 

може знайти його за допомогою власної системи стереозору.  

Особливості керування суб-роями зграї БПЛА з урахуванням показників бортових 

датчиків та можливостей вбудованої системи комп’ютерного зору повинні розглядатись 

більш детально. Так, наприклад, при використанні у складі зграї БПЛА типу DJI Phantom 4 

Pro необхідно враховувати дані з таких датчики фронтального, заднього та нижнього 

стереозору [14]: 

 цифрова камера з дюймовою CMOS-матрицею, що здатна знімати фото до 60 кадрів 

на секунду з 20-мегапіксельній якістю, у т. ч. в умовах низького (біля 15 люкс) та високого 

рівня яскравості (сонячне небо і темна земля під ним) на швидкості до 50 км/год; 

 спарені датчики відео-системи на фронтальній поверхні корпусу; 

 спарені датчики відео-системи на задній поверхні корпусу; 

 спарені датчики відео-системи на нижній частині корпусу. 

Розмір частини мапи повинен бути відповідним до обмежених обчислювальних 

можливостей одноплатного бортового комп’ютера БПЛА. Тому при відсутності цільового 

об’єкта на завантаженій частині мапи, в обчислювач БПЛА завантажується наступний 

фрагмент сусідньої частини мапи.  

БПА у складі суб-рою транспортного призначення за допомогою бортових відеосистем 

отримують інформацію від БПЛА моніторингового суб-рою щодо взаємного 

місцезнаходження (відстані) з цільовими об’єктами (Ц1–Ц3 на рис. 4). 

Якщо метою транспортного БПА є не ураження цілі, а доставка вантажу, то на такому 

БПА повинен бути реалізованим алгоритм або автоматичного скидання посилки, або за 

ідентифікацією адресату. При помилковій ідентифікації БПА транспортного призначення 

може бути запрограмованим на знищення вантажу або ураження хибного адресата. 

При розробці системи керування враховані такі характеристики для кожної окремої 

моделі БПЛА [15]: 

- виробник; 

- максимальна злітна маса, кг (від 10 до 85 кг); 

- маса корисного навантаження, кг (від 2 до 25); 

- максимальна швидкість, км/год (від 70 до 200); 

- льотна межа (“стеля”), км (від 0,5 до 4,0); 

- дальність дії, км (від 3 до 500); 

- тривалість польоту, годин (від 0,3 до 9,0). 

Приклад сценарію використання системи керування для збору поодиноких потокових 

даних наведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Приклад сценарію роботи системи керування 

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі: 

- розробка програмного модулю зв’язку; 

- розробка програмного модулю керування; 

- розробка модулю обробки даних; 

- розробка клієнтського API; 

- розробка програмного модулю зберігання та резервування даних.  

Для програмної реалізації вищеописаної системи обрано мову програмування Python 

2.7 та інтегроване середовище розробки PyCharm. Вибір на користь Python зроблений тому, 

що дана мова програмування підтримується більшістю платформами та має набір всіх 

необхідних інструментів для виконання поставленої мети.  

При формуванні гетерогенної зграї з різних за конструкцією та функціями БПА, 

клієнтські додатки рухомих абонентів мережі можуть бути виконані на будь-якій сучасній 

мобільній платформі (Windows Phone/Mobile, iOS, Android тощо) [16–18].  

Модуль зв’язку представлений у вигляді програмного забезпечення, що кодує/декодує 

дані, якими обмінюються сервер та фізичні модулі. Його основним призначенням є 

реалізація процедури обміну даними між пристроєм спостереження та системою управління. 

Саме ця частина системи забезпечує зв’язок з БПЛА на фізичному рівні через протоколи 

802.11 (Wi-Fi), як реалізовано у більшості дронах французької фірми “Parrot” [19], китайської 

DJI [14] та ін., або за допомогою каналів зв’язку GSM, IEEE 802.15a (Bluetooth) з 

шифруванням “точка-точка”, наприклад, за алгоритмом Діффі-Геллмана [20]. 

Для обміну даних між безпілотником та системою контролю розроблено протокол 

обміну даних, що забезпечує швидкий та ефективний спосіб комунікації. Даний протокол 

базується на використанні формату обміну даних JSON. В якості програмного інтерфейсу 

передачі даних використовуються socket-об’єкти. Вибір на користь сокетів зумовлений 

широкими можливостями налаштування процесу обміну даних. 

Модуль керування є одним з основних компонентів системи. Він відповідає за 

безпосереднє виконання поставленої перед безпілотним пристроєм задачі. Основною 

функцією є прорахунок та оптимізація маршруту відповідно до картографічних умов ( тобто 

з урахуванням рельєфу та перешкод ) та перетворення його у відповідний до апаратної 

частини формат даних. 

Основною метою системи моніторингу є збір даних, саме тому забезпечення зберігання 

цих даних є дуже важливим завданням для пристроїв які працюють в критичних умовах. В 
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таких ситуаціях є великий ризик втрати зібраного матеріалу через втрату зв’язку з пристроєм 

чи його фізичне пошкодження.  

Модуль зберігання даних забезпечує надійний спосіб зберігання та відновлення даних. 

Для цієї задачі буде розроблено спеціальний диспетчер даних, який буде здатен зберігати 

дані таким чином: 

- або в реальному часі, або з вбудованого накопичувача БПЛА; 

- як на локальному рівні, так і за допомогою мережі Інтернет (наприклад, резервувати 

їх в хмарному сховищі MS Azure, Google Drive, D-Link або ін.). 

На віддаленому рухомому Абоненті (див. рис. 2) та/або на самому БПЛА також 

повинно бути передбачене резервування даних. Ця функція може бути відтворена, 

наприклад, на флеш-модулі обмеженого обсягу, тому потребує, у разі перерви зв’язку з 

мобільним Абонентом, організації потоків даних, затриманих у передачі, одночасно з 

декількох Абонентів. 

Система також надає як можливість доступу до безпосереднього керування БПА, так і 

можливість подальшого використання зібраних даних і реплікації їх до наземного КЦ.  

Саме для цього реалізовано модуль зовнішнього API, який надає можливість: 

 отримувати поточне місцезнаходження та стан БПЛА; 

 отримувати перелік активних задач; 

 створювати нові задачі для БПЛА; 

 коригувати поточні задачі для БПЛА. 

Висновки. В наведеній роботі розроблена програмна платформа системи керування 

об’єктами гетерогенної рухомої мережі, введені додаткові зв’язки між БПА та рухомими 

абонентами (користувачами, оснащеними комп’ютерними або мобільними пристроями), що 

знаходяться у зоні дії каналів зв’язку БПА, враховані часові затримки між сеансами 

синхронізації даних, зумовлені тимчасовою втратою зв’язку БПА з мобільним та/або 

наземним серверами зазначеної гетерогенної мережі. 

Показано, що клієнтські додатки рухомих абонентів мережі можуть бути виконані 

окремо на будь-якій сучасній мобільній платформі (Windows Phone/Mobile, iOS, Mac OS, 

Android тощо) та забезпечувати взаємодію між різнофункціональними суб-роями зграї.  

Розроблена багатомодульна архітектура мобільної системи керування рухомою 

мережею моніторингу та доставки, що базується на конвергентному механізмі 

централізованого керування та автономній роботі кожного пристрою (нп., при обминанні 

механічних перешкод та/або відсутності радіосигналу), дозволила суттєво збільшити 

ефективність гетерогенної мережі БПА.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у вдосконаленні 

розглянутої системи керування зграєю БПА за рахунок використання хмарних сервісів 

(Google Firebase та ін.). Запровадження такого підходу дозволить здійснювати тимчасове 

зберігання часткових даних на хмарному сервісі з наступною їх синхронізацією між 

декількома об’єктами гетерогенної рухомої мережі БПА. 

 
ЛІТЕРАТУРА:  

1. Беспилотные решения для работы с площадными и протяженными объектами. Drone.UA : 

веб-сайт. URL : http://drone.ua/?gclid=CjwKEAjw7O6vBRDpi7O-8OWSkwESJACNFsgxZXOf5Gl-

hpr3StSFdlCtnxjOzPKAjCfcugf0RY4DXhoC607w_wcB (дата обращения : 13.09.2017). 

2. Преимущество беспилотных автомобилей – в безопасности. #Gadgetstyle : веб-сайт. URL : 

https://www.gadgetstyle.com.ua/12335-driverless-cars-tech/ (дата обращения : 13.09.2017).  

3. Российские войска установили в Донецке станцию радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» и 

глушат беспилотники ОБСЕ. Цензор.НЕТ : веб-сайт.  URL : https://censor.net.ua/photo_news/310972/ 

rossiyiskie_voyiska_ustanovili_v_donetske_stantsiyu_radioelektronnoyi_borby_krasuha4_i_glushat_bespilo

tniki (дата обращения : 13.09.2017). 

4. Amazon разработал роботов-курьеров. ВОКРУГ СВЕТА : веб-сайт. URL : 

http://www.vokrugsveta.ru/news/14664/ (дата обращения : 13.09.2017). 

http://drone.ua/?gclid=CjwKEAjw7O6vBRDpi7O-8OWSkwESJACNFsgxZXOf5Gl-hpr3StSFdlCtnxjOzPKAjCfcugf0RY4DXhoC607w_wcB
http://drone.ua/?gclid=CjwKEAjw7O6vBRDpi7O-8OWSkwESJACNFsgxZXOf5Gl-hpr3StSFdlCtnxjOzPKAjCfcugf0RY4DXhoC607w_wcB


37 
 

5. ВМС США представили новые беспилотные вертолеты для использования в боевых 

условиях Веб-сайт Укрінформ.  2014, 7 апреля. URL : http://www.ukrinform.ua/rus/news/ 

vms_ssha_predstavili_novie_bespilotnie_vertoleti_dlya_ispolzovaniya_v_boevih_usloviyah_1621038 (дата 

обращения : 13.09.2017). 

6.  Drones to buzz over UAE with govt deliveries. Al Arabiya News : web-site. 2014. URL : 

http://english.alarabiya.net/en/business/technology/2014/02/10/UAE-to-use-drones-for-govt-services.html 

(Last accessed : 23.09.2017). 

7. Летят дроны. ВОКРУГ СВЕТА : веб-сайт. URL : 

http://www.vokrugsveta.ru/photo_of_the_day/191962/ (Last accessed : 23.09.2017). 

8. В столице показали новейшие автоматы, системы огня, боевые машины и даже самолеты. 

СЕГОДНЯ.ua : веб-сайт : Лента новостей за 23.09.2015. URL : http://video.segodnya.ua/v-stolice-

pokazali-noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html (дата 

обращения : 13.09.2017). 

9. Згурець С. Оружие Украины. Беспилотники: призыв на войну. Киев : Defense Express, 2015. 

96 с.  

10. Vachtsevanos G., Ludington B.,  Reimann J., Antsaklis P., Valavanis K. Modeling and Control of 

Unmanned Aerial Vehicles – Current Status and Future Directions. Modeling and Control of Complex 

Systems. CRC Press, 2007. Chapter 9. P.1–12. URL : https://www3.nd.edu/~pantsakl/Publications/346-

Cyprus-Vachtsevanos05.pdf (Last accessed : 09.10.2017). 

11. Sauter J. A., Mathews R. S. Heterogeneous Unmanned Vehicle Collaborative Control 

Demonstration. AUVSI's Unmanned Systems North America 2007 Conference : Proceedings. Washington, 

DC, January 2007. NewVectors TTGSI, 2007. URL : https://www.researchgate.net/publication/ 

228944376_Heterogeneous_Unmanned_Vehicle_Collaborative_Control_Demonstration (Last accessed : 

09.10.2017). 

12. Koucheryavy A.,  Vladyko A., Kirichek R. State of the Art and Research Challenges for Public 

Flying Ubiquitous Sensor Networks. Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and 

Systems : Proceedings of the 15th International Conference, St. Petersburg, Russia, August 26–28, 2015. P. 

299–308. 

13. Журавська І. М., Мусієнко М. П., Румянков Д. І. Підвищення ефективності шифрування 

керуючого трафіку БПЛА засобами модифікованого блокового методу. Методи та засоби кодування, 

захисту й ущільнення інформації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 19–21 квітня 

2016 р. / Вінниц. нац. техн. ун т. Вінниця : Вид во ВНТУ, 2016. С. 39–41.  

14. DJI Phantom 4 WM330A – Drone : Product Teardown Report. 2016, 20 June. URL : 

https://techinsights.com/reports-and-subscriptions/open-market-reports/Report-Profile/?ReportKey=11239 

(Last accessed : 04.09.2017). 

15. Defense Express Journal. 2014. No. 12, P. 1–44. 

16. Жерегі О. М. Дослідження та розробка програмного забезпечення абонентів рухомих 

моніторингових мереж на мобільній платформі Windows Phone. Інтелектуальні інформаційні 

системи – 2016 : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Миколаїв, 16–17 лютого 2016 р. Миколаїв : 

Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2016. Т. 1. С. 150–152. 

17. Барчинський М. В., Димедюк С. В., Журавська І. М. Програмна платформа мобільної 

системи керування рухомою моніторинговою мережею. Інформаційні технології та взаємодії (IT&I 

2015) : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 03–05 листопада 2015 р. / М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка та [ін.]. Київ. : Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2015. 

С. 85–87. 

18. Oncha R. Project development of client side monitoring moving objects system for Android 

platform. Innovations in Science and Technology : Proceedings of the XV All-Ukrainian Students R&D 

Internet Conference, Kyiv, December 01–18, 2015. URL : 

http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/oncha_thesis.pdf (Last accessed : 04.09.2017).  

19. Parrot Apps: Android, iOS, Windows. Parrot SA : web-site. URL : 

http://global.parrot.com/usa/apps/ (Last accessed : 03.10.2017).  

20. Про затвердження Технічних специфікацій форматів криптографічних повідомлень : наказ 

Держкомінформатизації України від 13.08.2010 № 8/229. Веб-сайт Держспецзв’язку України. URL : 

http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=94570&cat_id=38837&cti

me=1319099040826 (дата обращения : 13.09.2017). 

http://video.segodnya.ua/v-stolice-pokazali-noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html%20(дата%20обращения :%2013.09.2017).
http://video.segodnya.ua/v-stolice-pokazali-noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html%20(дата%20обращения :%2013.09.2017).
http://video.segodnya.ua/v-stolice-pokazali-noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html%20(дата%20обращения :%2013.09.2017).
http://adef-books.com.ua/ru/books.php?show=i&tid=28
https://techinsights.com/reports-and-subscriptions/open-market-reports/Report-Profile/?ReportKey=11239


38 
 

 

REFERENCES: 

1. Bespilotnye resheniia dlia raboty s ploshchadnymi i protiazhennymi obyektami. Drone.UA : web-

site. URL : http://drone.ua/?gclid=CjwKEAjw7O6vBRDpi7O-8OWSkwESJACNFsgxZXOf5Gl-

hpr3StSFdlCtnxjOzPKAjCfcugf0RY4DXhoC607w_wcB (Last accessed : 03.10.2017). 

2. Preimushchestvo bespilotnykh avtomobiley – v bezopasnosti. #Gadgetstyle: web-site. URL : 

https://www.gadgetstyle.com.ua/12335-driverless-cars-tech/ (Last accessed : 03.10.2017). 

3. Rossiiskie voiska ustanovili v Donetske stantsyiu radioelektronnoi borby "Krasukha-4" i glushat 

bespilotniki OBSE. Tsenzor.NET: web-site. URL : https://censor.net.ua/photo_news/310972/ 

rossiyiskie_voyiska_ustanovili_v_donetske_stantsiyu_radioelektronnoyi_borby_krasuha4_i_glushat_bespilo

tniki (Last accessed : 03.10.2017). 

4. Amazon razrabotal robotov-kurerov. VOKRUH SVETA: web-site. URL : 

http://www.vokrugsveta.ru/news/14664/ (Last accessed : 03.10.2017). 

5. VMS SSHA predstavili novye bespilotnye vertolety dlia ispolzovaniya v boievykh usloviiakh. 

Web-site Ukrinform. 2014, April 7. URL : http://www.ukrinform.ua/rus/news/ 

vms_ssha_predstavili_novie_bespilotnie_vertoleti_dlya_ispolzovaniya_v_boevih_usloviyah_1621038 (Last 

accessed : 03.10.2017). 

6.  Drones to buzz over UAE with govt deliveries. Al Arabiya News : web-site. 2014. URL : 

http://english.alarabiya.net/en/business/technology/2014/02/10/UAE-to-use-drones-for-govt-services.html 

(Last accessed : 23.09.2017). 

7. Letiat drony. VOKRUH SVETA: web-site. URL : 

http://www.vokrugsveta.ru/photo_of_the_day/191962/ (Last accessed : 23.09.2017). 

8. V stolitse poiavilis noveishye avtomaty, sistemy ognia, boievyie mashiny i dazhe samolety. 

SEHODNIA.ua: web-site : RSS from 23.09.2015. URL : http://video.segodnya.ua/v-stolice-pokazali-

noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html (Last accessed : 

03.10.2017).  

9. Zghurets S. Oruzhye Ukrainу. Bespilotnyki: prizyv na voinu. Кyiv : Defense Express, 2015. 96 p.  

10. Vachtsevanos G., Ludington B., Reimann J., Antsaklis P., Valavanis K. Modeling and Control of 

Unmanned Aerial Vehicles – Current Status and Future Directions. Modeling and Control of Complex 

Systems. CRC Press, 2007. Chapter 9. P.1–12. URL : https://www3.nd.edu/~pantsakl/Publications/346-

Cyprus-Vachtsevanos05.pdf (Last accessed : 09.10.2017). 

11. Sauter J. A., Mathews R. S. Heterogeneous Unmanned Vehicle Collaborative Control 

Demonstration. AUVSI's Unmanned Systems North America 2007 Conference: Proceedings. Washington, 

DC, January 2007. NewVectors TTGSI, 2007. URL : https://www.researchgate.net/publication/ 

228944376_Heterogeneous_Unmanned_Vehicle_Collaborative_Control_Demonstration (Last accessed : 

09.10.2017). 

12. Koucheryavy A., Vladyko A., Kirichek R. State of the Art and Research Challenges for Public 

Flying Ubiquitous Sensor Networks. Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and 

Systems : Proceedings of the 15th International Conference, St. Petersburg, Russia, August 26–28, 2015. P. 

299–308. 

13. Zhuravska I. M., Musiyenko M. P., Rumiankov D. I. Pidvyshchennia efektyvnosti shyfruvannia 

keruiuchoho trafiku UAV zasobamy modyfikovanoho blokovoho metodu. Metody ta zasoby koduvannia, 

zakhystu i ushchilnennia informatsii : tezy dop. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Vinnytsia, April 19–21, 2016 

/ Vinnyts. nats. tekhn. un-t. Vinnytsia: Vyd-vo VNTU, 2016. P. 39-41. 

14. DJI Phantom 4 WM330A – Drone: Product Teardown Report. 2016, 20 June. URL : 

https://techinsights.com/reports-and-subscriptions/open-market-reports/Report-Profile/?ReportKey=11239 

(Last accessed : 04.09.2017). 

15. Defense Express Journal. 2014. No. 12, P. 1-44. 

16. Zherehi O. M. Doslidzhennia ta rozrobka prohramnoho zabezpechennia abonentiv rukhomykh 

monitorynhovykh merezh na mobilnii platformi Windows Phone. Intelektualni informatsiini systemy – 2016 

: tezy dop. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Mykolaiv, February 16–17, 2016. Mykolaiv: Publishing House of the 

of the Petro Mohyla Black Sea State Un-ty, 2016. Vol. 1. P. 150–152. 

17. Barchynskyi M. V., Dymediuk S. V., Zhuravska Í. M. Programna platforma mobílnoi systemy 

keruvannia rukhomoiu monítoringovoiu merezheiu. Ínformatsíiní tekhnologíi ta vzaemodíi (IT&I 2015) : tezi 

dop. II Mízhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 03–05 Nov. 2015 / M-vo osvíty í nauky Ukrainy, Kyiv. nats. un-t 

ím. Tarasa Shevchenka ta [ín.]. Kyiv : Vyd.-políhraf. tsentr “Kyiv. un-t”, 2015. P. 85–87. 

http://drone.ua/?gclid=CjwKEAjw7O6vBRDpi7O-8OWSkwESJACNFsgxZXOf5Gl-hpr3StSFdlCtnxjOzPKAjCfcugf0RY4DXhoC607w_wcB
http://drone.ua/?gclid=CjwKEAjw7O6vBRDpi7O-8OWSkwESJACNFsgxZXOf5Gl-hpr3StSFdlCtnxjOzPKAjCfcugf0RY4DXhoC607w_wcB
http://video.segodnya.ua/v-stolice-pokazali-noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html%20(дата%20обращения :%2013.09.2017).
http://video.segodnya.ua/v-stolice-pokazali-noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html%20(дата%20обращения :%2013.09.2017).
http://video.segodnya.ua/v-stolice-pokazali-noveyshie-avtomaty-sistemy-ognya-boevye-mashiny-i-dazhe-samolety-651897.html%20(дата%20обращения :%2013.09.2017).
http://adef-books.com.ua/ru/books.php?show=i&tid=28
https://techinsights.com/reports-and-subscriptions/open-market-reports/Report-Profile/?ReportKey=11239


39 
 

18. Oncha R. Project development of client side monitoring moving objects system for Android 

platform. Innovations in Science and Technology: Proceedings of the XV All-Ukrainian Students R&D 

Internet Conference, Kyiv, December 01–18, 2015. URL: 

http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/oncha_thesis.pdf (Last accessed : 04.09.2017).  

19. Parrot Apps: Android, iOS, Windows. Parrot SA : web-site. URL : 

http://global.parrot.com/usa/apps/ (Last accessed : 03.10.2017).  

20. Pro zatverdzhennia Tekhnichnykh spetsyfikatsii formativ kryptohrafichnykh povidomlen: nakaz 

Derzhkominformatyzatsii of Ukraine vid 13.08.2010 № 8/229. Web-site of the State Service of Special 

Communication and Information Protection of Ukraine. URL: 

http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=94570&cat_id=38837&cti

me=1319099040826 (Last accessed: 03.10.2017). 

 
Рецензент: д.т.н., проф. Рябенький В.М., завідуючий кафедрою теоретичної електротехніки 

та електронних систем Інституту автоматики і електротехніки, Національний університет 

кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

к.т.н., доц. Журавская И.Н., д.т.н., проф. Мусиенко М.П.  

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ ПОДВИЖНОЙ СЕТЬЮ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Работа посвящена разработке методов повышения эффективности использования 

гетерогенных подвижных сетей, состоящих из беспилотных летательных, наземных, 

над-/подводных аппаратов и аппаратов-амфибий (далее – БПА). 

Рассмотрены особенности управления отдельными суб-роями единой стаи БПА с учетом 

показаний бортовых датчиков и возможностей встроенной системы компьютерного зрения. 

Разработаны программные прототипы, реализующие различные механизмы управления 

гетерогенными стаями (колоннами и др.), состоящими из разнородных беспилотных объектов. 

Показано, что клиентские приложения подвижных абонентов сети могут быть выполнены 

отдельно для разных объектов сети на любой современной мобильной платформе (Windows 

Phone/Mobile, iOS, Mac OS, Android и т. д.) и обеспечивать взаимодействие между 

разнофункциональными суб-роями стаи. 

Воссоздана многомодульная архитектура мобильной системы управления подвижной 

сетью мониторинга и доставки, основанная на конвергентном механизме централизованного 

управления и автономной работе каждого устройства (нп., при облёте механических 

препятствий и/или при отсутствии радиосигнала). 

Предлагаемые решения способствуют экономному использованию вычислительных и 

энергоресурсов БПА и способны повысить суммарное время жизни стаи беспилотных 

аппаратов. 

Ключевые слова: подвижная гетерогенная сеть, дрон, мобильная система, программный 

модуль, система управления, API. 

 

 

Ph.D. Zhuravska I. M., Prof. Musiyenko M. P. 

MOBILE CONTROL SYSTEM FOR HETEROGENEOUS MOVABLE NETWORK  

BASED ON UNMANNED VEHICLES 

 

The work is devoted to the development of methods for increasing the efficiency of the use of 

heterogeneous mobile networks consisting of unmanned aerial, land, over-/underwater vehicles and 

amphibious vehicles (hereinafter - UxV). 

The peculiarities of UxV sub-swarms' control are based on indicators of on-board sensors and 

capabilities of the built-in computer vision system. 

Software prototypes have been developed that implement various control mechanisms of 

heterogeneous flock (convoy, etc.), consisting of diverse unmanned objects. It is shown that client 

applications of mobile network customers can be executed separately for different objects on any modern 

mobile platform (Windows Phone/Mobile, iOS, Android, etc.) and provide interaction between different 

sub-swarms of the flock. 
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It is realized multimodule architecture of the mobile control system of a movable monitoring and 

delivery network based on a converged mechanism of centralized control and autonomous operation of 

each device (eg, when circumambulating the mechanical obstacles and/or during absence of radio signal). 

The proposed solutions contribute to parsimonious usage of UxV computing and energy resources 

and can increase the total lifetime of a unmanned flock. 

Keywords: movable heterogeneous network, drone, mobile system, software module, control system, 

API.   
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к.т.н. Бабій Ю.О. (НАДПСУ) 

 
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ РУХОМОГО ОБ'ЄКТУ В 

НАПРЯМКУ НА СЕЙСМІЧНИЙ ЗАСІБ ОХОРОНИ ПОЗИЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 
Спостереження за ділянкою місцевості є однією з основних форм оперативно-службової і 

оперативно-бойової діяльності підрозділів охорони кордону. Основним принципом є забезпечення 

його неперервності у часі і просторі. Наслідком неефективного забезпечення ведення 

спостереження за місцевістю, рухомими об’єктами, охороною позиції та поста 

спостереження, беручи до уваги і фізіологічні особливості людини, і вплив навколишнього 

середовища, всі ці фактори можуть призвести не лише до пропуску правопорушника, а й 

виникнення загрози життю особовому складу наряду.  

Тому, в роботі розглянуто аналіз засобів призначених для розпізнавання переміщення 

рухомого об’єкту в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження при дії завад від 

джерела, розміщеного поруч з трьохкоординатним сейсмічним приймачем засобу охорони. 

Ключові слова: сейсмічний засіб охорони, сейсмічний приймач, чутливий елемент, рухомий 

об’єкт, радіолокаційна станція. 

 
Постановка проблеми. Для реалізації принципу непервності охорони у часі основу 

мобільних і переносних сигналізаційних засобів охорони становлять радіолокаційні станції 

(РЛС), сигналізаційні датчики з функцією автоматичного розпізнавання рухомих об’єктів 

(РО). Такі види технічних засобів охорони кордону (ТЗОК) слід вважати засобами 

первинного, достатньо ефективного виявлення і розпізнавання правопорушника (ПП), як РО, 

а також охорони самих комплексів, постів спостереження, позицій, місць розташування 

мобільних комплексів.  

Спорадично завдання спостереження за місцевістю, за РО і охороною позиції та поста 

спостереження може виконувати наряд, оснащений засобами візуального спостереження. 

Проте, застосування таких засобів потребує постійного напруження зору, уваги спостерігача 

і, як наслідок, уведення перерв в процес охорони. Для здійснення спостереження з 

тимчасових позицій із застосуванням тільки засобів візуального спостереження суттєвим є 

також і вплив навколишнього середовища. Наслідком недостатньо ефективного забезпечення 

неперервності спостереження в бойових умовах може бути не тільки пропуск ПП, а й 

виникнення загрози життю особовому складу наряда. На небезпечних ділянках кордону, де 

загрози можуть бути як від суміжної сторони, так і з тилу вкрай актуальним є обладнання 

позиції спостереження засобом кругової, периметрової охорони.  

Аналіз останніх досліджень. Нормативно-правовими документами визначені завдання 

із забезпечення ефективної реалізації політики безпеки у сфері захисту кордону та охорони 

державного кордону, визначено довгострокові перспективи розвитку системи охорони та 

інженерно-технічного облаштування державного кордону України, а також здійснено 
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планування заходів щодо насичення ТЗОК з метою забезпечення суцільної зони виявлення і 

спостереження за державним кордоном [1-2].  

Формулювання мети статті. Метою даної статті є аналіз методів та засобів 

розпізнавання переміщення рухомого об'єкту в напрямку на сейсмічний засіб охорони 

позиції спостереження при дії завад від джерела. 

Виклад основного матеріалу. Потенційним засобом охорони тимчасової позиції 

можна вважати сейсмічний засіб охорони (СЗО), основу якого становить один або декілька 

сейсмоприймачів (СП) або сейсмодатчиків, що є складовою СЗО позиції. Як засоби охорони 

СЗО застосовують для охорони локальних ділянок кордону. Такі засоби є набагато 

складнішими за сигналізаційні прилади, що звісно дозволяє усунути розглянуті недоліки, 

окрім потреби у встановленні по периметру позиції [3-5]. Проте, для охорони тимчасової 

позиції доцільно застосувати один СП, радіус виявлення РО-людини яким у сучасних 

засобах становить 30-50 м, а транспортного засобу на порядок більше та немає потреби у 

розміщенні по периметру ЧЕ. Виявлення ПП на зазначеній дальності дасть можливість 

зреагувати наряду або спостерігачу на небезпеку і вжити заходів щодо захисту позиції. 

У переважній більшості СП включає один ЧЕ – геофон, що реагує на вертикально 

поляризовану складову сейсмічної хвилі, яка виникає у поверхневому прошарку Землі і є 

джерелом інформації про РО. Такі СП відносять до типу однокоординатних з діаграмою 

спрямованості в горизонтальній площині у вигляді кола. Застосування однокоординатного 

СП для охорони позиції не вбачається за доцільним, оскільки наряд знаходиться на позиції 

поруч з СП і є джерелом як неперіодичних, так і періодичних, як потужних, так і слабких 

сигналів-завад. Це фактично не дозволяє застосовувати вказані ознаки сигналу для їх 

фільтрації, розпізнавання сигналу від РО, що розміщується у ближній зоні виявлення СП і 

відповідного блокування сигналу тривоги при переміщенні наряду поруч з СП. Ближньою 

зоною дії СП будемо вважати ту, для якої радіус дії не перевищує декількох довжин хвиль 

сейсмічного сигналу.   

Допускаємо, що спостерігач, наряд, як джерело завад знаходиться в радіусі до 2-3 м від 

СП. В такому випадку, потужний або слабкий періодичний сигнал-завада від наряду, що 

розміщується на позиції спостереження буде сприйматися як корисний сигнал від РО, який, 

наприклад, пересувається до СП, до позиції спостереження. При цьому, очевидно, спектри 

сигналів-завади і РО будуть перекриватися, не зважаючи на те, що грунту властива 

низькочастотна фільтрація сейсмічного сигналу, коли сигнал від одного і того ж РО змінює 

свій спектр, що реєструється СП, при зміні дальності до РО. На малих дальностях ці зміни не 

суттєві [4]. Скористатись ознакою наближення ПП до СП як експоненційне збільшення 

енергії сейсмічного сигналу також не доцільно через потребу в згладжуванні практично всієї 

генеральної сукупності сигналів від кожного кроку ПП, рис. 1. 

Із зображення діаграми енергії кроків людини, що віддаляється від СП видно, що 

експоненційне згладжування потребуватиме щонайменше врахування половини всіх даних. 

В іншому випадку, закон розподілу здебільшого представлятиметься поліномом. Важливо за 

таких умов розрізнити переміщення РО в напрямку на СЗО позиції спостереження і 

здійснити це якомога далі від СП, аналізуючи при цьому не більше декількох 5-7 кроків ПП з 

видачею сигналу тривоги за 35-40 кроків від СП. В бойових умовах це не дозволить 

прицільно кинути гранату в бік блок-посту, окопу, де облаштована позиція спостереження, а 

у повсякденних умовах дозволить запобігти несанкціонованому доступу до місця несення 

служби вартовим, спостерігачам. По суті втрачається ефективність застосування таких ознак 

виділення корисного сигналу, як його періодичність, спектральна відмінність, абсолютний 

рівень амплітуди. Також, саме через подібний вплив на СП сигналізаційної системи охорони 

локального об’єкту, що застосовують, наприклад, для охорони флангів пункту пропуску або 

зон невидимості стаціонарного радіоелектронного комплексу, виникають хибні тривоги, 

джерелом яких є завади від флори і фауни, що здійснюють пересування або коливання поруч 

з СП.  



42 
 

 
Рис. 1. Діаграма енергії кроків людини, що віддаляється від СП 

 

Отже, виникає нове завдання у пошуку дієвої ознаки розпізнавання переміщення РО в 

напрямку на СЗО позиції спостереження за умови його розміщення поруч із спостерігачем. 

Як відзначається у роботі [6], в задачах виявлення та розпізнавання необхідно сформувати 

діагностичні ознаки, що містять ряд властивостей: ознаки повинні мати фізичну 

інтерпретацію, описувати відповідні властивості сигналу; ознаки повинні бути стійкими (не 

повинні сильно змінюватись при незначній змінні властивостей сигналу); ознаки повинні 

бути легкообчислювальними, що допускають оцінку в темпі експерименту. 

Вирішення поставленого завдання вбачається із застосуванням трьохкоординатного 

СП, який у літературі ще отримав назву векторно-фазового, трьохкомпонентного СП, 

трифону [7-16]. Такі СП достатньо давно застосовують у геодезії, гідролокації, але у засобах 

охорони вони почали застосовуватися відносно недавно, наприклад, у системах охорони 

таких як: Периметр-3 (виробництва Україна, 2009 р.), Тарантула (виробництва Ізраїль, 2012 

р.), РС-Н (виробництва Росія, 2015 р.).  

Зазвичай трьохкоординатні СП представляють собою мікропроцесорний пристрій з 

трьома ЧЕ типу геофонів або вбудованих у мікропроцесор ЧЕ (акселерометрів, 

велосиметрів), розміщених у взаємоортогональних осях з центром в системі координат XYZ. 

Всі три геофони мають косинусоїдні діаграми спрямованості. Геофони, вісі яких знаходяться 

у горизонтальній площині дають загальну проекцію діаграми спрямованості у вигляді двох 

взаємноперпендикулярних «вісімок» на горизонтальну площину. Геофон з 

вертикальнорозташованою віссю має проекцію діаграми спрямованості у вигляді кола на 

горизонтальну площину, рис. 2. 

Якщо допустити, що джерело сейсмічного сигналу знаходиться в поверхневому шарі 

грунту, де в основному виникають поверхневі хвилі, то при однаковій чутливості і 

однакових діаграмах спрямованості СП, за умови розміщення їх осей у трьох 

взаємоортогональних напрямках дальність виявлення в горизонтальній площині від СП з 

діаграмою косинусоїди має бути більшою ніж для СП з круговою діаграмою [16]. Проте, в 

ході досліджень СП типу СП ДСП-3ВК встановлено, що дальність виявлення вертикальним 

ЧЕ СП перевищує дальність горизонтальних в межах ближньої зони дії. 

При цьому, СП встановлювався на глибину 40 см. Слід зазначити, що на дальність 

виявлення, на рівень прийнятого сигналу ЧЕ впливає також і поляризація сейсмічних хвиль, 

яка залежить від типу хвиль. В дослідженнях зазначається, що 2/3 енергії сейсмічних хвиль 

від РО зосереджено в поверхневих хвилях Релея і Лява, решта в об’ємних хвилях [17]. 

Вертикальний ЧЕ реагує в основному на поперечну складову хвилі Релея, а горизонтальні – 

на накладання поперечної хвилі Лява і повздовжньої хвилі Релея, яка є більш потужнішою. 

Отже, вертикальний ЧЕ має реєструвати дещо меншу амплітуду сигналу ніж 

сумарногоризонтальні ЧЕ [16]. 
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Рис. 2. Діаграма спрямованості трьохкоординатного СП у горизонтальній площині: Z, 

X, Y – діаграми спрямованості вертикального і двох горизонтальних ЧЕ, відповідно 

 

Також, у роботі [18] вказано, що вертикальна складова в середньому вдвоє менша за 

горизонтальні. З іншої боку, у роботі [17] виявлено, що вертикальна складова сейсмічної 

хвилі для ущільненого грунту, яким є переважна більшість грунтів, окрім оброблювальних 

сільськогосподарських угідь, перевищує в 1,1 – 1,5 рази горизонтальні складові. 

В окремих дослідженнях зазначається, що діаграма спрямованості не є строго 

косинусоїдною. Вона має розмитий початок поруч з СП. Це значить, що коли джерело 

сигналу буде розміщуватися поруч з СП, то амплітуди сигналів трьох ЧЕ можуть не мати 

чіткої різниці. В залежності від відстані між СП і РО рівень сигналу зменшується 

пропорційно 1/r [3], в інших публікаціях 1/ r  [14], 1 / еr
 [4]. Різні значення затухання 

сигналу, очевидно, є наслідком розгляду різних типів хвиль, застосування різних СП. В 

даних дослідженнях не зазначається чи є відмінність у затуханні сигналу для різної 

поляризації ЧЕ. Проте, у [19] при моделюванні сигналів горизонтальних і вертикальних ЧЕ 

трьохкоординатного СП застосовано однакові коефіцієнти затухання. Щодо варіювання 

амплітуди сигналу у трьох ЧЕ при розміщенні РО поруч з СП, то найбільш детально такі 

зміни описані у публікації [20], де відзначається, що поруч з СП суттєво більшу енергію має 

поперечний тип хвиль. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. З метою упередження 

несанкціонованого доступу на позицію спостереження, шляхом безпечного і швидкого 

встановлення засобів охорони, запропоновано здійснювати охорону позиції СЗО на основі 

трьохкоординатного СП, з встановленням його у грунт безпосередньо на позиції 

спостереження. Застосування одного СП, розміщеного поруч з джерелом завад-

спостерігачем, потреба у розрізненні наближення РО без оцінки значної кількості кроків 

(впливів на грунт), неоднозначність діючих наукових викладок щодо дослідження взаємодії 

вертикальної і горизонтальної складових сейсмічного сигналу, окреслило необхідність у 

проведенні подальшого експерименту. 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ОБЪЕКТА В 

НАПРАВЛЕНИИ НА СЕЙСМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОХРАНЫ ПОЗИЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Наблюдение за участком местности является одной из основных форм оперативно-

служебной и оперативно-боевой деятельности подразделений охраны границы. Основным 

принципом является обеспечение его непрерывности во времени и пространстве. Следствием 

неэффективного обеспечения ведения наблюдения за местностью, подвижными объектами, 

охраной позиции и поста наблюдения, принимая во внимание и физиологические особенности 

человека, и влияние окружающей среды, все эти факторы могут привести не только к пропуску 
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правонарушителя, но и возникновению угрозы жизни личному составу наряда. Поэтому, в 

работе рассмотрен анализ методов и средств предназначенных для распознавания перемещения 

подвижного объекта в направлении на сейсмическое средство охраны позиции наблюдения при 

воздействии помех от источника, расположенного рядом с трехкоординатным сейсмическим 

приемником средства охраны. 

Ключевые слова: сейсмическое средство охраны, сейсмический приемник, чувствительный 

элемент, движущийся объект, радиолокационная станция. 

 

Prof. Lisiy N., Ph. D. Babiy Yu. 

ANALYSIS OF MEANS OF RECOGNITION OF MOVEMENT A MOBILE OBJECT IN THE 

SECTOR ON THE SEISMIC PROTECTION OF THE POSITION OBSERVATION 

 

Observation of the site is one of the main forms of operative-service and operational-combat activity 

of the units of border guard. The basic principle is to ensure its continuity in time and space. As a result 

of ineffective maintenance of observation of the locality, mobile objects, protection of the position and post 

of observation, taking into account both physiological features of a person and the influence of the 

environment, all these factors can lead not only to the passage of the offender, but also to the threat to life 

of the personnel alongside.  

For the implementation of the principle of non-urgency of time-protection, the basis of mobile and 

portable signaling means of protection are radar stations, signaling sensors with the function of 

automatic recognition of moving objects. Such types of technical means of border guarding should be 

considered as means of primary, sufficiently effective detection and recognition of the offender as a 

moving object, as well as the protection of the complexes, observation posts, positions, and locations of 

mobile complexes. 

Sporadically, the task of observing the locality, moving objects and guarding the position and the 

post of observation can carry out the outfit, equipped with means of visual observation. However, the use 

of such means requires constant tension of vision, attention of the observer and, as a consequence, the 

introduction of breaks into the protection process. For the observation of temporary positions using only 

visual observation means, the influence of the environment is also significant. The consequence of 

insufficiently effective maintenance of the continuity of observation in combat conditions may be not only 

the passage of the offender, but also the emergence of a threat to life of the personnel of the outfit. On the 

dangerous areas of the border, where threats can be either from the adjacent side, or from the rear, the 

equipment of the observation point by means of circular, perimetric protection is extremely relevant. 

A potential means of protecting a temporary position may be considered a seismic security device, 

the basis of which is one or more seismic receivers or seismic sensors, which is a component of the seismic 

means of protecting the position. As means of protection - seismic means of protection are used to protect 

the local areas of the border. Such means are much more complicated than signaling devices, which, of 

course, allows to eliminate the disadvantages considered, except for the need to set the perimeter of the 

position. However, in order to protect the temporary position, it is expedient to apply one seismic receiver, 

the radius of detection of a moving object-a person whose modern means is 30-50 m, and the vehicle is an 

order of magnitude larger and there is no need for placing perimeter of the sensitive element. Detecting 

an offender at the specified range will enable the responder to react to danger or take measures to protect 

the position.  

Therefore, the paper considers the analysis of methods and means for detecting the movement of a 

moving object in the direction of a seismic means of guarding the position of observation under the 

influence of interference from a source located near the three-coordinate seismic receiver of the guard. 

The use of a seismic receiver located near the obsolescence source, the need to differentiate the 

approaching moving objects without an assessment of a significant number of steps (effects on the soil), 

ambiguity of existing scientific teachings on the study of the interaction of the vertical and horizontal 

components of the seismic signal, identified the need for further experiment.  

Keywords: seismic guard, seismic receiver, sensitive element, moving object, radar station. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПАРАМЕТРІВ ЦИФРОВОЇ 

ФОТОКАМЕРИ ШЛЯХОМ ЇЇ КАЛІБРУВАННЯ 

 

У роботі проведено аналіз можливостей та доцільності використання існуючих підходів 

калібрування відеокамер. Визначено, що одним із шляхів зменшення та врахування похибки 

графічного перетворення координат об’єкту дослідження в координати пристрою є процедура 

калібрування відеокамери та отримання так званої моделі відеокамери, що приблизно описує її 

параметри. Описано методологія визначення внутрішніх параметрів цифрової фотокамери 

шляхом використання плоского калібрувального об’єкта у вигляді шахової дошки, що дозволяє 

значно зменшити кінцеву похибку вимірювання координат і тим самим підвищити точність 

побудови траєкторії руху об’єктів.  

Зроблено висновок, що одночасне застосування автоматичного та ручного визначення 

ключових точок під час калібрування відеокамери дозволяє підвищити точність побудови 

траєкторії руху вертексу в кефалографічній системі. 

Ключові слова: відеокамера, калібрування, матриця, матриця калібрування, координати 

руху об’єкту. 

 

Вступ. В умовах ведення сучасних мереже центричних та гібридних війн важливу роль 

відведено оптико-електронним засобам ведення розвідки. За рахунок застосування оптико-

електронних пристроїв є можливість своєчасно виявити загрозу та прийняти рішення по її 

нейтралізації. Між тим науково технічний прогрес зумовив появу принципово нових оптико-

електронних пристроїв (ОЕП), які можуть суттєво розширювати можливості з охорони 

об’єктів та виконання завдань ведення розвідки. Вони здатні працювати в пасивному режимі, 

тобто не демаскувати себе, а в умовах постановки навмисних завад оптико-електронні 

пристрої стають практично єдиним джерелом інформації про обстановку. 

ОЕП, що застосовуються для виконання завдань розвідки та охорони вирішують такі 

основні завдання, як: розпізнавання та класифікація образів, побудова 3D-моделі, 

вимірювання відстаней, розпізнавання рухомих об’єктів та відновлення траєкторії їх руху, 

тощо. Усі ці задачі розглядають математичну модель камери з точки зору певного набору її 

внутрішніх параметрів. Ці параметри іноді можна отримати у специфікаціях камер. Але дуже 

часто зустрічаються ситуації відсутності у відкритому доступі адекватної технічної 

документації та впливу процесу виробництва на можливе відхилення цих параметрів від 

норми, що призводить до необхідності розробки прикладних алгоритмів їх вимірювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка задачі. 

Одним із шляхів зменшення та врахування похибки графічного перетворення 

координат об’єкту дослідження в координати пристрою є процедура калібрування 

відеокамери та отримання так званої моделі відеокамери, що приблизно описує її параметри 

[1]. Існує декілька підходів для проведення процедури калібрування.  

Серед них можна виокремити наступні відомі реалізації: Roger Y. Tsai, OpenCV calib3d, 

Camera Calibration Toolbox for Matlab: 

а) алгоритм Roger Y. Tsai [2]. Він складається з двох етапів, на першому з яких 

визначаються параметри зовнішнього калібрування (це параметри, що зв’язують систему 

координат камери з фіксованою реальною (світовою) системою координат, а також описують 

її положення й орієнтацію в просторі), на другому – внутрішнього калібрування (це 

параметри, які пов’язують систему координат камери з ідеальною системою координат, що 

визначають оптичні властивості камери, такі як: фокусна відстань, розміри пікселів, і 

положення центру зображення, де оптична вісь перетинає площину зображення та дисторсії); 
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б) «нова гнучка технологія калібрування камери» [3], що заснована на використанні 

плоского калібрувального об’єкта у вигляді шахової дошки; 

в) автокалібрування – отримання калібрувальних даних безпосередньо по зображеннях, 

причому в сцені не потрібна присутність спеціальних калібрувальних об’єктів. 

Основними кроками даного методу є: 

– пошук особливих точок на всіх зображеннях; 

– пошук точкових відповідностей між зображеннями; 

– пошук параметрів калібрування з використанням алгоритму Bundle Adjustment. 

Серед зазначених підходів найбільш поширеним є алгоритм Roger Y. Tsai. Даний 

алгоритм використовується в більшості програмних продуктів, призначених для 

калібрування відеокамер. При цьому суттєвим недоліком є, повна автоматизація процесу 

калібрування без можливості коригування положення контрольних точок зображення.  

Мета статті – підвищення точністних характеристик побудови траєкторії руху об’єкту, 

шляхом розробки методу визначення внутрішніх та зовнішніх параметрів калібрування 

відеокамери.  

Викладення основного матеріалу. Калібрування камери складається з вирішення 

задачі відновлення внутрішніх та зовнішніх параметрів камери, по набору зображень, 

відзнятих нею. Зовнішні параметри відносяться до положення камери в просторі і є 

специфічними для кожного зображення, внутрішні параметри відносяться лише до будови 

камери і для кожного зображення залишаються сталими. Внутренние параметры уникальны 

для каждой камеры и не зависят от других камер и положения в пространстве. Их можно 

определить индивидуально для каждой камеры с помощью геометрической калибровки по 

методике, описанной в [4-5]. Останні, в свою чергу, можна умовно поділити на дві групи - ті, 

що спричинені кривизною лінзи (для простоти вважатимемо, що вона одна), їх ще називають 

дисторсією лінзи, та ті, що відносяться до її положення відносно матриці камери. Зазвичай, 

калібрування теж ділять на дві окремі під задачі, отже в подальшому до певного моменту 

будемо вважати, що у лінзи камери відсутня дисторсія. 

Завдання вирішується в припущенні, що внутрішні параметри камери: фокусна 

відстань і координати головної точки (перетини головної оптичної осі з площиною проекцій) 

- залишаються незмінними при реєстрації використовуваного набору зображень. Проблема 

полягає в тому, що невідомі положення і орієнтація камери при зйомці. Рішення цієї задачі, 

як правило, здійснюється після знаходження фундаментальних матриць, що зв'язують точки 

попарно узятих зображень. Знання матриці калібрування потрібне для подальшого 

визначення положення камер, тобто зовнішніх параметрів камери. У роботі [6] 

запропонований метод рішення задачі знаходження параметрів камери по відомих 

фундаментальних матрицях, одним з етапів якого є рішення перевизначеної системи 

лінійних рівнянь. 

Зазвичай, калібрування теж ділять на дві окремі підзадачі, отже в подальшому до 

певного моменту будемо вважати, що у лінзи камери відсутня дисторсія. 

Розглядатимемо такі параметри: 

 f,f – фокусні відстані, виражені у пікселях (вважаємо їх різними, адже пікселі у 

матрицях камер зазвичай не квадратні, а прямокутні), 

 C,C  – координати в пікселях центральної вісі (зазвичай це точка, близька до центру 

матриці камери) 
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Матрицю М будемо називати матрицею калібрування. Усі подальші міркування та 

обчислення будуть націлені на знаходження цієї матриці по певному набору зображень, 
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відзнятих камерою. Процесс вычисления матрицы проецирования называется калибровкой 

камеры [7-8]. Для вычисления матрицы проецирования производится съемка калибровочной 

сцены. Далее на изображениях определяются характерные точки, положение в пространстве 

которых известно.  

Відображення об’єктів реального світу на матрицю камери можна описати як 

проективне 3D-2D перетворення. Очевидно, що воно не є однозначним, адже будь-яка точка 

з матриці камери має своїм прообразом промінь – ГМТ можливого знаходження точки у 

просторі, зображення якої отримане на матриці. Це дає підстави до використання однорідних 

координат. Опишемо математичну модель цього перетворення. Нехай 

  1Q  - координати точкового об'єкту у просторі 

  1yxq  - координати зображення цього ж об’єкту на матриці камери 

Тоді QsHq  , де H  визначається з точністю до коефіцієнта s. Його виносять для 

подальшого отримання матриці   у нормалізованому вигляді з одиницею у правому 

нижньому кутку. 

Матриця перетворення H  природнім чином розкладається на добуток двох, адже 

відображення Q  в q  складається зі зведення координат камери або об’єкту до єдиної 

системи координат системи відносно камери (або, відносно об’єкту) і подальшого 

застосування перетворення самої камери, що має представлення у вигляді матриці  . 

Отже  tRH  , де R  – матриця повороту 3х3 (отримана як добуток матриць 

повороту на певні кути відносно осей y,x  та z ), t – вектор зсуву 3х1 системи координат 

об'єкту відносно системи координат камери. 

З існуючих підходів оберемо запропонований Zhengyou Zhang, та описаний в [9-10], як 

той, що на наш погляд має найпростішу математичну модель та зручне практичне 

застосування. Калібрувальний об'єкт – об'єкт з відомими геометричними характеристиками, 

маючи набір зображень якого у різних конфігураціях (повороти та зсуви відносно камери), 

матимемо змогу скласти певну систему рівнянь з невідомою матрицею   та розв’язати її. 

Пропонується як калібрувальний об’єкт використовувати шахову дошку. Вигляд набору, що 

можна використати для калібрування надано на рис. 1. 

Це дає змогу дещо спростити подальшу математичну модель.  

 
Рис. 1. Приклад набору даних, що можна використати для калібрування 
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Так як калібрувальний об’єкт вибрано плоским, то, перейшовши у систему координат 

відносно нього таким чином, щоб всі точки на об’єкті мали координату 0 , зможемо 

знехтувати однією розмірністю матриці   (перейшовши від матриці 3х4 до матриці 3х3):  
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Для кожного зображення шахової дошки можемо скласти таке рівняння (рис. 2) 
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  – однорідні координати, відповідні координатам вузлів 

шахової дошки (у системі координат, з початком у лівому верхньому вузлі), їх можемо 

отримати із знань про геометричну структуру дошки,  
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p  – однорідні координати, відповідні координатам зображень відповідних 

вузлів шахової дошки, їх можемо отримати або вручну, або за допомогою відомих 

алгоритмів. Вигляд застосування до зображеня шахової дошки відповідної їй матриці 

перетворення H надано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Приклад застосування до зображеня шахової дошки відповідної їй матриці 

перетворення H  

 

Розв’яжемо цю систему відносно  . Розглянемо по елементний розклад цієї матриці 
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Використаємо ортогональність та рівність довжин векторів 
1r  та 

2r  
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Враховуючи вищевказані співвідношення для 
1r  та 

2r , маємо систему 
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Введемо, для зручності, нове позначення 
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Знаючи матрицю M , обчислимо її обернену та знайдемо матрицю B  
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Бачимо, що ця матриця є симетричною, і містить лише шість невідомих параметрів. 

Запишемо систему (3) в загальному вигляді (вона містить в собі доданки вигляду jBhT

sh ) та 

виконаємо нескладні перетворення, згрупувавши коефіцієнти біля елементів матриці B  
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Позначимо 
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 , тоді система (3) перепишеться у вигляді 
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Отримавши n  різних зображень шахової дошки, отримаємо n2  рівнянь вигляду 

системи (4). Можемо зібрати їх у єдину систему 0Ab , та знайти з неї невідомий вектор b . 

Знаючи структуру матриці B , зможемо по вектору b  однозначно відновити шукану 

матрицю калібрування M .  
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Так як нуль-вектор як розв’язок системи нас не цікавить, у неї додається умова. Тоді, 

розв’язання отриманої системи еквівалентне знаходженню власного вектора, відповідного 

найменшому власному числу матриці A . Для цього використаємо метод SVD розкладу. 

SVD розкладом матриці називатимемо її представлення у вигляді: TUSVA  , де 
TU U E , 

TV V E , S  -діаг.матриця. 

Якщо  nmA   , то (m n)U   , (n n)V    ,   ,ssS: snmS  , 0ijS   при i j   

Перейдемо до розв'язку нашої системи 0Ab    
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Псевдокод алгоритму: 

chessBoardCorners = список точок, що відповідає структурі шахової дошки; 

X = результуюча матриця розмірності (2*к-сть зображень x 6);  

Для кожного зображення: 

imgCorners = список точок шахової дошки на зображенні, у відповідному з 

chessBoardCorners порядку; 

Знайти матрицю перетворення H між chessBoardCorners та imgCorners; 

Записати у X внесок отриманої матриці H; 

[U, S, V] = SVD-розклад матриці X; 

b =  останній стовпчик матриці V; 

знаходимо внутрішні параметри камери, знаючи елементи вектора b; 

Наведений алгоритм легко переноситься на будь-яку з сучасних мов програмування. 

Авторами статті були запрограмовані та протестовані реалізації мовами Python, C++, Matlab. 

Збіжність наведеного методу перевірена на практиці, що слідує з експериментальних даних, 

наведених у наступній таблиці 1 (де xQ  – вибіркове середньо-квадратичне відхилення 

величини: x ) : 

Таблиця 1 

Таблиця збіжності експериментальних даних наведеного методу 

 

         

1.  2645.620 245.384 2487.355 248.320 1393.977 124.503 934.357 56.477 

2.  2592.541 126.602 2419.541 131.129 1345.612 61.172 922.526 37.483 

3.  2567.770 105.015 2396.792 108.540 1332.942 53.648 911.968 34.334 

4.  2540.205 76.470 2367.162 81.253 1324.941 41.886 919.444 22.324 

5.  2525.062 62.886 2350.248 67.651 1320.616 31.332 921.033 16.827 

6.  2536.624 76.398 2363.904 81.810 1327.441 37.790 920.012 15.947 

7.  2518.646 62.740 2345.397 65.607 1322.611 33.828 919.231 11.382 

8.  2551.091 85.153 2381.445 93.033 1342.022 46.754 915.480 13.204 

9.  2552.931 86.993 2382.689 94.277 1343.617 48.349 912.834 13.526 

10.  2528.806 63.720 2357.564 70.239 1332.698 39.085 914.992 11.119 

11.  2510.424 44.546 2337.603 49.995 1325.538 31.734 916.778 7.635 

12.  2510.591 51.369 2336.996 52.759 1320.932 30.174 917.099 9.054 

13.  2478.432 17.296 2306.399 21.078 1319.713 28.044 922.383 2.543 

14.  2487.954 22.016 2317.847 29.434 1331.289 36.021 923.793 0.620 

15.  2479.923 15.884 2307.242 19.966 1318.374 25.470 923.559 3.235 

16.  2471.880 7.363 2297.158 9.609 1305.781 12.419 925.380 0.968 

17.  2476.576 10.638 2302.301 13.889 1312.978 17.710 922.567 1.845 

18.  2464.809 1.129 2287.766 0.646 1294.878 0.390 925.190 0.778 

19.  2465.938 0 2288.412 0 1295.268 0 924.412 0 

  

Порівняння отриманих результатів з іншими доступними реалізаціями наведеного 

алгоритму та даними, отриманими із специфікації камери наведене у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Порівняння отриманих результатів з іншими доступними реалізаціями наведеного 

алгоритму: 

 

     
Наведена реалізація 2466 2288 1295 924 

OpenCV 2583 2583 1360 925 

Matlab Toolbox 2540 2367 1312 924 

Специфікації камери 2500 2500 1296 972 

 

Висновки: 

1. Проведений аналіз існуючих підходів калібрування відеокамер показав доцільність 

використання плоского калібрувального об’єкта у вигляді шахової дошки. 

2. Одночасне застосування автоматичного та ручного визначення ключових точок під 

час калібрування відеокамери дозволяє підвищити точність побудови траєкторії руху 

вертексу в кефалографічній системі. 
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к.физ.-м.н., с.н.с. Стеля О.Б., Катричук Д.А. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВОЙ 

ФОТОКАМЕРЫ ПУТЕМ ЕЕ КАЛИБРОВАННЯ 

 

В работе проведен анализ возможностей и целесообразности использования 

существующих подходов калибрования видеокамер. Определенно, что одним из путей 

уменьшения и учета погрешности графического превращения координат объекта исследования 

в координаты устройства есть процедура калибрования видеокамеры и получения так 

называемой модели видеокамеры, которая приблизительно описывает ее параметры. Описано 

методология определения внутренних параметров цифровой фотокамеры путем использования 

плоского калибровочного объекта в виде шахматной доски, что позволяет значительно 

уменьшить конечную погрешность измерения координат и тем самым повысить точность 

построения траектории движения объектов.   

Сделан вывод, что одновременное применение автоматического и ручного определения 

ключевых точек во время калибрования видеокамеры позволяет повысить точность построения 

траектории движения вертексу в кефалографичний системе.  
Ключевые слова: видеокамера, калибрование, матрица, матрица калибрования, 

координаты движения объекта. 

 

Ph.D. Pampuha I.V., Ph.D. Nikiforov M.M., Ph.D. Stelia O.B., Katrychuk D.O. 

METHODOLOGY OF DETERMINATION OF INTERNAL PARAMETERS OF DIGITAL 

PHOTOCAMERA BY ITS CALIBRATION 

 

The analysis of possibilities and expedience of the use of existent approaches of calibration of video 

cameras is in-process conducted. Certainly, that one of ways of diminishing and account of error of 

graphic transformation of co-ordinates of object of research in the co-ordinates of device there is 

procedure of calibration of video camera and receipt of the so-called model of video camera which 

describes its parameters approximately. It is described methodology of determination of internal 

parameters of digital photocamera by the use of flat gauge object as a chess-board, that allows 

considerably to decrease the eventual error of measuring of co-ordinates and the same to promote 

exactness of construction of trajectory of motion of objects. A conclusion is done, that simultaneous 

application of automatic and hand determination of key points during calibration of video camera allows 

to promote exactness of construction of trajectory of motion of verteksu in the kefalografichniy system. 

Keywords: video camera, calibration, matrix, matrix of calibration, co-ordinate of motion of object. 
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АНАЛІЗ МІСЦЕВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ  

АПАРАТІВ ТА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

 
У статті розглянуто нові методи та підходи до процесу здійснення моніторингу 

обстановки місцевості за допомогою сумісного використання безпілотних літальних апаратів 

та мобільних геоінформаційних додатків, змістом якого є спостереження за зміною стану 

місцевості та обстановки на ній. Основним завданням моніторингу є оцінка стану місцевості, 

що дозволяє робити прогнозування подальшого розвитку подій. У наш час процес моніторингу 

та аерофотозйомки місцевості здійснюються переважно за допомогою безпілотних літальних 

апаратів, адже це більш економічний, практичний та екологічний спосіб отримання даних про 

місцевість, які в свою чергу є детальнішими, ніж космічні знімки. Проведено порівняльний аналіз 

функціональних можливостей та переваг використання безпілотних літальних апаратів. 

Розглянуто методику проведення аналізу обстановки місцевості за допомогою сумісного 

використання безпілотних літальних апаратів та мобільних геоінформаційних додатків. 

Запропоновано розробку мобільного додатку, що дозволить розширити можливості 

використання методики та удосконалити процес роботи з картою. Розглянуті та 

запропоновані методи проведення аналізу обстановки місцевості надають можливість швидко 

та точно визначати актуальний стан конкретної ділянки, а на основі цієї інформації робити 

прогнозування щодо подальших подій. Запропонована розробка мобільного додатку дозволяє 

створити додаток, який покращить роботу з картою та додасть нові функції у процесі її 

використання при аналізі стану місцевості.  

Ключові поняття: обстановка місцевості, безпілотний літальний апарат (БПЛА), 

мобільний додаток, картографічні сервіси, геоінформаційні системи. 

 

Вступ. Досвід проведення антитерористичної операції у нашій країні показав, що 

одним із найважливіших питань Топографічної служби Збройних Сил України є розробка 

осучасненої методики ведення аеророзвідки заданої місцевості, а саме покращення якості 

отримання оперативної інформації про місцевість для забезпечення військ усіма 

необхідними даними при ведені бойових дій. Збройним силам необхідні нові види апаратів, 

які будуть мати здатність щодо підвищеної точності передачі координат цілей, автоматизації 

систем цілевказання, покращення процесу зйомки місцевості, тощо. Актуальним питанням є 

покращення процесу оновлення даних про місцевість за допомогою БПЛА. У зв'язку з цим, 

виникає необхідність у розробці методики проведення аналізу місцевості за допомогою 

сумісного використання БПЛА та мобільних геоінформаційних додатків. 

Мета статті. Метою статті є ґрунтовний аналіз методики проведення аналізу 

місцевості за допомогою БПЛА та мобільних геоінформаційних додатків. 

Виклад основного матеріалу. Розвідка є найважливішим видом забезпечення бойових 

дій військ. Вона є сукупністю заходів, які виконуються з метою своєчасного отримання 

інформації про противника, місцевість, кліматичні і погодні умови в районі майбутніх 

бойових дій для найбільш ефективного застосування своїх сил і засобів щодо ураження 

противника. У наш час, саме аеророзвідка є одним з головних компонентів аналізу 

місцевості. 

Роль повітряної розвідки при веденні бойових дій. Аналіз ситуації у зоні проведення 

антитерористичної операції свідчить про те, що перед системами розвідки постають все 

більш складні та багатогранні завдання, висуваються жорсткі вимоги та набуває розвитку 

тенденція впровадження безпілотної техніки. Незважаючи на значний арсенал сил та засобів 

розвідки, саме повітряна розвідка, зокрема за допомогою безпілотних літальних апаратів, 
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посідає важливе значення у загальній системі розвідки сухопутних військ не лише України, а 

і провідних країн світу. Це, насамперед, викликано наступними основними причинами: 

 значним зростанням динаміки бойових дій, мобільності та маневреності військ; 

 використанням для бойових дій темного часу доби при значному покращенні 

маскування військ; 

 потужним розвитком засобів протиповітряної оборони. 

Загалом, у сучасних операціях понад 85% розвідувальної інформації у загальній 

системі розвідки, здобувається технічними засобами, зокрема БПЛА, причому частка 

останніх невпинно зростає. Саме вони повинні забезпечити отримання розвідувальних даних 

в інтересах командирів усіх рівні. 

Різке підвищення вражаючих властивостей сучасних засобів збройної боротьби та 

мобільності військ призвело до збільшення розмаху операцій, що потребує одержання 

великого обсягу даних про противника у стислий термін. Зараз БПЛА застосовуються як 

платформа для ведення видової, радіотехнічної, радіаційної та топографічної розвідки, 

управління та коректування вогню, ретрансляції сигналів, виявлення мін та мінних полів, 

нанесення ударів по найбільш важливих цілях. Важливим фактором, що посилює значення 

розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів у системі розвідки Сухопутних військ 

України є вимоги до якості розвідувальних даних зі сторони споживачів, які потребують 

точних координат об’єктів і контролю результатів ураження противника. 

Провідні військові фахівці вважають, що саме широке застосування БПЛА арміями 

країн НАТО в останніх локальних конфліктах дало можливість досягнути високої 

ефективності розвідки та мати постійну інформаційну перевагу. На сучасному етапі розвитку 

технічних засобів розвідки БПЛА виконує завдання за єдиним задумом у складі цілісної 

системи розвідки, яка включає наземні, морські, повітряні та космічні компоненти, засоби 

комутації, кореляції, обробки та розподілення розвідувальних даних. 

Перспективи та недоліки використання БПЛА. Сучасний комплекс БПЛА є 

високотехнологічною системою з елементами штучного інтелекту, інтегрованою в 

загальновійськову систему збору інформації. БПЛА надають можливість здійснювати політ в 

автоматичному режимі від зльоту до посадки, вирішувати завдання моніторингу земної 

(водної) поверхні, а БПЛА військового призначення здатні забезпечувати розвідку, пошук, 

вибір і знищення цілі. В більшості промислово розвинених країн стрімко ведуться розробки 

як самих літальних апаратів, так і силових установок до них. Таким чином, БПЛА – це не 

просто сучасний клас літальних апаратів, а якісно новий, більш високий рівень розвитку не 

тільки як військової, так і цивільної авіації. 

Сучасні програми провідних країн світу по створенню і модернізації БПЛА мають 

пріоритет за обсягами фінансування. Експерти безпілотної техніки прогнозують, що провідні 

країни світу будуть мати до 2025 р. до 80% бойової авіації – безпілотної. Сьогодні понад 30 

країн світу займаються розробкою, виробництвом, використанням та експортом БПЛА 

різного класу і призначення. 

Проте, проблематика перспектив і основних тенденцій розвитку БПЛА в Україні не 

втрачає своєї актуальності. За роки незалежної України жодне міністерство і відомство не 

змогло замовити та завершити розробку БПЛА, незважаючи на наявність наукових, 

виробничих та випробувальних організацій, здатних розробляти і виробляти БПЛА. В цьому 

полягає перший недолік. В Україні є достатньо державних підприємств і організацій, що 

свідчить про досить солідний науковий, технічний і технологічний потенціал нашої країни, 

який через відсутність державного фінансування, привабливості для інвестування приватним 

бізнесом може втратити свою актуальність. 

Другий недолік лежить в області організації в Україні повного замкнутого циклу 

розробки і виробництва БПЛА силами виключно вітчизняного виробництва. Сьогодні 

десятки підприємств займаються даними питаннями, хоча юридичної підстави для цього у 

більшості з них немає, результати їх роботи є дослідними зразками, які використовують 
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зарубіжну елементну базу, що ставить під питання можливість подальших успішних 

випробувань, постановки на озброєння і експлуатації. 

Незважаючи на це, аеророзвідка за допомогою БПЛА продовжує широко 

застосовуватися у ході ведення бойових дій і потребує постійного покращення та 

модернізації здійснення цього процесу. Одним з шляхів модернізації є впровадження нової 

методики аналізу місцевості за допомогою використання картографічних сервісів. 

Використання картографічних сервісів. Картографічний сервіс – це спосіб надання 

веб-доступу до карт за допомогою ArcGIS. Карта створюється в ArcMap, а потім 

публікується в якості сервісу на сайті ArcGIS Server. Користувачі мережі Інтернет можуть 

використовувати картографічні сервіси в веб-додатках.  

Картографічний сервіс створює карти, об'єкти і дані атрибутів всередині багатьох типів 

клієнтських додатків. Одним з традиційних методів використання картографічного сервісу є 

показ необхідних даних поверх листів базової карти в ArcGIS Online, Bing Maps або Google 

Maps. 

Всі картографічні сервіси починаються в ArcMap, де створюється карта. Після 

закінчення створення карти в ArcMap можемо опублікувати документ карти в якості сервісу 

на ArcGIS Server і надати до нього загальний доступ через локальну мережу та Інтернет. 

Якщо підключення до мережі Інтернет відсутнє, є можливість синхронізації даний у будь-

який інший час. 

Картографічні сервіси надають іншим користувачам доступ до карт, які знаходяться на 

сервері. Картографічні сервіси спроектовані таким чином, що можуть працювати з великою 

кількістю сценаріїв в Інтернеті. Одним і тим же картографічним сервісом в ArcMap може 

користуватися один користувач, веб-додатком - інший, ArcGIS Online - третій користувач, а 

мобільним додатком - четвертий.  

Переваги використання сервісу ArcGIS: 

 доступ до динамічних карт через сервер; 

 промальовування динамічних карт у режимі “реального часу”; 

 надання динамічних шарів через сервер; 

 редагування кожного шару і його оформлення; 

 надання кешованих карт через сервер; 

 надання просторових об'єктів через сервер; 

 надання функції мережевого аналізу через сервер; 

 надання карт або просторових об'єктів за допомогою KML; 

 надання карт для мобільних пристроїв. 

Після публікації картографічного сервісу на ГІС-сервері він буде доступний як 

локально, так і через Інтернет. Через велику кількість функцій, які використовує 

картографічний сервіс, він може бути використаний в різних додатках від компанії Esri та 

сторонніх розробників. До них відносяться ArcGIS Online, ArcGIS Web API, ArcGIS for 

Desktop, мобільні ГІС, Google Earth, OGC та додатки AutoCAD. 

Ці додатки можна використовувати для швидкої побудови і публікації карт ГІС і 

додатків, які працюють з картографічними сервісами, розміщеними на особистому сайті 

ArcGIS Server. Крім того, ArcGIS Online має сховище корисних базових карт, даних, програм 

та інструментів, які можна переглядати і використовувати, а також спільноти, до яких можна 

приєднатися для відокремлення особистої онлайн-аудиторії. 

Методика проведення аналізу місцевості за допомогою БПЛА та мобільних 

додатків. З метою покращення процесу проведення аналізу місцевості обстановки було 

запропоновано методику, яка дозволить швидко й точно передавати дані, що були отримані 

при проведенні аеророзвідки за допомогою БПЛА з використанням мобільних додатків та 

сервісів пакету ArcGIS. 

Дана методика передбачає вирішення наступних питань: 

 необхідність підвищення якості та швидкості отримання даних про зміни місцевості 
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 вдосконалення процесу розпізнавання цілей під час зйомки місцевості за допомогою 

БПЛА;  

 необхідність удосконалення техніки аналізу місцевості. 

Методику проведення аналізу місцевості було доцільно розділити на два етапи: 

підготовчий етап та етап експлуатації. 

Підготовчий етап здійснюється завчасно до проведення аналізу місцевості і включає в 

себе наступні кроки:  

1) розробку карти місцевості (району), де буде проводитися аналіз, з необхідним шаром 

даних; 

2)  завантаження карти на сервер ArcGIS Online; 

3) відкриття доступу до карти необхідним користувачам. 

Етап експлуатації передбачає: 

1) запуск БПЛА за необхідним маршрутом;  

2) ведення та передачу даних відеотрансляції обстановки місцевості у режимі 

реального часу; 

3) нанесення змін місцевості на карту за допомогою мобільного додатку Collector for 

ArcGIS. 

Після синхронізації даних, яка займе менше хвилини часу, уся нова інформація, яка 

була нанесеною на карту, у такому ж вигляді буде відображена на сервері для усіх 

користувачів, що мають до неї доступ. Запропонована методика дозволяє провести 

аеророзвідку будь-якої ділянки місцевості на предмет наявності на ній сил противника. 

Розробка мобільного додатку для розширення можливостей використання 

методики. Для покращення роботи з картою та полегшення її сприйняття, було розроблено 

мобільний додаток для роботи з картою за допомогою сервісу Web AppBuilder for ArcGIS 

(рис. 1). Даний мобільний додаток здатен значно спростити процес збирання даних про зміну 

обстановки місцевості, розширити функціональність роботи з картою як для звичайного 

користувача так і для фахівця.  

Розроблений мобільний додаток має наступні переваги: 

 зменшує час синхронізації даних із сервером ArcGIS Online; 

 надає можливість використання додаткових функції; 

 має здатність налаштування, відповідно до поставлених задач; 

 спрощує процес збирання даних про обстановку місцевості. 

Розроблений додаток можна використовувати при виконанні будь-яких завдань, 

пов’язаних з аналізом місцевості. 

Інтерфейс розробленого мобільного додатку, створеного за допомогою сервісу Web 

AppBuilder for ArcGIS представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Інтерфейс мобільного додатку 
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Елементи інтерфейсу мобільного додатку поділяються на панель інструментів та 

робочу область. 

До елементів панелі інструментів входять: 

A – кнопка “Завантаження карти з пристрою”; 

B – кнопка “Список слоїв карти”; 

C – кнопка “Легенда карти”. 

До елементів робочої області належать: 

1 – рядок пошуку; 

2 – віджет “Лінійка;” 

3 – кнопка “Додавання нових даних”; 

4 – кнопка “Друк”; 

5 – віджет “Вимірювання об’єктів”; 

6 – кнопка “Інформація про карту”; 

7 – кнопка “Моє місцезнаходження”; 

8 – кнопка “До дому” (відображає карту в тому екстенті, в якому вона була збережена); 

9 – кнопка “Збільшення масштабу карти”; 

10 – кнопка “Зменшення масштабу карти”. 

 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі проведеного дослідження 

було здійснено аналіз функціональних можливості безпілотних літальних апаратів, недоліки 

та пріоритетні напрямки їхнього розвитку в процесі аерофотознімання. Для досягнення 

поставленої мети було здійснено аналіз пакету програмних компонентів ArcGIS з метою 

розробки методики проведення аналізу місцевості за допомогою безпілотних літальних 

апаратів та мобільних геоінформіційних додатків. Запропонована методика дозволяє 

комплексно підійти та покращити техніку аналізу місцевості, що дозволить прискорити 

процес обробки та передачі даних між користувачами, а для розширення можливостей даної 

методики було створено мобільний додаток, що спрощує та удосконалює процес роботи з 

картою та отриманими даними. 
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к.т.н., доц. Савков П.А., к.т.н., с.н.с. Охрамович М.Н., Левинскова Н.В., Мельник Ю.В. 

АНАЛИЗ МЕСТНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В статье рассмотрен процесс осуществления мониторинга обстановки местности с 

помощью совместного использования беспилотных летательных аппаратов и мобильных 

геоинформационных приложений, содержанием которого является наблюдение за изменением 

состояния местности и обстановки на ней. Основной задачей мониторинга является оценка 

состояния местности, что позволяет делать прогнозирования дальнейшего развития событий. 

В наше время процесс мониторинга и аэрофотосъемки местности осуществляются 

преимущественно с помощью беспилотных летательных аппаратов, ведь это более 

экономичный, практичный и экологичный способ получения данных о местности, которые в 

свою очередь являются более детальными, чем космические снимки. Проведен сравнительный 

анализ функциональных возможностей и преимуществ использования беспилотных 

летательных аппаратов. Рассмотрена методика проведения анализа обстановки местности с 

помощью совместного использования беспилотных летательных аппаратов и мобильных 

геоинформационных приложений. Предложена разработка мобильного приложения, что 

позволит расширить возможности использования методики и усовершенствовать процесс 

работы с картой. Методы проведения анализа обстановки местности, что рассмотрены и 

предложены в статье, предоставляют возможность быстро и точно определять актуальное 

состояние конкретного участка, а на основе этой информации делать прогнозирования 

относительно дальнейших событий. Предложенная разработка мобильного приложения 

позволяет создать приложение, которое улучшит работу с картой и добавит новые функции в 

процессе ее использования при анализе состояния местности. 

Ключевые понятия: обстановка местности, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 

мобильное приложение, картографические сервисы, геоинформационные системы. 

 

Ph.D. Savkov P.О., Ph.D. Ohramovych M.M., Levinskova N.V., Melnyk Yu.V. 
AREA ANALYSIS WITH USING UNMANNED AERIAL VEHICLES AND MOBILE 

APPLICATIONS 

 

The article examines the process of monitoring the situation of an area by means of joint use of 

unmanned aerial vehicles and mobile geoinformation applications, the content of which is to monitor the 

change in the state of the terrain and the situation on it. The main task of monitoring is to assess the state 

of the terrain, which allows you to make predictions for the further development of events. Nowadays, the 

process of monitoring and aerial photography of terrain is carried out mainly with the help of unmanned 
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aerial vehicles, because it is more economical, practical and environmentally friendly way of obtaining 

terrain data, which are more detailed than space images. A comparative analysis of the functional 

capabilities and benefits of using unmanned aerial vehicles was carried out. The method of conducting 

the analysis of situation of an area with the help of joint use of unmanned aerial vehicles and mobile 

geoinformation applications was considered. It was proposed to develop a mobile application that will 

expand the possibilities of using the methodology and improve the process of working with the map. The 

considered and proposed methods of the analysis of the situation of the area provide an opportunity to 

quickly and accurately determine the current state of the finite area, and, based on this information, to 

make predictions about subsequent events. The proposed development of a mobile application allows you 

to create an application that will improve the work of the map and add new features in the process of 

using it in the analysis of the state of the area. 

Keyconcepts: terrain situation, unmanned aerial vehicle (UAV), mobile application, cartographic 

services, geoinformation systems. 
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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОФІЛАКТИКО-

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ АВТОБРОНЕТЕХНІКИ 

 
Автомобільна та бронетанкова техніка ЗСУ, відноситься до класу відновлювальних 

об’єктів тривалого використання. Для забезпечення відповідного рівня надійності, в процесі 

експлуатації проводиться їх технічне обслуговування і ремонт, параметри яких безпосередньо 

впливають на зазначені показники.  

В статті введено поняття прямого керуючого впливу на рівень відновлення. Розглядається 

дві моделі першого наближення, якими вдається вирішити задачу в елементарних функціях і які 

відповідають природним уявленням про процес відновлення.  

Розроблена математична модель керування процесом відновлення. Її практична 

результативність у вирішальній мірі залежить від ступеню обґрунтованості й об'єктивності 

вихідних диференціальних співвідношень. У цьому сенсі в статті розроблені і показані рівняння 

процесу керування. Автор спробував застосувати один з можливих підходів по підвищенню 

ефективності середніх ремонтів у противагу відсутній базі капітальних ремонтів, реалізація 

такого підходу здатна підвищити рівень технічного стану автобронетехніки.  

Ключові слова: рівень надійності, процес відновлення, математична модель, технічний 

стан автобронетехніки. 

 

Вступ. Складні технічні об’єкти спеціального призначення, а саме автомобільна та 

бронетанкова техніка (АБТ) ЗСУ, відноситься до класу відновлювальних об’єктів тривалого 

використання. Для забезпечення відповідного рівня надійності, в процесі експлуатації та 

зменшення вартості експлуатації зазвичай проводиться їх технічне обслуговування і ремонт 

(ТОіР), параметри яких безпосередньо впливають на зазначені показники. Таким чином, 

визначення оптимальних параметрів проведення ТОіР є актуальною задачею. Однією із 

багатьох задач, яку необхідно розв’язати, для вирішення загальної проблеми оптимізації 
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процесу ТОіР є задача розробки алгоритму оптимізації параметрів процесу технічного 

обслуговування плановим чи за станом з постійною періодичністю контролю за різними 

критеріями.  

Аналіз публікацій та постановка завдання. Відмінність моделей оптимізації процесу 

технічної експлуатації АБТ полягає в необхідності аналітичного опису систем ТОіР із 

врахуванням наявних структур та часових резервів, які використовуються для проведення 

ТОіР [1,2]. Це дозволяє оптимізувати періодичність проведення технічного обслуговування 

та визначити показники якості в реальних умовах експлуатації та бойових дій [3,4]. 

Автором проаналізовані існуючі в Україні математичні моделі, що оптимізують 

(раціоналізують) процеси експлуатації і перш за все ТОіР [5-13] та матеріали 

фундаментальних досліджень в цій предметній галузі [9,14-18 та інші]. Цей аналіз показав, 

що створення аналітичної моделі управління ефективністю профілактико-відновлювальних 

заходів авто бронетехніки є актуальною задачею.  

Виклад основних результатів. Представимо об’єкт АБТ як типовий зразок озброєння і 

військової техніки у вигляді системи, що складається з q основних блоків (функціональних 

систем, вузлів, що виконують певну закінчену функцію) та, які безумовно необхідні для 

безвідмовної роботи АБТ. Приймемо, що при наробітку за фактом середнього ремонту 

повному агрегатному відновленню піддані m(х) блоків, прямим ремонтним операціям п(х) 

блоків, не ремонтуються l(х) блоків, так що q = т(х) + п(х) + l(x). Функція керування, як 

відношення т(х) та п(х) за інших рівних умов виконання ремонту і післяремонтної 

експлуатації має такий вигляд: 
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Тобто відношенням (1) визначається прямий керуючий вплив на рівень відновлення. 

При цьому слід відзначити, що можна заздалегідь спланувати вибір цього відношення у 

межах відведеного на виконання ремонтно-відновлюваних робіт матеріально-технічних 

ресурсів. Ремонт, що спланований по співвідношенню стратегій т(х), п(х) впливає на 

тенденцію зміни функції ефективності К(х), слід вважати керуючим, а функцію и(х) слід 

вважати функцію керування, при цьому функція К(х) є функцією ефективності відновлення 

АБТ. 

Аналітична побудова керованої моделі ефективності відновлення прийнято динамічну 

систему диференціальних рівнянь [6] має вигляд: 
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і зв'язує шукані функції и(х), К(х) і їхні похідні та розв'язується за початковими умовами: 

    .00  ,10  uK      (3) 

Системою рівнянь (2) визначається керований процес відновлення АБТ. Для її 

складання необхідно визначити закони розподілу змінних К(х), и(х). Якщо ці закони 

невідомі, доводиться приймати їх умовно можливий характер, тобто, вибираються прийнятні 

гіпотези. Виникає складна ситуація, саме тому розглядаються дві моделі першого 

наближення, якими вдається вирішити задачу в елементарних функціях і які відповідають 

природним уявленням про процес відновлення АБТ. 

При аналітичній побудові першої моделі вважаємо, що під час відсутності керуючого 

впливу швидкість зміни функції ефективності зберігає постійне значення: 
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З іншого боку, якщо припустити, що ефективність не змінюється, то відношення стратегій 

и(х)= 0 і, виходить, що: 

 
.0

dx

xdu
      (5) 

У процесі послідовного проведення відновлювальних заходів вплив функції керування 

такий, що коефіцієнт а>0 у рівнянні (4) може тільки зменшитися. Припустимо, що це 

зменшення пропорційне и(х) з коефіцієнтом а>0. У свою чергу зменшення функції 

ефективності К(х) призведе до того, що відношення и(х) повинно зрости. Можна припустити, 

що це зростання буде пропорційне К(х) з коефіцієнтом  >0. З урахуванням зазначеного 

керування процесом відновлення, а саме рівнем ефективності відновлення, прийме вигляд 

системи диференціальних рівнянь: 
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В результаті інтегрування системи рівнянь (6) шляхом диференціювання другого 

рівняння і заміни похідної 
dx

xdK )(

 
в отриманій рівності її виразом з першого рівняння, 

одержано вираз: 
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Це по суті є лінійним неоднорідним рівнянням 2-го порядку відносно шуканої функції 

и(х). Для його вирішення застосовано метод варіації довільних постійних. При цьому 

однорідне рівняння, що відповідає неоднорідному рівнянню (7) набуває наступного вигляду: 
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Характеристичне рівняння для виразу (8) має наступний вигляд: ,02 k  звідки 

знайдено корені: 2.1k . Тобто, загальним розв'язком однорідного рівняння (8) є 

функція: 
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де с1, с2 - довільні постійні інтегрування. 

Щоб знайти загальне розв'язання вихідного неоднорідного рівняння (7), прийнято в 

рівності (9) параметри с 1 ,  с2 залежними від х (пробігу чи часу використання АБТ): 
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і для визначення функцій с1(х), c2(x), як показано в теорії диференціальних рівнянь, 

одержимо систему 
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В результаті перемноження першого рівняння в виразі (11) на   і віднімання з нього 

другого рівняння системи одержимо: 
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звідки шляхом інтегруванням визначено : 
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Множенням першого рівняння в виразі (11) на   і додаванням до нього другого 

рівняння системи визначимо співвідношенням: 
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звідки шляхом інтегрування одержано: 
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В результаті підставлення виразів (12), (13) у рівняння (10) одержимо: 
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Рівняння (14) визначає двохпараметричне сімейство керуючих функцій процесом 

відновлення, де с1, с2 - параметри інтегрування. 

Перевірка того, що функція (14) задовольняє рівнянню (7) через подвійне 

диференціювання показала, що: 
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Підставляючи вираз (15) другої похідної і функцію (14) у ліву частину рівняння (7) і 

виконавши перетворення одержано: 

.2121 
 xxxx
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Тобто ліва частина тотожно дорівнює правій частини рівняння (7). Тим самим показано, 

що вираз (14) є загальним розв'язком рівняння (7). Функція (4) підставлена в перше рівняння 

системи (6) і в результаті інтегрування одержано вираз функції керування ефективністю 

відновлення: 
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Математичні перетворення та обчислення параметрів c1, c2 за початковими умовами (3) 

дозволити одержати остаточні вирази функції  .xK та и(х):  
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Висновки. Слід відзначити, що розробка математичних моделей керування процесом 

відновлення і їх наступна практична результативність у вирішальній мірі залежать від 

ступеню обґрунтованості й об'єктивності вихідних диференціальних співвідношень. У цьому 

змісті в статті розроблені і показані рівняння процесу керування. Автор спробував 

застосувати один з можливих підходів по підвищенню ефективності середніх ремонтів у 

противагу відсутній базі капітальних ремонтів АБТ, реалізація такого підходу здатна 
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підвищити рівень технічного стану АБТ, однак вимагає для свого впровадження в практику 

та подальших досліджень і більш глибокого вивчення. 
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к.пед.н. Толок И.В. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЮ ПРОФИЛАКТИКО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АВТОБРОНЕТЕХНИКИ 

 

Автомобильная и бронетанковая техника ВСУ, относится к классу возобновляемых 

объектов длительного использования. Для обеспечения соответствующего уровня надежности 

в процессе эксплуатации проводится их техническое обслуживание и ремонт, параметры 

которых непосредственно влияют на эти показатели. 

В статье введено понятие прямого управляющего воздействия на уровень восстановления. 

Рассматривается две модели первого приближения, которыми удается решить задачу в 

элементарных функциях и соответствующих естественным представлениям о процессе 

восстановления. 

Разработана математическая модель управления процессом восстановления. Ее 

практическая результативность в решающей степени зависит от степени обоснованности и 

объективности выходных дифференциальных соотношений. В этом смысле в статье 

разработаны и показаны уравнения процесса управления. Автор попытался применить один из 

возможных подходов по повышению эффективности средних ремонтов в противовес 

отсутствует базе капитальных ремонтов, реализация такого подхода способна повысить 

уровень технического состояния автобронетехники. 

Ключевые слова: уровень надежности, процесс восстановления, математическая модель, 

техническое состояние автобронетехники. 

 

 

Ph.D. Tolok I.V. 

ANALYTICAL MODEL OF MANAGING THE EFFICIENCY OF PREVENTIVE AND 

RESTORATIVE ACTIVITIES OF AUTOBRANETS 

 

Automotive and armored vehicles APU, belongs to the class of renewable objects of long-term use. 

To ensure the appropriate level of reliability during the operation, maintenance and repair are carried 

out, the parameters of which directly affect these indicators. 

The article introduces the concept of direct control influence on the level of recovery. Two models 

of the first approximation are considered, which manage to solve the problem in elementary functions and 

correspond to the natural concepts of the reconstruction process. 

A mathematical model for managing the recovery process is developed. Its practical effectiveness 

depends to a decisive degree on the degree of validity and objectivity of the output differential relations. In 

this sense, the equations of the control process are developed and shown in the article. The author tried to 

apply one of the possible approaches to improve the efficiency of medium repairs, in contrast to the lack of 

capital repairs, the implementation of such an approach is capable of increasing the level of technical 

condition of auto-armored vehicles. 

Keywords: level of reliability, recovery process, mathematical model, technical condition of auto-

armored vehicles. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНОВИХ РЕМОНТІВ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ 

 
Переважна більшість складних об’єктів та систем є відновлюваними об’єктами. 

Необхідний рівень готовності та живучості таких складних об’єктів забезпечується за рахунок 

технічної підтримки їх експлуатації. Для цих цілей зазвичай використовується комплекс засобів 

і методів, що складають систему технічного обслуговування і ремонту. Значна роль в цих 

системах відведена проведенню планових ремонтів. 

У роботі розроблений алгоритм моделювання проведення планового ремонту, як складової 

частини імітаційної статистичної моделі складного технічного об’єкта. Проведення 

моделювання дозволяє визначити оптимальні конструктивні характеристики об’єкту та 

параметри проведення ремонту. За критерій обрано максимізація показників надійності та 

мінімізація вартості експлуатації об’єкта.  

Ключові слова. Складний технічний об’єкт, плановий ремонт, параметри ремонту. 

 

Вступ. Невід'ємною умовою забезпечення справності та працездатності складних 

технічних систем (СТС) є проведення підприємством-виробником або відповідним 

технічним органом, технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). Це завдання особливо 

актуальне, коли обладнання придбане замовником, не підлягає транспортуванню і 

демонтажу в ході обслуговування. У такому випадку відповідно до встановленого 

регламентом або за викликом замовника представники підприємства-виготовлювача повинні 

провести необхідні роботи за місцем установки обладнання. При цьому завод-виготовлювач 

несе додаткові витрати на гарантійне обслуговування або штрафи в разі несвоєчасного 

виконання робіт фахівцями, а споживач - збитки від простою обладнання в разі поломки до 

моменту появи фахівця. Таким чином, однією з умов ефективної організації роботи будь-

якого підприємства або об’єкту, особливо складного, є наявність налагодженого механізму 

виконання ремонтних робіт. Чим нижче питома вага витрат на ремонт, обслуговування та 

утримання обладнання у собівартості продукції, тим вище ефективність виробництва і 

самого ремонтного органу. Роботи по догляду, нагляду, обслуговування та ремонту 

обладнання з метою запобігання наростаючого зносу, попередження аварійних ситуацій і, як 

наслідок, підтримки обладнання в постійній готовності до використання є сутністю системи 

планових ремонтів [1].  

Постановка завдання. Таким чином, у статті вирішується актуальна наукова задача, 

щодо будови алгоритму моделювання процесу проведення планових ремонтів. Алгоритми 

являють собою складові частини загальної імітаційної статистичної моделі складного об’єкту 

РЕТ та параметрів системи ТОіР. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.. Вирішенням задач щодо розрахунку та 

прогнозування надійності з урахування різних видів ремонту займалася велика кількість 

відомих вчених в тому числі: Креденцера Б.П., Барзилович Є.Ю., Кокс Д., Сміт В ., 

Каштанов В.О., Ушаков І.О., Барлоу Р., Прошан Ф. та ін. 

Серед останніх публікацій за даною тематикою слід виділити: в [2] представлено 

рішення проблеми обслуговування і ремонту (MRO) на основі багатоагентної технології. 

Запропоновано підхід до впровадження симулятора агента, заснований на системно-

динамічних моделях в запропонованому багатоагентному середовищі. Описана структура, 

основні підсистеми і механізми взаємодії агентів. В [3] описується комплексний підхід до 

забезпечення ефективності обслуговування і ремонту устаткування (MRO) при вирішенні 

завдань за допомогою підтримуючих інструментів і системного підходу. Пропонується 
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формалізація процесу MRO з функціональними і бізнес-моделями і включення їх у загальну 

модель підтримки MRO. В [4] представлена імітаційна модель Colored Petri Net (CPN) для 

системи підтримки ремонту обладнання та перевірені її динамічні характеристики. В [5] 

представлена процедура вибору обладнання та засобів внутрішнього транспорту при 

вирішенні задач ремонту. В [6] розроблена методика визначення оптимальних множин 

елементів, що відмовляють і відновлюються складного технічного об'єкта. Методика 

ґрунтується на ієрархічній конструктивної структурі об'єкта, враховує надмірність 

відмовляють елементів, а також показники ремонтопридатності елементів вироби і їх 

вартість, що відрізняє дану методику від відомих. В [7] пропонується підхід ієрархічної 

класифікації і регресії (HCR) для підвищення точності прогнозування витрат для TFT-LCD 

обладнання для перевірки та ремонту. Доведено, що три моделі прогнозування, засновані на 

підході HCR, зазвичай можна порівняти або краще, ніж три звичайні плоскі моделі (LR, 

ANN, і SVR) з точки зору точності передбачення. 

Основний зміст. Формалізований опис процесу регламентується наступними 

параметрами: 

  прпрпрпрпрпрпр ,1;,,,,P NjCRPN jjjj  ,                          (1) 

де прN  – число видів ПР; jPпр  – обсяг ПР, який будемо вимірювати відсотком заміни 

елементів при ПР j-го виду; jRпр  – міжремонтний ресурс, після закінчення якого повинен 

проводитися ПР j-го виду; )( прпрпр jjj PCC   – вартість ПР j-го виду; )( прпрпр jjj P  – 

тривалість проведення ПР j-го виду. 

Припускається, що відсоток заміни елементів jPпр  однозначно визначає множину 

елементів jEпр , що ремонтуються (замінюються), при плановому ремонті. Множина jEпр  

визначається як підмножина найменш надійних елементів, узятих з множини 0E . Число 

елементів підмножини jEпр  для заданого значення jPпр  визначається наступним виразом: 
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де jC пр нв  – накладні витрати проведення планового ремонту j-го виду; jа пр  – 

адміністративний час проведення планового ремонту j-го виду. 

Вирази (2) є грубим наближенням для визначення відповідних величин. Насправді 

потрібна окрема математична модель ПР, в якій в тому чи іншому вигляді враховувалася б 

технологія проведення планового ремонту. У даній статті така модель не розробляється, 

тому використовуються наближені формули (2). 

Моделювання ПР в рамках імітаційної статистичної моделі полягає в імітації заміни на 

нові всіх елементів множини jEпр  в момент часу виконання j-го планового ремонту. 

Алгоритм моделювання (процедура Modelir_PR). Для моделювання ПР створюються 

структури даних, що містять інформацію про параметри окремих видів планового ремонту.  
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Вихід
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Імітація ПР елемента E

tpr:= WidPR .tau_pr;
cpr:= WidPR .C;

4

t,WidPR

E:= покажчик на елемент

WidPR .ListEr [i]

5

tpr,cpr

3

  
Рис. 1. Алгоритм процедури Modelir_PR 

 

Структурна схема алгоритму моделювання ПР (процедура Modelir_PR) наведена на 

рис. 1. Вихідною інформацією для алгоритму є модельний час t – момент часу, в який 

повинен імітуватися ПР, і структура даних WidPR, що містить інформацію про параметри 

цього планового ремонту. 

Алгоритм так само складається з єдиного циклу (оператори 1, 4 і 5), в якому 

здійснюється перебір всіх елементів списку WidPR.ListEr (списку елементів, які замінюються 

при виконанні ПР даного виду).  

Оператор 2 формує покажчик E на елемент, що замінюється.  

Оператор 3 імітує оновлення елемента E: генерує нове значення випадкового наробітку 

до відмови елемента і запам’ятовує в календарі подій час його наступної відмови E.t. Після 

завершення циклу будуть оновлені всі елементи, включені до списку WidPR.ListEr. 

Оператор 6 формує значення змінних tpr і cpr – тривалість і вартість виконаного ПР (за 

формулами (2). Змінні tpr і cpr є вихідною інформацією процедури Modelir_PR. 

Висновки. У статті розроблений алгоритм моделювання процесу проведення планового 

ремонту складного технічного об’єкта. Запропонований алгоритм описує механізм процесу 

ремонту та необхідний для побудови на її основі імітаційної статистичної моделі об’єкту. За 

допомогою даної моделі можна вирішити актуальні наукові задачі щодо оптимізації 

конструктивного складу об’єкту, що розробляється або модернізується, з урахуванням 

параметрів ремонту та технічного обслуговування. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ СЛОЖНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ 

 

Подавляющее большинство сложных объектов и систем являются восстанавливаемыми 

объектами. Необходимый уровень готовности и живучести таких сложных объектов 

обеспечивается за счет поддержки их эксплуатации. Для этих целей обычно используется 

комплекс средств и методов, составляющих систему технического обслуживания и ремонта. 

Значительная роль в этих системах отведена проведению плановых ремонтов. 

В работе разработан алгоритм моделирования проведения планового ремонта, как 

составной части имитационной статистической модели сложного технического объекта. 

Проведение моделирования позволяет определить оптимальные конструктивные 
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характеристики объекта и параметры проведения ремонта. Критерия выбрана максимизация 

показателей надежности и минимизация стоимости эксплуатации объекта. 

Ключевые слова: сложный технический объект, плановый ремонт, параметры ремонта. 

 

doc. тechn. sciences Khlaponin Yu.І., Ph.D. Borowik B., Ph.D. Koltsov R.Yu 

ALGORITHM FOR SIMULATION OF PLANNED REPAIRS OF COMPLEX TECHNICAL 

OBJECTS AND SYSTEMS 

 

The vast majority of complex objects and systems are recoverable objects. The required level of 

readiness and survivability of such complex objects is provided by technical support of their exploitation. 

For these purposes, a complex of tools and methods is used, which constitute a system of maintenance and 

repair. Significant role in these systems is devoted to planned repairs. 

In the work the algorithm of simulation of scheduled repair is developed as an integral part of the 

simulation statistical model of a complex technical object. Carrying out the simulation allows determining 

the optimal structural characteristics of the object and the parameters of repair. The criterion is chosen to 

maximize reliability and minimize the cost of operation of an object. 

Keywords: Complex technical object, planned repairs, repair options. 
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TECHNIQUE OF OPTIMIZATION PARAMETERS OF STRATEGY REGULATED 

MAINTENANCE SERVICE 

 

In clause the analysis of the maintenance of process of maintenance service (MS) of object of radio-

electronic technics is made and necessity of a choice  best strategy MS corresponding reliability -cost 

characteristics of object is proved. It is shown, that for complex objects of radio-electronic technics 

potentially the most effective is strategy MS «on a condition». MS and its private representations the 

general mathematical model of process is developed for following strategy MS: MS on a condition with 

constant periodicity of the control (MSС); MS with adaptive change of periodicity of the control (АMS); 

MS on a resource (MSR). Indicative limitedness of the constructed analytical model of process MS, 

impossibility to consider in it real constructive and reliability structure of complex object of radio-

electronic technics. The analytical model which is used as the initial formal description of process MS by 

development of imitating statistical model (ISM) process of maintenance service and repair is developed. 

Keywords: non-failure operation of object, maintenance service, optimum parameters, periodicity of 

the control, technical condition. 

 

Statement of a problem. Prominent feature of complex technical objects of special purpose 

is presence in their structure of a plenty (tens, hundred thousand) polytypic completing elements 

which have a various level of reliability, various laws of processes their deterioration and ageing. 

This feature demands more thin approach to the organization and planning MS during their 

operation. 

The problem consists that by development of such objects all the questions connected with 

maintainability and maintenance service should be solved already at early design stages of object. If 

to not provide in advance necessary equipment rooms and software of the built in control technical 

conditions (TC) of object, to not develop and "not build in" object technology of carrying out, to 

realize in the future a possible prize in non-failure operation of object due to carrying out THAT it 

will not be possible. As all these questions should be solved at a stage of creation objects (when the 
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object still is not present), mathematical models of process by means of what it would be possible to 

count a possible prize in a level of non-failure operation of object due to carrying out MS are 

necessary, to estimate cost expenses demanded for it. Then on the basis of such calculations to 

make a decision on necessity of carrying out MS for the given type of objects and if such decision is 

accepted, to develop structure of system MS to choose the most comprehensible strategy MS, to 

define its optimum parameters [1,3,4]. 

Unfortunately, mathematical models known now and design procedures of optimum 

parameters of processes MS are poorly suitable for application to real technical objects. The basic 

lack of these models consists that in them or the complex structure of object is not considered at all, 

or there is an opportunity to consider only some elementary structures [2,5,6]. In [7,8] the 

comparative analysis of the problems arising at the decision of problems MS “on a resource” and “ 

on a condition ” is made. The review of the last for that period of works is resulted in the field of 

MS and repair of complex systems. In [9,10,11,12] theoretical generalization of known 

mathematical models of processes MS is made. However these models do not allow to build on 

their basis suitable techniques for practical use. 

The basic part. In view of statement of problems (1) and (2) with reference to optimization 

of parameters of strategy ТОС with constant periodicity of the control it is concretized as follows: 

Optimization by criterion упcmin :  
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T  - the set requirement to a level of non-failure operation of object; 
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T   - required optimum values of parameters MSС with constant periodicity of 

the control.  

It is obvious, that parameters 
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T , received as a result of the decision of 

problems (1) and (2), will be various. 

The space in which search of optimum values 


то
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T , in both 

problems equally and represents the cartesian product of a following kind:   
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where }{ тоE  - set of all sets consisting of elements, entering into set 
то

E ; 

то]1,0[
E

 - hypercube, each point in which represents a vector dimension 
то

E , elements of a 

vector are the numbers belonging a piece ]1,0[ ; 

),0[   - numerical axis containing all positive numbers. 

Clearly, that a generating element of space (3) is the set of served elements 
то

E . The set 
то

E  

is defined by the developer, it joins the least reliable elements for which defining parameters are 

known and there are means of their measurement. At a development cycle of object RET for some 

potentially served elements defining parameters can be still unknown. However, and such elements 

can be included in set 
то

E  with the purpose of check expediency in the future of additional 

researches on revealing defining parameters for these elements. By results of modeling the 

developer has an opportunity to define an expected prize in reliability of object due to carrying out 
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MS of these elements. If there will be, that a prize essential, the developer can make a decision on 

additional charges on changes of a design object with the purpose of maintenance measurement 

defining parameters. 

So, the set 
то

E  is set in view of already accepted decisions on necessity MS for a part 

elements, and also from reasons of check of expediency of inclusion in number of served other 

elements.  

The problem (1) (the same as also (2)) is supposed to be solved a problem as sequence of 

private problems in which the set of served elements is fixed. On each step the auxiliary set 


то
E  by 

addition in it on one element taken from 
то

E is formed. Before it all elements of set 
то

E  are ordered 

on increase of an average operating time to refusal of elements. 

On each step for the fixed set 


то
E  the private problem of definition optimum parameters 



то
U  

and 


к
T , satisfying to a condition is solved 
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The decision 
 

ктотото
,,P TUE , satisfying to a condition (4), we shall name conditionally 

optimum decision received provided that set of served elements has structure 


то
E .   

It is obvious, that at addition in 


то
E  new elements the average time between failures 

0
T  

should increase, and as soon as on some step the condition 
тр

00
TT  be satisfied, process of search 

of the decision stops. Conditionally optimum decision 


то
P  received in last step makes as the 

optimum decision 


то
P .  

Similarly the problem (4.2) is solved also with that only difference, that instead of a private 

problem (4) on each step the problem is solved 
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Thus, due to such reception we have reduced number of optimized parameters up to two - 

то
U  and 

к
T . However complexities have not disappeared yet as one of the remained parameters is 

a vector. 

The parameter 


то
U  is a vector of levels MS set for various served elements. Simple physical 

reasons speak that optimum values 
 
тото

Uu
i

 should be separately for various elements 

то

Ee
i

as 

likelihood characteristics of process degradation various elements can essentially differ. Thus the 

greatest influence on a choice of optimum value 
i

u
то

the size of factor a variation process of 

degradation of an element 
iu

 , apparently, should render. On the other hand, optimum values 
i

u
то

 

can depend also on periodicity of the control 


к
T . For finding-out of these dependences we shall 

execute simple research. 

For an example we shall take object Test-1 and we shall make calculations of specific cost of 

operation ),,( ктотоэ TUEc i  at fixed 
то

E  and 
к

T , and at various values 
i

U
то

where 
i

U
то

 is a vector in 

which varies i-th component 
i

u
то

: }...,,,{
то2то1тото ii

uuuU  . 

To make results evident and easily interpreted, we shall extremely simplify a situation. In set 


то
E  we shall include a unique element so the vector 

i
U

то
 turns to a scalar 

i
u

то
.  
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On fig.1 results of calculations in the form of schedules dependence parameters 
э

c  and 
ти

K  

from size 
i

u
то

 are resulted at the fixed periodicity of the control 
к

T = 1000 ч. The size 
i

u
то

 varies in 

an interval [0,1; 0,95]. 

Calculations have been executed for three values of factor of a variation 
iu

 : 0,5; 0,8; 1,0.  

Under the received schedules it is well visible, that functions )(
тоэ i

uc  and )(
тоти i

uK  has 

strongly pronounced extrema which position depends on factor of a variation i . At increase in 

factor of a variation optimum values of a level MS 


i
u

то
 are displaced in area of smaller values, 

coming nearer to a level 0,5.  

 

65,0то 
iu

5,0i

7,0то 


iu

8,0i

6,0то 
iu

0,1i

80,0то 

iu

5,0i

65,0то 

iu

8,0i

50,0то 

iu

0,1i

а) Графики функции )( тоуд iuc б) Графики функции )( тоти iuK
 

Fig.1. Schedules of functions )( тоуд iuc  and )( тоти iuK  at various values  i  

(Object Test-1, 
к

T = 1000) 

 

Now it is necessary for us to find out, whether optimum values 


i
u

то
 depend on periodicity of 

the control 
к

T . For this purpose we shall make the same calculations at various values of periodicity 

к
T , and at everyone 

к
T  we shall define optimum values 



i
u

то
 and values )(

тоэ



i
uc  corresponding 

them and )(
тоти



i
uK .  
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Value 
к

T  we shall vary in a range from 500 up to 5000 ч. By results of calculations schedules 

of dependence on 
к

T  optimum sizes 


i
u

то
 and the values )(

тоэ



i
uc corresponding them received by 

criterion эmin c  (fig. 2), and the same schedules for values 


i
u

то
 and )(

тоти



i
uK , received on 

criterion 
тиmax K  (fig. 2) have been constructed. 
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Fig. 1. Schedules of dependences an optimum level MS 

iuто  and corresponding values of criterion 

functions )( тоэ



iuc  and )( тоти



iuK  from periodicity of the control кT  over various values i  

 

The received schedules evidently show the following: 

1)   conditionally optimum values 

iuто  and corresponding sizes )( тоэ



iuc  and )( тоти



iuK  

essentially depend on periodicity of the control кT  and, hence, sizes 

iuто  and 


к
T  are dependent, and  

2)   conditionally optimum values 

iuто  also 


к
T  depend also on factor of a variation i . 

Conclusions. Established facts allow to draw such conclusions. 

First, we have received acknowledgement of that by search conditionally optimum vector 


то
U  it is necessary to carry out separate optimization of each of its elements. 

Secondly, by search of conditionally optimum decision in (4.4) it is necessary to search for in 

common optimum values of parameters 


то
U  and 



к
T . 

Developed below a technique of optimization of parameters MSС appreciably are based on 

use of established facts and the conclusions made on them. 
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к.т.н. Банзак Г.В., к.т.н. Цицарєв В.М., к.т.н. Лещенко О.І., Бондаренко Т.В. 

ТЕХНІКА ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ 

СЛУЖБИ 

 

В статті проводиться аналіз змісту процесу технічного обслуговування (ТО) об'єкта 

радіоелектронної техніки та обґрунтована необхідність вибору найкращої стратегії ТО, що 

відповідає надійно-вартісним характеристикам об'єкта. Показано, що для складних об'єктів 

радіоелектронної техніки потенційно найбільш ефективною є стратегія ТО «за станом». 

Розроблена загальна математична модель процесу ТО та її часткові представлення для 

наступних стратегій ТО: ТО за станом з постійною періодичністю контролю (ТОС); ТО з 

адаптивним зміною періодичності контролю (АТО); ТО по ресурсу (ТОР). Показова 

обмеженість побудованої аналітичної моделі процесу ТО, неможливість врахувати в ній 

реальну конструктивну та надійну структуру складного об'єкта радіоелектронної техніки. 

Розроблена аналітична модель, яка використовується як вихідне формальне опис процесу ТО при 

розробці імітаційної статистичної моделі (ІСМ) процесу технічного обслуговування та 

ремонту. 

Ключові слова: бездоглядність об'єкта, технічне обслуговування, оптимальні параметри, 

періодичність контролю, технічний стан. 
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к.т.н. Банзак Г.В., к.т.н. Цицарев В.Н., к.т.н. Лещенко О.И., Бондаренко Т.В. 

ТЕХНИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СТРАТЕГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В статье произведен анализ содержания процесса технического обслуживания (ТО) 

объекта радиоэлектронной техники и обоснована необходимость выбора наилучшей стратегии 

ТО, соответствующей надежностно-стоимостным характеристикам объекта. Показано, что 

для сложных объектов радиоэлектронной техники потенциально наиболее эффективной 

является стратегия ТО «по состоянию». Разработана общая математическая модель процесса 

ТО и ее частные представления для следующих стратегий ТО: ТО по состоянию с постоянной 

периодичностью контроля (ТОС); ТО с адаптивным изменением периодичности контроля 

(АТО); ТО по ресурсу (ТОР). Показана ограниченность построенной аналитической модели 

процесса ТО, невозможность учитывать в ней реальную конструктивную и надежностную 

структуру сложного объекта радиоэлектронной техники. Разработана аналитическая модель, 

которая используется как исходное формальное описание процесса ТО при разработке 

имитационной статистической модели (ИСМ) процесса технического обслуживания и 

ремонта. 

Ключевые слова: безотказность объекта, техническое обслуживание, оптимальные 

параметры, периодичность контроля, техническое состояние. 
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CDZNTE DETECTORS FOR CONTROL OF 

INITIAL ENRICHMENT OF FRESH NUCLEAR FUEL FOR OVERLOADING 

 
The task of determining the initial enrichment of nuclear fuel (NF) at nuclear power plants in real 

time is relevant for both economic indicators of operation of the power unit and for all components of 

nuclear safety (nuclear safety, security and safeguards). The technology used by nuclear fuel cycle 

companies is not suitable for use at nuclear power plants. It is proposed to use a measuring system based 

on CdZnTe semiconductor detectors designed to control the burn-up depth of nuclear fuel for estimating 

the initial enrichment of fresh nuclear fuel in fuel assemblies (FA). The initial enrichment is estimated 

with help of the gamma radiation of uranium isotopes of fresh nuclear fuel. A distinctive feature of the 

system that has been developed is the use of passive tomography technology to take into account the self-

absorption of radiation in the FA. The promise of the proposed method for estimating initial enrichment 

is confirmed by experimental measurements and simulation results. It is shown that the system developed 

makes it possible to determine the enrichment of nuclear fuel, taking into account its profiling by the 

volume of FA. Also, the results of measurements confirmed the possibility of using the proposed technical 

solutions for CdZnTe detectors to create portable monitoring systems for special nuclear material in the 

field. The solution of this task is of great importance for national security. 

Keywords: CdZnTe detectors, gamma-ray imaging, gamma-ray spectroscopy, special nuclear 

materials monitoring. 

 

Full control over the state of nuclear fuel, at all stages of its life cycle, at nuclear power plants 

necessarily requires an instrumental assessment of the initial enrichment of fresh fuel before it is 

loaded into the reactor core. Nuclear fuel (NF) is a mixture of 235U isotopes with a range of content 

of 1.6-4.4%, therefore the initial isotope composition of nuclear materials is often the object of 

measurements. However, there are no such systems for determining the initial enrichment of 

nuclear fuel at nuclear power plants. Therefore, at present, it is necessary to rely solely on the data 
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declared by the manufacturer. Knowledge of the actual deviation of the initial enrichment is of great 

importance in order to optimize the fuel permutations, especially when operating at the final stages 

of the campaign. 

The determination of the initial enrichment of NF (i.e., the content of the fissile isotope 235U) 

in real time can be carried out through passive radiation measurements of the sample's self-

radiation. Like all passive measurements, this method of analysis is non-destructive [1]. The 

determination of uranium enrichment level in samples is a key measurement in technological 

processes and in the production control on the uranium enrichment and nuclear fuel companies, it 

acts an important part in the international nuclear safeguards inspections to grantee that uranium 

fuel is used for peaceful purposes. The principles of enrichment measurement can be used to 

determine the content of any isotope if their radiation characteristics are known and some special 

measurement conditions [2,..,5] are met. 

The main radiation used in passive non-destructive analysis of uranium samples is gamma 

radiation. When measuring the enrichment of 235U, the gamma radiation line with a gamma-ray 

energy of 186 keV is most often used. It is the most distinguished single gamma-emission line for 

any uranium samples enriched by 235U above the natural level. 

The method for determining the enrichment of uranium by gamma radiation was for the first 

time used to control the gas cylinders with UF6 [1, 4, 6]. The method of the measurement included 

recording the radiation of the uranium sample through the channel of the collimator by the detector 

of the gamma radiation. The enrichment was determined by the intensity of gamma radiation of the 
235U isotope with 186 keV energy. If the sample is thick enough, the detector detects gamma rays 

with an energy of 186 keV only from an insignificant part of the total sample, because of the strong 

absorption of low-energy quanta in the fuel assembly materials. In this sense, in the terminology of 

[1], fuel element is a "thick sample". The "visible volume" of the sample is characterized by the 

configuration of the collimator, the detector geometry and by the length of the free path of radiation 

with an energy of 186 keV in the sample material [1, 3, 4]. 

We propose a measuring system based on CdZnTe detectors [7, 8, 9], created for the burn-up 

analysis of spent nuclear fuel, can be used to estimate the initial enrichment of an overloaded fresh 

fuel. In this case, the main problem may be the low detection efficiency of the detectors used. To 

test the possibility of using CdZnTe detectors, fuel pellets with an initial enrichment of 4.4% were 

measured. One of the obtained spectra is shown in Fig. 1 and Fig. 2, using different scales of the 

axes for displaying the count results (i.e. measured intensity) in the channels of the multichannel 

analyzer. It is done to provide greater visibility of the peak of the total absorption with gamma 

radiation with energy of 235U 205.3 keV. In the spectrum, well-identifiable lines of 186 keV and 

205 keV of self-radiation of 235U are observed. The lines of sample self-radiation of 238U with 

energies of 742 keV, 766 keV, 786 keV and 1001 keV are visible as well. The 1001 keV line is 

usually used for analytical purposes. 

 
Fig. 1. The spectrum of gamma self-radiation of fuel pellets with initial enrichment of 4.4% 
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Fig. 2. The spectrum of  gamma self-radiation of fuel pellets with an initial enrichment of 4.4% on  

a semilogarithmic scale 

 

For comparison, Fig. 3 shows the spectrum of the self-radiation of a metal sample of depleted 

uranium. The mass of uranium in both series of measurements was approximately the same. It can 

be seen that the analytical lines of the 235U isotope are absent, and the radiation intensity is much 

lower. In both cases, the value of the parameter of the thickness of the sample is the "infinite 

thickness". 

The determination of the initial enrichment using the 235U self-radiation intensity 

measurements with 186 keV energy is carried out according to the following formula [1, 11]: 

 

)CfaC)(atρ(μF=)tρ(μFIa=R ccccccmes 21expexp  ,                          (1) 

where  mesI   is the net counting rate at the peak of full absorption;  

1C  and 2C  are the total counting rate in the peak of the total absorption and the counting rate 

of the background and the continuous component of the Compton distribution, respectively; 

exp( )c c cF t   are the experimentally determined coefficients for taking into account self-

absorption and scattering of radiation in the fuel matrix material and fuel cladding walls. 

 
 

Fig. 3. Spectrum of the self-radiation of a metal sample of depleted uranium 
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Such a method is fairly simple when carrying out measurements of typical homogeneous 

samples, for example, in the measurement of barrels containing uranium dioxide. However, FA is 

an object with a complex geometry and in this case it cannot be considered as a "thick" bung. As a 

rule, it can be assumed that the main contribution to the counting rate of the full-absorption peak 

with 186 keV energy is given by one, or at most two rows of external fuel rods. To increase the 

recording efficiency and reduce the measurement time, the detector should be positioned as close as 

possible to the fuel assemblies, but in this case, there are observation points where so-called "firing" 

from fuel rods located in the inner rows are recorded, while the gamma radiation intensity is very 

uneven depending on the viewing angle [10]. An example of such a phenomenon, obtained by the 

modeling described below, is shown in Fig. 4. This leads to a strong dependence of the obtained 

results on the location of the detector relative to the measured FA. This effect is even more 

pronounced when measuring fuel assemblies containing fuel elements with different enrichment 

(for example, fuel assemblies marked "ED" contain an external row of fuel rods with an enrichment 

of 3.6%, and internal fuel rods have an enrichment of 4.4%). 

 
Fig. 4. The intensity of the gamma radiation of 235U 186 keV, depending on the angle of the 

detector 

(the distance “FA axis – detector” is 14 cm). 

 
Fig. 5. Intensities of the gamma self-radiation during measurements from one, two and three 

layers of fuel pellets with an initial enrichment of 4.4% 
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To reduce the measurement error, we took into account the effect of self-absorption and 

scattering of radiation in the material of the fuel matrix and fuel cladding walls, enrichment can be 

determined on the basis of data on the ratio of the counting rate at the peak of full-energy absorption 

of 186 keV of the 235U self-radiation and the counting rate at the peak of full absorption of 

1001 keV of self-radiation of 238U . Figure 5 shows the results of measurements of gamma-radiation 

intensity of one (gray bars), two (black bars), and three (white bars) layers of VVER-1000 fuel 

pellets. It is clearly seen that an increase in the thickness of the measured layer leads to a significant 

increase in the emission intensity of the 1001-keV line of self-radiation of 238U and secondary X-ray 

radiation due to the interaction of the primary radiation with the fuel matrix. 

The dependence of enrichment on the ratio of the self-radiation intensities of 235U and 238U for 

FA will obviously be nonlinear due to the different absorption of gamma quanta with energies of 

186 keV and 1001 keV. For the empirical determination of this dependence, it is necessary to carry 

out a sufficient number of measurements for a fuel assembly with a different enrichment in a 

statistical sense, which in principle is not a problem under NPP conditions [10, 12]: 

To confirm the possibility of estimating the initial enrichment of nuclear fuel, a two-

dimensional plane model of the field of the gamma radiation of uranium isotopes contained in the 

fuel assemblage was constructed, according to which the location of the detector at the n-th 

observation point at a distance Rn from the FA axis the gamma-radiation of j-th isotope of uranium 

with energy Eγ at the location of the detector is: 

 ,jk

n mj jk mn

m

I A k w                                                                (2) 

where mjA  is the activity of the j -th uranium isotope for m -th fuel element taking into account the 

actual value of enrichment; 

jkk  is the quantum yield of the k -th gamma line for the j -th isotope; 

mnw  is the coefficient of the contribution of the m -th fuel element to the intensity of the 

gamma radiation of the j -th isotope with energy kE , taking into account the effects of attenuation 

when the gamma-ray beam propagates from the m -th fuel element to the n -th point of observation, 

1,  ... ,  312m  . 

Taking into account the registration efficiency, the measured intensity (counting rate) ( )kE  

for an isotope with energy kE  the measured gamma radiation intensity of the j -th isotope with 

energy kE  is expressed as 

 ( )jkmes

n mj jk mn k

m

I A k w E .                                                 (3) 

In the future, we omit the indices jk , since we are talking about the intensity of gamma 

radiation at the point of registration of the j -th isotope with energy kE , i.e. in the simulation it is 

assumed that the peaks of the gamma spectrum are isolated and processed. 

The attenuation in the propagation of gamma radiation is mainly connected with two physical 

mechanisms: 

– geometric attenuation associated with the spatial divergence of the beam 

 

det

24
geom

mn

S
P

R
 ,       (4) 

where detS  is the active area of the detector; 

mnR  is the distance from the center of the m -th fuel rod to the n -th location of the detector; 

– physical attenuation of gamma radiation during passage through various media (in 

particular, when passing through UO2 in other fuel elements located on the path of gamma-ray run 

to the detector, in their zirconium shells, and also in the water environment – both inside the FA and 
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outside of it, in the overload pool); the physical attenuation of radiation from the m -th fuel element 

is expressed as 

  exp( )phys l l

l

P l  ,                                                           (5) 

where l  is the coefficients of linear attenuation of gamma quanta with energy kE  for the 

corresponding media; 

ll  is the length of run of gamma radiation in a medium of type l  (uranium dioxide, zirconium, 

or water). 

Thus, the contribution coefficient of the m -th fuel element for the n -th position of the 

detector, associated with attenuation, is 

 
det

24 exp( )
mn

mn ll

l

S
w

R l 


 .                                                     (6) 

According to the formulated model, the fields of gamma self-radiation with an energy of 185 

keV of the 235U isotope and with an energy of 1001 keV for 238U at different locations of the 

detector were calculated. All the results presented below are calculated from the relations (2), (3), 

(6) for the “FA axis – detector” distance of 22.5 cm. This is because of the fact that the developed 

equipment for monitoring the fuel burn-up depth was specially designed for placement on the 

working bar of the reloading machine (RM), and the specified size is determined by the diameter of 

the working rod of the RM. The angular diagram of the intensity distribution of gamma radiation 

with an energy of 185 keV 235U is shown in fig. 6. It can be seen that the intensity distribution 

practically repeats the shape of the fuel assembly. At separate viewing angles, there are 

irregularities and "sharp increases", the magnitude of which is small and does not exceed 7-8% of 

the mean. There are smooth maxima at the angles corresponding to FA edges. 

 

 
Fig. 6. Angular distribution of intensity of gamma self-radiation 

for 235U 185 keV (fresh fuel assembly) 

 

The coefficients of the contributions of individual fuel elements mnw  are investigated by the 

relation (6). For the energy 185 keV of 235U isotope in the fig. 7, the inverse values of the 

contributions are given in a logarithmic scale. The type of the contribution pattern is typical for 

low-energy isotopes, in particular, at the observation angles corresponding to the FA edges, there is 

an acute "ridge", and a pronounced "multi-ridge structure" is observed on the midpoints of the 

faces. 
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Figure 8 shows the angular distribution of the intensity of gamma radiation with an energy of 

1001 keV of the 238U isotope. The angular distribution is fairly smooth, the nonuniformity does not 

exceed 5-7%. The corresponding energies of 1001 keV 238U of the inverse values which are inverse 

to fuel element contribution coefficients are shown in fig. 9. Their appearance is also quite typical 

for high-energy gamma quanta: in particular, the "ridge structure" is much less pronounced than in 

fig. 7. 

To research the practical possibility of determining the initial burn-up of fresh nuclear fuel, 

the ratio of measured intensities of 238U with energy of 1001 keV and 235U with an energy of 185 

keV is modelled, taking into account the registration efficiency ( )kE  [7] depending on the angle of 

the detector location (fig. 10). It can be seen from the figure that the ratio of the measured 

intensities repeats to a considerable extent the picture in fig. 6: there are irregularities and small 

"sharp increases" observed in the form of peaks, and besides the peaks being concentrated at the 

viewing angles corresponding to the midpoints of edges. However, the absolute value of the peaks 

is small, which allows us to assume that the detectors are arranged exactly opposite to the edges. 

  
а)       б) 

Fig. 7. Coefficients of fuel rod contributions (inverse values) for 235U 185 keV (a – 00, b – 300) 

 
Fig.8. Angular distribution of the intensity of the gamma self-radiation of 238U with an 

energy of 1001 keV (fresh FA) 
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a)       b) 

Fig. 9. Coefficients of fuel element contributions (inverse values) for 238U 1001 keV 

(a - 00,b - 300) 

 

Quantitative analysis of the contribution coefficients mnw  for both analytical lines of 235U, 
238U isotopes made it possible to determine the following: with an allowable unevenness of 

contribution coefficient of 40%, placing the detector in opposite to the midpoint of the fuel 

assembly allows coverage of the entire external row of fuel rods and 4 central fuel elements of the 

second row for 185 keV 235U energy, and almost completely two fuel rods close to the detector for 

energy 1001 keV 238U. Considering the homogeneity of fresh nuclear fuel inside the fuel assembly 

(except for the first row), this is quite sufficient to estimate the initial enrichment. The number of 

detectors should be determined experimentally, depending on the required accuracy of 

measurements. 

The above experimental spectra and simulation results show that the developed technical 

facilities to control the burn-out of spent nuclear fuel can be successfully used to determine the 

initial enrichment of fresh nuclear fuel. 

 
 

Fig.10. The ratio of the measured intensities of 238U 1001 keV and 235U 185 keV 

depending on the detector location angle 

 

The developed equipment makes it possible to determine the enrichment of nuclear fuel when 

it is transferred by a reloading machine to the reactor core without additional time. The introduction 
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of such a system provides a qualitatively new level of monitoring of the state of nuclear fuel at all 

stages of its life cycle at nuclear power plants. In particular, there will be an automatic analysis of 

the initial enrichment of nuclear fuel, a burn-out analysis for each campaign based on the results of 

measurements during the overload, a control of the fuel cladding tightness during the overload, and 

an analysis of burn-out during shipment to dry storage. In addition, close integration with the 

control system of the overload machine ensures automatic maintenance of a database on the history 

of nuclear fuel, i.e. fulfillment of the IAEA requirements for nuclear safeguards. Continuous 

accounting of the burn-out of each fuel assembly is also the main source of information to refine the 

methods of nuclear-physical calculations of the reactor core. 
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д.т.н., доц. Маслов О.В., д.т.н., проф. Мокріцький В.А., к.т.н. Соколов А.В.   

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ CDZNTE ДЕТЕКТОРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОЧАТКОВОГО 

ЗБАГАЧЕННЯ СВІЖОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННІ 

 

Задача визначення початкового збагачення ядерного палива (ЯП) на АЕС в реальному часі є 

актуальної для як економічних показників експлуатації енергоблоку так і для ядерної безпеки. 

Запропоновано для оцінки початкового збагачення свіжого ЯП в тепловиділяючих збірках (ТВЗ) 

використати вимірювальну систему на базі CdZnTe- детекторів. Оцінка початкового збагачення 

здійснюється по власному гамма-випромінюванню ізотопів урану ЯП. Особливістю системи є 

застосування технології пасивної томографії для врахування самопоглинання випромінювання в 

ТВЗ. Пропонований метод оцінки початкового збагачення підтверджується 

експериментальними вимірами і результатами моделювання. Показано, що розроблена система 

дозволяє визначати збагачення ЯП з урахуванням його розподілу за об'ємом ТВЗ. Отримані 

результати підтвердили можливість використання запропонованих технічних рішень для 

створення портативних систем контролю спеціальних ядерних матеріалів в польових умовах. 

Рішення вказаної задачі має важливе значення для національної безпеки. 

Ключові слова: CdZnTe детектори, пасивна томографія, спектрометрія гамма-

випромінювання, контроль ядерних матеріалів 

 

д.т.н., доц. Маслов О.В., д.т.н., проф. Мокрицкий В.А, к.т.н. Соколов А.В.   

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ CDZNTE ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ СВЕЖЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ 

 

Задача определения начального обогащения ядерного топлива (ЯТ) на АЭС в реальном 

времени является актуальной для как экономических показателей эксплуатации энергоблока, 

так и для всех составляющих показателей ядерной. Предлагается использовать для оценки 

начального обогащения свежего ЯТ в тепловыделяющих сборках (ТВС) измерительную систему 

на базе CdZnTe-детекторов. Оценка начального обогащения осуществляется по собственному 

гамма-излучению изотопов урана свежего ЯТ. Особенностью системы является использование 

технологии пассивной томографии для учета самопоглощения излучения в ТВС. Предлагаемый 

метод оценки начального обогащения подтверждается экспериментальными измерениями и 

результатами моделирования. Показано, что разработанная система позволяет определять 

обогащение ЯТ с учетом его профилирования по объему ТВС. Полученные результаты 

подтвердили возможность использования предложенных технических решений для создания 

портативных систем контроля специальных ядерных материалов в полевых условиях. Решение 

указанной задачи имеет важное значение для национальной безопасности.  

Ключевые слова: CdZnTe детекторы, пассивная томография, спектрометрия гамма-

излучения, контроль ядерных материалов 
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THE DETECTOR ON BASIS OF CdZnTe-GAUGE FOR SYSTEMS RADIATING-

TECHNOLOGICAL CONTROL 

 
In the given work it is offered and the device of digital updating of power dependence sensitivity 

work of a crystal in account a mode is made of modern element base. Inclusion of the CdZnTe-detector in 

an operating mode pulse proportional ionization chambers allows to raise essentially its sensitivity, to 

expand a dynamic range of values registered capacity of a doze from background values up to caused with 

emergency operation of work реакторной installations. Application of a pulse mode allows to realize 

practically and other opportunities and, first of all, - indemnification of power dependence sensitivity 

(PDS), so-called «course with rigidity». Experimental samples of the developed detectors have been tested 

in structure of BDMG -CZT in conditions of the control of a condition of nuclear fuel of the Zaporozhye 

atomic power station. The structure of the detector contained the block of strengthening, the power 

supply, the device of formation of impulses and spectrometer is peak-digitizer. 

Keywords: power dependence of sensitivity, CdZnTe-detector, digital updating, dosimetric device, 

factor change of frequency. 

 

Statement of a problem. Development of modern blocks of the detecting intended for the 

control of a condition of protective barriers by measurement of capacity of a doze scale-radiation in 

air, in structure of systems of the radiating control of the atomic power station is the important and 

actual problem. Blocks of detecting of system ECRS-03 being now in operation have developed the 

resource (ECRS - equipment of the control  radiating safety) [1, 2]. The system developed more 20-

ти of years back, not only has developed the resource, but also is morally obsolete [3]. It is obvious, 

that new blocks of detecting should possess higher metrological and operational parameters. 

Substantial improvement of metrological and operational characteristics of detectors, as shown 

above, can be received only on the basis of application of new materials, in particular, with wide 

zonsemiconductors, such as CdZnTe [4].  

Now dosimetric devices with semi-conductor blocks of detecting on the basis of Si [5, 6] 

serially are issued. Advantages CdZnTe before Si - greater value of sensitivity and smaller value of 

a power equivalent of noise [7, 8]. However, big effective nuclear number causes also greater (more 

than 10) value of power dependence sensitivity (PDS). 

In the literature the description of a method of hardware correction PDS by means of the 

device collected on discrete elements with a low degree of integration [9, 10, 11, 12] is resulted. 

Such device unreliably, dearly, has a low dynamic range. In the given work it is offered and the 

device of digital updating PDS is made of modern element base at work of a crystal in счетном a 

mode.  

The basic part. Numerical value of factor of change of frequency of impulses on an output of 

the block of detecting is defined on the basis of analytical dependence of the attitude of sensitivity 

of the detector to registered scale-radiation ),( xES   and sensitivity scale-radiation with energy on 

which its graduation was spent ),( xES k :  
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where 
min

x  -number of the channel corresponding noise level;   E  -the set relative 

dependence of sensitivity of the detector on energy.  

For practical realization of correction target signal of the block detecting it is offered to use 

piece-linear interpolation of the set relative analytical dependence sensitivity of the detector from 

energy: 
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Thus, the problem of correction power dependence sensitivity consists in reception of value K 

(x) for the certain power range of the registered photons 
j

E . 

Experimental samples of the developed detectors have been tested in structure of BDPS-CZT 

in conditions of the control of a condition of nuclear fuel of the Zaporozhye atomic power station. 

The structure of the detector contained the block of strengthening, the power supply, the device of 

formation of impulses and spectrometer ADC. The design of blocks of detecting and processing of 

signals is presented in figures 1 and 2.  

 

 

 

Fig. 1. The block of  detector  (BD) 

 

The preliminary amplifier of a BD has while in service shown conformity earlier to the 

described parameters. By results of tests are made changes to the design-technological 

documentation. Electronic blocks of the detector are executed by a method of installation on the 

printed-circuit-board (fig. 2). The project of the operation manual on the device in a mode of 

detecting of capacity doze scale-radiation is developed. 

Tests of blocks detecting BDPS-CZT in quantity of 5 pieces are lead in conditions of the 

Kharkov scientific research institute of metrology according to GOST. Results of tests are presented 

in table 1. 
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Fig. 2. A design of the block of processing of a signal of the detector BDPS -CZT 

 

Table 1 

Definition of capacity doze scale-radiation on measurement of speed account impulses 

Capacity 

dozes, 

mk3v/h 

Average value of speed of the account, imp/s 

Block № 2       

1,5 78,8 89 82 75 77 71 

15 103,4 102 99 99 104 113 

25 152,4 154 171 154 139 144 

       

Block № 3       

1,5 40,4 42 40 40 36 44 

15 82,2 89 75 81 79 87 

25 142 154 135 143 140 138 

       

Block № 4       

1,5 14,2 21 16 19 9 6 

15 82,8 74 88 92 72 88 

25 128,2 103 144 128 102 164 

       

Block № 5       

1,5 3,4 3 5 2 5 2 

15 28,2 24 28 28 30 31 

25 49,4 41 46 49 56 55 
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According to table 1 schedules of dependence of capacity doze radiation and speed of the 

account of impulses (fig. 3) are constructed. The analysis of schedules shows an opportunity of 

adjustment of sensitivity program by without intervention in the scheme of the detector. Besides the 

opportunity of performance requirements linearity dependence of speed account from capacity of a 

doze proves to be true. 

Speed of account, 

imp/s h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

Capacity of doze radiation,  

mk3v/h                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

Fig. 3. Schedules of transformation capacity doze scale-radiation in blocks BDPS-CZT 2 (a) and 5 

(b) (on tab. 1) 

Check of working capacity of a breadboard model of the developed block of detecting scale-

radiation on the basis of gauge CdZnTe in structure of ECRS-03 on the Zaporozhye atomic power 

station is lead. Parameters of work of system correspond to regular norms. Tests have shown 

stability of transformation by the developed block of capacity of a doze scale-radiation in speed of 

the account of impulses. Parameters of operation, a design of the developed block are executed in 

full conformity with the technical project. The developed block of detecting scale-radiation BDPS -

CZT can be used in system ECRS instead of serial block BDPS -41. 

Conclusions. On the basis of the developed model the detector of an ionizing radiation for 

dosimetry is created. As its basic difference from known devices application as the primary 
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converter scale-radiation (gauge) of crystals CdZnTe serves. The advantages of such decision 

proved by the previous researches, have allowed to create the detector having: 

- greater resolution, no more than 40 keV; 

- wider dynamic range of values registered capacity of a doze radiation - from background 

before emergency operation of work of a reactor; 

Smaller value of a power equivalent of noise. 
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ДЕТЕКТОР НА ОСНОВІ CdZnTe-ДАТЧИКІВ ДЛЯ СИСТЕМ РАДІАЦІЙНО-

ТЕХНОЛОГИЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

У даній роботі запропоновано та виготовлено на основі сучасної елементної бази 

пристрою цифрового корекції енергетичної залежності чутливості при роботі криштали в 

рахунковому режимі. Включення CdZnTe-детектора в режимі роботи імпульсної пропорційної 

іонізаційної камери дозволяє істотно підвищити його сенсивність, розширити динамічний 

діапазон значень реєстраційної потужності дози від фонових значень до обумовлених 

аварійними режимами роботи реакторної установки. Використання імпульсного режиму 

дозволяє практично реалізувати і інші можливості та, перш за все, - компенсацію енергетичної 

залежності сенсу (ЕЗС), т.н. «Хода з жорсткістю». Експериментальні зразки розроблених 

детекторів були випробувані в складі БДМГ- CZT в умовах контролю стану ядерного палива 

Запорізької АЕС. Структура детектора містить блоку посилення, джерело живлення, пристрої 

формування імпульсів та спектрометричного амплітудно-цифрового перетворювача. 

Ключові слова: енергетична залежність чутливості, CdZnTe-детектор, цифровая 

корекція, дозиметричний прилад, коефіцієнт зміни частот. 
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д.т.н., проф. Мокрицкий В.А., д.т.н., доц. Маслов О.В., д.т.н., доц. Банзак О.В.  

ДЕТЕКТОР НА ОСНОВЕ CdZnTe-ДАТЧИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

В данной работе предложено и изготовлено на основе современной элементной базы 

устройство цифровой корректировки энергетической зависимости чувствительности при 

работе кристалла в счетном режиме. Включение CdZnTe-детектора в режиме работы 

импульсной пропорциональной ионизационной камеры позволяет существенно повысить его 

чувствительность, расширить динамический диапазон значений регистрируемой мощности 

дозы от фоновых значений до обусловленных аварийными режимами работы реакторной 

установки. Применение импульсного режима позволяет практически реализовать и другие 

возможности и, прежде всего,  компенсацию энергетической зависимости чувствительности 

(ЭЗЧ), т.н. «хода с жесткостью». Экспериментальные образцы разработанных детекторов 

были испытаны в составе БДМГ-CZT в условиях контроля состояния ядерного топлива 

Запорожской АЭС. Структура детектора содержала блок усиления, источник питания, 

устройство формирования импульсов и спектрометрический амплитудно-цифровой 

преобразователь. 

Ключевые слова: энергетическая зависимость чувствительности, CdZnTe-детектор, 

цифровая корректировка, дозиметрический прибор, коэффициент изменения частоты. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ РОЗРОБКИ WEB - ДОДАТКІВ 
 

У статті запропонований «ресурсний» метод організації контролерів веб-додатка. 
Архітектура програмного забезпечення (комп'ютерної системи) являє собою сукупність 

структур, що складаються з програмних елементів, зовні видимих властивостей цих елементів 

та взаємозв’язків між ними. Архітектура – це незмінна глибинна структура веб-додатка. 

Помилки, закладені в архітектуру при її проектуванні, будуть призводити до ще більших 

помилок в процесі її реалізації (кодування). 

Найперспективнішим на даний момент методом розробки веб-додатка є метод, 

заснований на парадигмі «Модель-Представлення-Контролер». Однак цей метод не позбавлений 

недоліків, найістотнішим з яких є відсутність методів структурного синтезу програмного коду 

рівня моделей, рівня представлення і рівня контролерів. У зв'язку з цим поширеним явищем 

стало невірне трактування архітектури, що призвело до появи великої кількості не 

уніфікованого програмного коду, що не задовольняють вимогам якості. 

Для усунення розглянутих недоліків пропонується модель архітектури веб – додатка і 

метод структурного синтезу архітектури, а також вихідного коду рівня моделей, рівня 

представлення і рівня контролерів.  Синтез здійснюється методом угрупування сутностей 

предметної області. Сутності веб-додатка необхідно представити спеціальними класами - 

моделями. Сукупність моделей становить шар доступу до даних. У запропонованому методі 

модельний шар охоплює меншу множину функцій, що реалізовуються, ніж модельний шар в 

існуючій архітектурі «Модель-Представлення-Контролер» за рахунок введення сервісного шару.  

На основі визначень рівнів абстракції стає можливим сформувати визначення модуля веб-

додатка. Модуль веб-додатка - сукупність представлень (шаблонів і видів), контролерів, моделей 

даних і базових моделей, сервісів, конфігурацій і тестів, віднесених до певної частини предметної 

області додатка.  

Запропонований «ресурсний» метод організації контролерів веб-додатка. Суть методу 

полягає в тому, що необхідно проводити розробку рівня контролерів, базуючись не на моделях і 

представленнях, а на сутностях, над якими планується проводити операції. Такі сутності 

будуть виступати ресурсами веб-додатка. 

Використання пропонованої архітектури і методик розробки веб-додатка дозволить 

покращити показники якості і разом з тим збільшити продуктивність розробки. 

Ключові слова: веб-додатки, контролери, моделі, представлення, програмний код, метод, 

алгоритм, структурний синтез, інтернет-технології. 

 

Вступ. В процесі розробки програмного забезпечення постають проблеми якості, 

вартості та надійності роботи системи. Деяке програмне забезпечення містить мільйони 

рядків коду, які, як і очікується, будуть правильно виконуватись в змінних умовах. Протягом 

декількох десятиліть вирішується задача пошуку повторюваного, передбаченого процесу або 

методології, яка б покращала продуктивність, якість і надійність розробки програмного 

забезпечення. Для коректної постановки задачі, перш за все, необхідно сформулювати опис 

предметної області, її характеристик і одиниць вимірювання. В процесі створення або 

модифікації веб-додатка розробник виконує роботу, яка характеризується трудомісткістю, 

що виражається (вимірюється) в sp (story point). Для оптимізації процесу розробки 

програмного забезпечення необхідною умовою є оптимізація процесу роботи всіх 

програмістів – членів команди.  
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Постановка задачі. Архітектура програмного забезпечення або комп'ютерної системи 

являє собою сукупність структур, що складаються з програмних елементів, зовні видимих 

властивостей цих елементів та взаємозв’язків між ними. «Зовні видимими властивостями» 

називаються очікування інших елементів щодо даного елемента: наданий сервіс, 

характеристики швидкодії, механізм обробки помилок, використання загальних ресурсів і 

т.д. Архітектура – це незмінна глибинна структура веб-додатка, помилки, закладені в 

архітектуру при її проектуванні, будуть призводити до ще більших помилок в процесі її 

реалізації (кодування). 

Найперспективнішим на даний момент розробки веб-додатка є метод розробки, 

заснований на парадигмі «Модель-Представлення-Контролер». Це підтверджує кількість веб-

додатків, побудованих на його основі. Однак цей метод не позбавлений недоліків, 

найістотнішим з яких є відсутність методів структурного синтезу програмного коду рівня 

моделей (М-рівня), рівня представлення (П-рівня) і рівня контролерів (К-рівня). У зв'язку з 

цим поширеним явищем стало невірне трактування архітектури, що призвело до появи 

великої кількості не уніфікованого програмного коду, що не задовольняють вимогам якості. 

Основна частина. Для усунення розглянутих недоліків пропонується модель 

архітектури веб – додатка (рис. 1) і метод структурного синтезу архітектури веб-додатка, а 

також вихідного коду рівня моделей, рівня представлення і рівня контролерів. Модель 

заснована на архітектурі веб – додатка з виділеною конфігурацією і двоетапним 

завантаженням. 

Ф32 КК КМК

ФП

Ф31

Файл 
конфігурації

КС

КСА

КМЛ

 
Рис. 1. Модель архітектури веб – додатка 

 

КК - рівень пропонується піддати декомпозиції на три рівні: власне КК - рівень (в 

якому залишаються «тонкі» контролери), КС- рівень (в якому знаходяться сервіси) і КСА -

рівень (в якому розташовуються сервіс-адаптери). КМ-рівень пропонується розділити на 

рівень концептуальної (КМК) і логічної моделей (КМЛ). 

В процесі розробки інформаційної системи обсяг програмного коду має тенденцію до 

збільшення, що дозволяє здійснити його класифікацію за певною ознакою. Пропонується 

розділити множину функцій веб-додатка на декілька підмножин, що не перетинаються за 

функціональною ознакою (за призначенням). Розподіл буде здійснюється методом 

угрупування сутностей предметної області. Сутності веб-додатка необхідно представити 

спеціальними класами - моделями. Сукупність моделей становить шар доступу до даних. У 

запропонованому методі модельний шар охоплює меншу множину функцій, що 

реалізовуються, ніж модельний шар в існуючій архітектурі «Модель-Представлення-

Контролер» за рахунок введення сервісного шару. За характером використання рівні (рис. 2) 

діляться на виконувані (безпосередньо беруть участь у формуванні вихідної дії веб-додатка), 

і не виконувані (використовуються для службових цілей). Розгляд виконуваних рівнів 

починається від самого низькорівневого шару. Рівень зберігання даних складається з класів, 

іменованих як «базові моделі даних», де однозначно відображаються сутності, з якими 

працює програма. Базові моделі безпосередньо не використовуються в додатку. 

Рівень доступу до даних складається з класів, які наслідуються від базових. При цьому 
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вони можуть містити функції роботи з екземплярами моделі. Рівень логіки предметної 

області складається із сукупності класів, які називаються контролерами, функції яких 

називаються діями. 

Рівень сервісів складається з функцій взаємодії з групою моделей, пошуку, модифікації 

і взаємодії з ними. Такі функції називаються сервісними. Для реалізації шаблону 

проектування «стратегія» в рамках сервісів застосовуються класи - сервіс-адаптери. Шаблон 

«стратегія» - поведінковий шаблон проектування, призначений для визначення сімейства 

алгоритмів, інкапсуляції кожного з них і забезпечення їх взаємозамінності. Його 

використання дозволяє вибирати алгоритм шляхом визначення відповідного класу. 

 

Шаблони модуля 1 Шаблони модуля N
. . .

 Представлення модуля 1  Представлення модуля N

Контролери модуля 1 Контролери модуля N

. . . Сервіси модуля 1  Сервіси модуля N

 Сервіс-адаптери модуля 1  Сервіс-адаптери модуля N

Моделі модуля 1 Моделі модуля N. . .

 Базові моделі модуля 1 Базові моделі модуля N

 Рівень представлення

Рівень логіки предметної області

 Рівень доступу до даних

 Рівень зберігання даних

Рівні, що використовуються у веб - додатку в режимі обробки запиту

. . .

 

Кофігурація модуля 1 Конфігурація модуля N. . .

Тести модуля 1 Тести модуля N
. . .

 Тестовий набір модуля 1  Тестовий набір модуля N

 Рівень конфігурації та супроводу

Рівень тестування та аудиту

 Рівні, що використовуються у веб - додатку в режимі обслуговування
 

 

Рис. 2. Рівні абстракції веб-додатка 

 

Шаблон «Стратегія» дозволяє змінювати обраний алгоритм незалежно від об'єктів-

клієнтів, які його використовують. Крім цього шару, адаптери можуть використовуватися в 

шарі зберігання даних для інкапсуляції особливостей доступу до різних баз даних. Такі 

адаптери називаються адаптерами баз даних. Будь-який програмний код, який безпосередньо 

взаємодіє з сервером бази даних (відкриття з'єднань, робота з транзакціями і т.д.), повинен 

бути розміщений в адаптері відповідного програмного сервера бази даних. 
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Рівень представлення складається з файлів, іменованих шаблонами (каркасами) і 

представленнями. Шаблони є представленнями верхнього рівня, в них може бути включений 

результат обробки («рендеринга») представленнь, який полягає в заповненні динамічних 

представлень їх значеннями. Динамічні представлення мають локальну область видимості і 

доступні тільки всередині представлення. Цей підхід реалізує принцип інкапсуляції даних. 

Представлення можуть включати в себе результат рендеринга інших представлень з 

необмеженою вкладеністю. Однак на практиці рекомендується застосовувати не більше 3-х 

рівнів рендеринга представлень в зв'язку з витратами процесорного часу на їх рендеринг. 

Багаторазово використовувані представлення з невеликими ділянками HTML-розмітки 

називаються частковими представленнями, а представлення, оброблювані в циклі по масиву 

змінних - циклічними. 

Рівень конфігурації і супроводу реалізує завдання супроводу програмного коду, 

налаштування параметрів роботи веб-додатка і включає в себе конфігураційні файли. При 

великій кількості модулів в інформаційній системі рекомендується використовувати окремі 

конфігурації для кожного модуля, в іншому випадку, оптимальним рішенням буде 

використання одного файлу з його секціонуванням або додаванням префіксів для 

налаштувань певного модуля. Налаштування в файлі обов'язково повинні бути згруповані. 

Окрім групування по модулям, можливе використання групування по підсистемах, однак це 

може привести до великого обсягу налаштувань в секції файлу. 

Рівень тестування та аудиту призначений для верифікації веб-додатка. Це 

невиконуваний рівень, так як ні при завантаженні, ні при виконанні додатка файли цього 

рівня не використовуються. Однак він необхідний для проведення самотестування 

програмного коду. Він зберігає в собі тестові контролери, а також набір визначених значень 

сутностей (моделей) – «фікстур», які присутні в пам'яті тільки під час тестування коду. 

Також до цього рівня відносяться журнали веб-додатка, такі як: журнал виконання і журнал 

тестування. На основі визначень рівнів абстракції стає можливим сформувати визначення 

модуля веб-додатка. Модуль веб-додатка - сукупність представлень (шаблонів і видів), 

контролерів, моделей даних і базових моделей, сервісів, конфігурацій і тестів, віднесених до 

певної частини предметної області додатка. Для вирішення завдання функціонального 

тестування запропонована архітектура може бути модифікована наступним чином (рис. 3). 

Залежно від джерела запиту (К - користувач або Т – система тестування) основним 

завантажником (ФЗ2) приймається рішення, направляти запит в загальне МПК дерево класів, 

або ж підключити попередньо тестуючий контролер (КТ). Він є «обгорткою» над 

контролером веб-додатка, що тестується, (одним із множини КК - класів контролерів) і може 

підключати ті ж моделі, що і контролери з множини КК. 

При проектуванні веб-додатка виникає питання про доцільність розмежування 

програмного коду за рівнями абстракції на початкових етапах розробки. Життєвий цикл веб-

додатка складається з декількох ключових етапів: проектування, прототипування, розробка 

веб-додатка, тестування і налагодження, розгортання, експлуатація та зняття з експлуатації. 

На етапі проектування веб-додатка розробник повинен визначити початковий розподіл. 

Він характеризується тим, що при його виконанні може бути не повністю визначений набір 

сутностей предметної області, що відображаються на класах моделей. Ця невизначеність 

переноситься також на класи сервісів (здійснюють маніпуляції з моделями), контролерів 

(здійснюють виклики функцій сервісів), представлень і т.д. Перенесення визначеності 

характеризується властивостями взаємозалежностей різних частин веб-додатка. 

Процес формування життєвого циклу веб-додатка пов'язаний з процесами, що 

відбуваються на М-, К- і П-рівнях веб-додатка. На даний момент існує декілька методів 

розробки класів К - рівня, проте вони володіють тими чи іншими недоліками. Основний 

недолік пов'язаний з тим, що розробнику необхідно вибрати частину прототипу веб-додатка, 

на якому необхідно зосередитись при проектуванні і кодуванні К-рівня: П -рівень 

(відображення призначеного для користувача інтерфейсу на контролери) або ж М-рівень 

(відображення концептуальних моделей предметної області на контролери). Будь-який вибір 
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- це компроміс з його недоліками; в разі відсутності вибору буде відсутня і чітка архітектура, 

що неминуче призведе до розробки програмного коду, що не відповідає вимогам якості. 

 Джерело запиту 
?

Користувач Система 
тестування

Ф32

Ф31

Файл 
конфігурації

КККС

КСА

 Джерело запиту 
?

Користувач Система 
тестування

КМК КМЛ

ФП

КТ Тести

 
Рис. 3. Архітектура веб-додатка з елементами верифікації 

 
Існують два основних методи розробки зовнішнього програмного інтерфейса веб-додатка: 

віддалений виклик процедур (RPC) і передача стану представлення (REST). Метод RPC 

характеризується більшою кількістю методів, ніж ресурсів. А метод REST - навпаки, 

великою кількістю ресурсів і меншою кількістю методів. Мережний ресурс - концептуальна 

модель предметної області, доступна по мережі разом з функціями доступу до неї. В 

ідеальному веб-додатку, побудованому за REST підходом, при необхідності додавання 

нового ресурсу (контролера) додається фіксована кількість методів цього ресурсу. При 

реальній розробці за REST підходом спочатку проходить етап відображення моделей на 

контролери, а після цього поповнення методів. У разі розробки по RРС-підходу спочатку 

додається множина методів і ресурсів, а потім процес додавання стабілізується. Характер 

зростання кількості ресурсів і функцій на початковому етапі важливий тому, що в цей період 

закладається основа архітектури веб-додатка, і вартість помилки (необхідний час на її 

усунення) в цей період вища, ніж в подальшому. 

Запропонований «ресурсний» метод організації контролерів веб-додатка (рис. 4). Суть 

методу полягає в тому, що необхідно проводити розробку К-рівня, базуючись не на моделях, 

і не на представленнях, а на сутностях, над якими планується проводити операції. Такі 
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сутності будуть виступати ресурсами веб-додатка, а зовнішній програмний інтерфейс до 

ресурсу буде називатися контролером ресурсу. Ресурс може бути моделлю, представленням 

або ж сутністю, яка потребує зберігання в БД (наприклад, сесії користувача). Також 

ресурсом може виступати група сутностей, або ж група ресурсів. У такому випадку 

користувач буде взаємодіяти з мета-ресурсом. 

 

З ій овнішн
користувач

Користувач

Контролер
ресурсу

Серіалізоване 
представлення

ресурсу (JSON, XML)

Генерація форми
на основі ресурсу

 Моделі,
сервіси

Зміна стану
веб - додатка

 
 

Рис. 4. Контролер ресурсу веб-додатка 

 

Крім того, при такому підході К-рівень може контролювати представлення ресурсу в 

залежності від того, від кого отримано запит. Для користувача повертати HTML- 

представлення, а для зовнішнього користувача (ЗК) (ЗК2 рис. 4) його серіалізований варіант в 

одному із стандартних форматів (JSON, XML). 

Висновки. Архітектура програмного забезпечення (комп'ютерної системи) являє собою 

сукупність структур, що складаються з програмних елементів, зовні видимих властивостей 

цих елементів та взаємозв’язків між ними. Найперспективнішим на даний момент розробки 

веб-додатка є метод розробки, заснований на парадигмі «Модель-Представлення-

Контролер». Однак цей метод не позбавлений недоліків, найістотнішим з яких є відсутність 

методів структурного синтезу програмного коду рівня моделей, рівня представлення і рівня 

контролерів. У зв'язку з цим поширеним явищем стало невірне трактування архітектури, що 

призвело до появи великої кількості не уніфікованого програмного коду, що не 

задовольняють вимогам якості. Для усунення розглянутих недоліків пропонується модель 

архітектури веб – додатка і метод структурного синтезу архітектури веб-додатка, а також 

вихідного коду.  Синтез здійснюється методом угрупування сутностей предметної області. У 

запропонованому методі модельний шар охоплює меншу множину функцій, що 

реалізовуються, ніж модельний шар в існуючій архітектурі «Модель-Представлення-

Контролер» за рахунок введення сервісного шару.  

Запропонований «ресурсний» метод організації контролерів веб-додатка. Суть методу 

полягає в тому, що необхідно проводити розробку рівня контролерів, базуючись не на 

моделях і представленнях, а на сутностях, над якими планується проводити операції.  

Використання пропонованої архітектури і методик розробки веб-додатка дозволить 

покращити показники якості і разом з тим збільшити продуктивність розробки. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗУ И СИНТЕЗА РАЗРАБОТКИ WEB - ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В статье предложен «ресурсный» метод организации контроллеров веб-приложения. 

Архитектура программного обеспечения (компьютерной системы) представляет собой 

совокупность структур, которые состоят из программных элементов, снаружи видимых 

свойств этих элементов и взаимосвязей между ними. Архитектура - это неизменная глубинная 

структура веб-приложения. Ошибки, заложенные в архитектуру при ее проектировании, будут 

приводить к еще большим ошибкам в процессе ее реализации (кодировка). Самым 

перспективным на данный момент методом разработки веб-приложения есть метод 

разработки, основанный на парадигме "Модель-представление-контролер". Однако этот метод 

не лишен недостатков, самым существенным, из которых является отсутствие методов 

структурного синтеза программного кода уровня моделей, уровня представления и уровня 

контролеров. В связи с этим распространенным явлением стала неверная трактовка 

архитектуры, которая привела к появлению большого количества не унифицированного 

программного кода, что не удовлетворяют требованиям качества. 

Для устранения рассмотренных недостатков предлагается модель архитектуры веб - 

приложения и метод структурного синтеза архитектуры, а также исходного кода уровня 

моделей, уровня представления и уровня контролеров. Синтез осуществляется методом 

группировки сущностей предметной области. Сущности веб-приложения необходимо 

представить специальными классами - моделями. Совокупность моделей представляет слой 

доступа к данным. В предложенном методе модельный слой охватывает меньшее множество 

функций, которые реализовываются, чем модельный слой в существующей архитектуре 

"Модель-представление-контролер" за счет введения сервисного слоя. На основе определений 

уровней абстракции становится возможным сформировать определение модуля веб- 

приложения. Модуль веб-приложения - совокупность представлений (шаблонов и видов), 

контролеров, моделей данных и базовых моделей, сервисов, конфигураций и тестов, отнесенных 

к определенной части предметной области приложения. 

Предложенный "ресурсный" метод организации контролеров веб-приложения. Суть 

метода заключается в том, что необходимо проводить разработку уровня контролеров, 

базируясь не на моделях и представлениях, а на сущностях, над которыми планируется 

проводить операции. Такие сущности будут выступать в качестве ресурсов веб-дополнения. 

Использование предлагаемой архитектуры и методик разработки веб-приложения 

позволит улучшить показатели качества и вместе с тем увеличить производительность 

разработки. 

Ключевые слова: веб-приложения, контроллеры, модели, представления, программный код, 

метод, алгоритм, структурный синтез, интернет-технологии. 
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METHODS AND ALGORITHMS WEB APPLICATION DEVELOPMENT 

 

The"resource" method for organizing Web application controllers is proposed in the article. 

The software architecture (of a computer system) is a structure’ s set, consisting of the program 

elements, apparent properties of these elements and interactions with each other. Architecture is a depth 

structure of a web application. Any architecture mistakes admitted at the design stage, will lead to greater 

issues during the implementation (coding stage). The most promising development approach for now is 

the development pattern based on "Model-View-Controller" paradigm (MVC). However, this one is not 

without disadvantages. The most significant issue is the lack of methods for structural composition of 

software code on the model, view and controller levels. As result, there is an incorrect interpretation of 
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architecture, which led to the emergence of a huge amount of not unified software code that does not meet 

the quality requirements. 

In order to solve these issues, we propose a web application’s architecture model and a method for 

structural composition of architecture, as well as source code for model, view and controller levels. The 

composition is carried out by the method of grouping the subject domain entities. The web application 

entities are represented by special classes – models. The set of models belongs to data access layer. In 

accordance to the proposed method, the model layer covers a smaller set of implemented functions than 

the regular model layer in MVC architecture by introducing a service layer. It becomes possible to 

determine the web application module due to the abstraction level definitions. Web application module is a 

set of representations (view classes and templates), controllers, data models and base models, services, 

configurations, and tests assigned to a specific part of the application. 

The "resource" method of organizing web application controllers is proposed. The general idea of 

the method is necessity of developing the controllers level, based not on views and models, but on the 

entities which will be processed. Such entities will serve as web application resources. 

Applying the proposed architecture and web application development techniques will improve the 

quality and increase the development performance. 

Keywords: web applications, controllers, models, views, program code, method, algorithm, 

structural composition, internet technologies. 
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МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ 

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

 
У статті запропоновані алгоритми виявлення атак в бездротовій мережі на основі 

застосування класифікованої моделі.  

Бездротове середовище передачі даних в силу своїх особливостей створює потенційні 

умови для прослуховування мережевого трафіку і неконтрольованого підключення до бездротової 

мережі зловмисників, які знаходяться в зоні її дії. Бездротові мережі передачі даних схильні, в 

тому числі з причини недосконалості протоколів, до різних типів атак. Для вирішення 

зазначених проблем забезпечення безпеки інформації в бездротових мережах використовуються 

як технічні засоби захисту, так і організаційні заходи.  

На теперішній час відсутні роботи по застосуванню методів інтелектуального аналізу 

даних в задачах виявлення атак на локальні бездротові мережі. У зв'язку з цим виникає проблема 

вибору оптимального вектора ознак, специфічних для подій безпеки в бездротових мережах, які 

будуть використовуватися в ході класифікації даних подій. Задача розробки алгоритмічного та 

програмного забезпечення системи, що дозволяє автоматизувати процес виявлення бездротових 

атак на основі застосування сучасних методів інтелектуального аналізу параметрів мережевого 

трафіку, є актуальною. Широке розповсюдження бездротових локальних мереж та їх 

застосування в корпоративних інформаційних системах призводить до необхідності приділяти 

активну увагу вирішенню притаманних їм проблем інформаційної безпеки. При цьому існуючі 

засоби захисту, в тому числі комерційні бездротові системи виявлення атак, не забезпечують 

повноцінного захисту від зловмисної активності. 

Проведений аналіз загроз і їх джерел та побудова їх моделей, дозволяють більш точно 

оцінювати безпеку мережевої активності і рівень довіри до її джерела.  Запропоновані 

алгоритми виявлення атак в бездротовій мережі на основі застосування класифікованої моделі з 

використанням технологій інтелектуального аналізу даних. Аналіз алгоритмів дозволяє 

зробити висновок про їх застосовності в складі системи виявлення атак.  

Ключові слова: бездротові мережі, моделі, алгоритми, ефективність виявлення атак, 

метод, мережевий трафік, інформаційна безпека. 
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Вступ. Бездротове середовище передачі даних в силу своїх особливостей створює 

потенційні умови для прослуховування мережевого трафіку і неконтрольованого 

підключення до бездротової мережі зловмисників, які знаходяться в зоні її дії.  

На підставі проведеного аналізу проблем захисту інформації в бездротових мережах 

можна визначити перелік можливих загроз інформаційній системі організації. За видами 

можливих джерел загроз виділяють два класи загроз:  

 загрози, пов'язані з навмисними або ненавмисними діями осіб, що мають доступ до 

інформаційної системи (внутрішній порушник); 

 загрози, пов'язані з навмисними або ненавмисними діями осіб, які не мають доступу 

до інформаційної системи, що реалізують загрози з зовнішніх мереж зв'язку загального 

користування і (або) мереж міжнародного інформаційного обміну (зовнішній порушник). 

Види порушників, характерних для інформаційної системи з заданими характеристиками і 

особливостями функціонування, виділяються на основі припущень про можливі цілі 

(мотивації) при реалізації загроз безпеці інформації цими порушниками. Цілями реалізації 

порушниками загроз безпеки інформації в інформаційній системі можуть виступати: 

а)нанесення збитків державі, окремим її сферам діяльності або секторам економіки; 

б)ідеологічні або політичні мотиви; в)організація терористичного акту; г)заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману, зловживання довірою, шахрайства або іншим злочинним 

шляхом; д) дискредитація або дестабілізація діяльності органів державної влади, організацій; 

е)отримання конкурентних переваг; ж)впровадження додаткових функціональних 

можливостей в програмне забезпечення  або програмно-технічні засоби на етапі розробки; 

з)цікавість або бажання самореалізації; і)виявлення вразливостей з метою їх подальшого 

продажу і отримання фінансової вигоди; к)реалізація загроз безпеці інформації з помсти; 

л)реалізація загроз безпеці інформації ненавмисно через необережність  або 

некваліфікованих дій. 

Постановка задачі. Бездротові мережі передачі даних схильні, в тому числі з причини 

недосконалості протоколів,  до різних типів атак. Рядові користувачі і невеликі організації, 

як правило, обмежуються використанням антивірусного програмного забезпечення, яке на 

сучасному етапі розвитку має ряд додаткових модулів захисту. Великі підприємства змушені 

купувати дорогі системи виявлення та запобігання атакам.  

Для вирішення зазначених проблем забезпечення безпеки інформації в бездротових 

мережах використовуються як технічні засоби захисту, так і організаційні заходи. Технічні 

засоби захисту по об'єкту застосування можна розділити на три основні групи: засоби 

захисту бездротової мережі в цілому; засоби захисту точки бездротового доступу; засоби 

захисту на стороні користувача (клієнта).   

Як було відзначено, в доступній літературі відсутні роботи по застосуванню методів 

інтелектуального аналізу даних в задачах виявлення атак на локальні бездротові мережі. У 

зв'язку з цим виникає проблема вибору оптимального вектора ознак, специфічних для подій 

безпеки в бездротових мережах, які будуть використовуватися в ході класифікації даних 

подій. Задача розробки алгоритмічного та програмного забезпечення системи, що дозволяє 

автоматизувати процес виявлення бездротових атак на основі застосування сучасних методів 

інтелектуального аналізу параметрів мережевого трафіку, є актуальною. 

Основна частина. Основу функціонування бездротової системи виявлення атак 

становить класифікаційна модель, на базі якої приймається рішення про віднесення 

фрагмента мережевого трафіку до нормальної активності або до будь-якого типу атаки. Для 

організації безпечного функціонування корпоративної бездротової мережі необхідно 

вибудувати систему багаторівневого захисту. Дана система включає в себе наступні рубежі 

(заходи): захист периметра бездротової мережі; точок доступу і пристроїв користувачів; 

забезпечення безпеки сеансів зв'язку; застосування надійних методів аутентифікації, стійких 

алгоритмів шифрування і т. д.; постійний моніторинг радіоефіру, включаючи фізичний 

рівень, виявлення і аналіз підозрілої активності. 
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Умовою, що забезпечує можливість реалізації наведених загроз безпеки оброблюваної 

в системі інформації, можуть бути недоліки або слабкі місця в компонентах інформаційної 

системи, мережевих протоколах і програмному забезпеченні. Основою атак в бездротових 

мережах служить перехоплення мережевого трафіку від / до точки доступу або трафіку між 

двома підключеними станціями, а також впровадження додаткових (підроблених) даних в 

сеанс бездротового зв'язку. Атаки можуть бути спрямовані на різні об'єкти мережевої 

інфраструктури. Компоненти обміну даними в бездротовій локальній мережі та точки 

потенційних атак представлені на рис. 1.  
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Рис. 1. Компоненти обміну даними через бездротову локальну мережу і точки атак 

 

Окремим блоком виділені безпосередньо пристрої бездротового компонента 

інформаційної системи. 

Атаки, групи 1, спрямовані безпосередньо на клієнтський пристрій (комп'ютер, 

ноутбук, мобільний пристрій). Точка атаки 2 - це бездротове середовище передачі. Пристрій 

користувача взаємодіє з однією з точок доступу, яка розташована на границі корпоративної 

мережі і схильна до атак 3. Наступним вузлом, який бере участь в обміні даними, є 

мережевий комутатор (точка атаки 4). Користувач отримує доступ до внутрішніх ресурсів 

інформаційної системи після аутентифікації на виділеному сервері (точка атаки 5), яка 

обмінюється інформацією про облікові дані користувачів з контролером домену (точка атаки 

6). У разі співпадання наданих користувачем даних сервер аутентифікації направляє в точку 

доступу повідомлення про успішну аутентифікацію, яка, в свою чергу, надає доступ 

користувачеві до даних, розташованих на корпоративних серверах (точка атаки 7). Атаки 

можуть бути реалізовані на різних рівнях моделі OSI: прикладному, транспортному, 

мережевому, канальному і фізичному. Специфічними для бездротових мереж є фізичний і 

канальний рівні, на використанні яких заснований стандарт IEEE 802.11. Саме використання 

вразливостей протоколів і технологій цих рівнів є основою проведення атак на бездротову 

мережу і початковою стадією атак на інформаційну систему через несанкціоноване 

отримання доступу до бездротової мережі.  

Для виявлення бездротових атак, розроблені відповідні алгоритми побудови 

класифікуємої моделі, що становить ядро бази знань бездротової системи виявлення атак, на 

основі: методу опорних векторів, методу k-найближчих сусідів, дерев прийняття рішень, а 

також нейронних мереж. На рис. 2 наведена узагальнена блок-схема алгоритму виявлення 

атак в локальній бездротовій мережі. На першому етапі формуються масиви для запису 

прослуханих в ефірі кадрів F і виділених з них параметрів P, а також масив Pет, в який 

зберігаються еталонні значення параметрів, виміряні в режимі навчання системи виявлення 

атак. Також формуються масив T, в який набирається статистика мережевої активності на 

заданому інтервалі часу Δt, масив даних про віщаючих бездротових точках доступу M і 

заповнюється перелік інформації про довірених корпоративних точках доступу Mет: MAC-

адрес, номер займаного радіоканалу, дозволені до використання протоколи шифрування і 

аутентифікації і ін. Далі проводиться збір даних з сенсорів, їх первинний аналіз з метою  
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Рис. 2. Алгоритм виявлення бездротових мережевих атак 

 

виділення трафіку в окремі кадри формату 802.11 і збереження їх в масив F. Потім 

здійснюється формування векторів ознак подій і запис їх в масив P, нормалізація значень 

ознак і подача P на вхід класифікатора модуля виявлення атак. Відповідний блок виробляє 

класифікацію подій безпеки на базі класифікуємої моделі, що представляє собою набір 

вирішальних правил, неявно порівнюючи значення ознак з відповідними значеннями в 

масиві Pет. При виявленні відповідності вектора ознак якому-небудь типу шкідливої 

активності проводиться аналіз рівня вихідного сигналу класифікатора L. У разі досягнення 

або перевищення порогового рівня сигналу Lпор інформація про подію передається в модуль 

прийняття рішень, який генерує повідомлення на консоль адміністратора, а також на підставі 

встановлених налаштувань розроблює заходи захисту або впливу на пристрій зловмисника. 

В іншому випадку, якщо Lо ≤ L <Lпор, де Lо - мінімально допустимий рівень сигналу, що 

свідчить про підозрілу мережеву активність, то аналізований вектор ознак події зберігається 

в базі підозрілої активності A для подальшого аналізу. Після досягнення потрібної кількості 

однотипних подій генерується запит на консоль адміністратора, який визначає наявність або 
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відсутність шкідливої активності в даних подіях. На підставі його рішення проводиться 

модифікація класифікуємої моделі (до навчання) і додавання записів про події в базу 

сигнатур S. Крім того, для виявлення окремих типів атак в масив T набирається статистика 

кількості кадрів певного типу на заданому інтервалі часу Δt з однаковими значеннями 

параметрів «Тип кадру», «Адреса джерела», «Адреса одержувача» і ін. Додатково в процесі 

функціонування системи виявлення атак проводиться поповнення масиву даних про 

віщаючих бездротових точках доступу M. При перевищенні порогового значення Kпор 

кількості кадрів K однакового типу генерується оповіщення на консоль адміністратора про 

можливу DoS-атаку для подальшого виявлення і фізичного усунення її джерела.  

При розбіжності даних масиву M з заданими значеннями Mет генерується 

повідомлення про підозрілий пристрій в радіоефірі. 

Побудова класифікуємої моделі відбувається на стадії навчання системи виявлення 

атак. Для навчання системи виявлення атак необхідна навчальна вибірка, що складається із 

записів про поточні бездротові мережеві з'єднання. Кожне з'єднання має характерний набір 

ознак (вхідних параметрів) і присвоєну мітку класу. На підставі проведеного аналізу про 

необхідність застосування інтелектуальних технологій виявлення атак в бездротових 

мережах розроблені алгоритми побудови класифікуємої моделі, що становлять ядро бази 

знань бездротової системи виявлення атак, на основі методу опорних векторів, k-найближчих 

сусідів, дерев прийняття рішень, а також нейронних мереж. На рис. 3 представлена схема 

побудови нейромережевої системи виявлення атак. 
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Рис. 3. Схема побудови нейромережевої системи виявлення атак 

Величина сумарної квадратичної помилки навчання E розраховується за формулою:  
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градієнтного спуску, в ході якого кожна вага зв'язку між j-м і l-м нейронами jlW  змінюється 
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На рис. 4 представлений алгоритм навчання нейронної мережі, використовуваний в 

якості базового компонента системи виявлення атак, методом зворотного поширення 

помилки на прикладі багатошарового персептрона. 

Навчання нейронної мережі проводиться з учителем за наступним алгоритмом:  

1. Проводиться введення параметрів навчання: Eпор - порогове значення сумарної 

квадратичної помилки; N - кількість циклів навчання; M - момент навчання; L - швидкість 

навчання, і первинна ініціалізація ваг W зв'язків між нейронами.  

2. З навчальної вибірки береться i = 1 зразок {вектор ознак, цільове значення} і 

значення його ознак подаються на вхідні нейрони.  

3. Кожен вхідний нейрон передає отриманий сигнал всім нейронам в наступних шарах. 

4. Виміряються сигнали, видані вихідними нейронами, і проводиться інтерпретація 

виданих сигналів, після чого за допомогою цільової функції обчислюється величина помилки 

ε для кожного нейрона, що характеризує відмінність між виданими мережею відповіддю і 

цільовим значенням, що містяться в зразку.  

5. Якщо ε дорівнює нулю (або досить малому значенню), то це означає, що необхідна 

відповідність отриманого та відомого відповідей досягнуто. Інакше за допомогою ε 

обчислюються поправочні коефіцієнти для кожної синаптичної ваги зв'язків ΔW, після чого 

проводиться підстроювання синаптичних ваг.  

6. Здійснюється перехід до наступного зразка вибірки, і повторюються перераховані 

вище кроки. 

 
 

Рис. 4. Алгоритм навчання нейронної мережі 
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Прохід по всім зразкам навчальної вибірки вважається одним циклом навчання. Після 

проходження циклу обчислюється величина сумарної квадратичної помилки E і 

порівнюється з граничним значенням Eпор. Алгоритм припиняє роботу при досягненні 

сумарної квадратичної помилкою порогового значення в ході процесу навчання або після 

виконання певної кількості ітерацій. На виході алгоритму формується класифікована модель. 

Після побудови класифікованої моделі на стадії навчання, система виявлення атак 

переводиться в режим повнофункціональної роботи і на входи сенсорів подається реальний 

мережевий трафік. При цьому в міру функціонування відбувається донавчання системи 

виявлення атак при аналізі підозрілої мережевої активності. Таким чином, для виявлення 

атак в бездротової мережі розроблені алгоритми на основі технологій інтелектуального 

аналізу даних. 

Висновки. Широке розповсюдження бездротових локальних мереж та їх застосування 

в корпоративних інформаційних системах призводить до необхідності приділяти активну 

увагу вирішенню притаманних їм проблем інформаційної безпеки. Проведений аналіз загроз 

і їх джерел та побудова їх моделей, дозволяють більш точно оцінювати безпеку мережевої 

активності і рівень довіри до її джерела.  Запропоновані алгоритми виявлення атак в 

бездротової мережі на основі застосування класифікованої моделі з використанням 

технологій інтелектуального аналізу даних. Аналіз алгоритмів дозволяє зробити висновок 

про їх застосовності в складі системи виявлення атак.  
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК В БЕСПРОВОДНЫХ 

СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

В статье предложены алгоритмы обнаружения атак в беспроводной сети на основе 

применения классифицированной модели. 

Беспроводная среда передачи данных в силу своих особенностей создает потенциальные 

условия для прослушивания сетевого трафика и неконтролируемого подключения к 

беспроводной сети злоумышленников, которые находятся в зоне ее действия. Беспроводные 

сети передачи данных склонны, в том числе по причине несовершенства протоколов, к 

различным типам атак. Для решения указанных проблем обеспечения безопасности 

информации в беспроводных сетях используются как технические средства защиты, так и 

организационные мероприятия. В настоящее время отсутствуют работы по применению 

методов интеллектуального анализа данных в задачах обнаружения атак на локальные 

беспроводные сети. В связи с этим возникает проблема выбора оптимального вектора 

признаков, специфичных для событий безопасности в беспроводных сетях, которые будут 

использоваться в ходе классификации данных событий. Задача разработки алгоритмического и 

программного обеспечения системы, позволяющей автоматизировать процесс выявления 

беспроводных атак на основе применения современных методов интеллектуального анализа 
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параметров сетевого трафика, является актуальной. Широкое распространение беспроводных 

локальных сетей и их применение в корпоративных информационных системах приводит к 

необходимости уделять активное внимание решению присущих им проблем информационной 

безопасности. При этом существующие средства защиты, в том числе коммерческие 

беспроводные системы обнаружения атак, не обеспечивают полноценной защиты от 

злонамеренной активности. Проведенный анализ угроз и их источников и построение их 

моделей, позволяющих более точно оценивать безопасность сетевой активности и уровень 

доверия к ее источнику. Предложенные алгоритмы обнаружения атак в беспроводной сети на 

основе применения классифицированной модели с использованием технологий 

интеллектуального анализа данных. Анализ алгоритмов позволяет сделать вывод об их 

применимости в составе системы обнаружения атак. 

Ключевые слова: беспроводные сети, модели, алгоритмы, эффективность обнаружения 

атак, метод, сетевой трафик, информационная безопасность. 

 

Ph.D. Juliy V.N., Ph.D. Krasilnikov S.R., Bozhuk S.O. 

METHODS AND ALGORITHMS OF ATTACK DETECTION IN WIRELESS DATA 

NETWORKS 

 

The algorithms for attacks detecting in a wireless network based on the application of a classified 

model are proposed in the article. 

The wireless communication environment, due to its features, creates potential conditions for 

listening to the network traffic and uncontrolled connection to a wireless network of intruders who are in 

the zone of its operation. Wireless data networks are prone to various types of attacks due to its 

imperfections of protocols. In order to solve these problems of information security providing in wireless 

networks, both technical protection measures and organizational arrangements are used. At present, there 

are no works on the of data mining application methods in problems of detecting attacks on local wireless 

networks. In this connection, the problem of choosing an optimal vector of characteristics specific to 

security events in wireless networks that will be used during the classification of these events arises. The 

task of developing algorithmic and software systems that allows to automate the process of detecting 

wireless attacks based on using of intelligent analysis modern methods of network traffic parameters is 

relevant. The widespread of wireless using \ in corporate information systems makes it necessary to pay 

active attention to solving their inherent information security problems. At the same time, existing security 

measures, including commercial wireless intrusion detection systems, do not provide full protection 

against malicious activity. The analysis of threats and their sources and the construction of their models, 

allowing to assess the safety of network activity and the level of confidence in its source more accurately. 

The proposed algorithms for detecting attacks in a wireless network are based on the application of a 

classified model using data mining technologies. The analysis of algorithms allows to make a conclusion 

about their applicability in the system of attack detection. 

Keywords: wireless networks, models, algorithms, effectiveness of attack detection, method, network 

traffic, information security. 
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ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ МАЙБУТНІМИ 

 ФАХІВЦЯМИ–ЕКОЛОГАМИ 
 

У роботі автори розглядають поняття «інформаційна технологія», основні її складові. В 

умовах глобальної інформатизації суспільства та науки впровадження таких засобів 

інформаційних технологій як: математичні методи і моделі рішення задач, алгоритми обробки 

даних, інструментальні засоби моделювання процесів, даних, проектування інформаційних 

систем, розробки програм, власне програмні продукти, різноманітні інформаційні ресурси, 

технічні засоби обробки даних дозволяють підвищити якість навчального процесу. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій значно інтенсифікує навчальний процес, 

розвиває творчий потенціал студента, його комунікативні здібності. Завдяки моделюванню, 

алгоритмізації та технічним засобам обробки відбувається формування управлінських якостей 

та навичок прийняття рішень у змодельованих ситуаціях. 

За рахунок реалізації можливостей засобів нових інформаційних технологій відбувається 

підвищення ефективності і якості підготовки екологів до їх  професійної діяльності. 

Відбувається поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання сучасних засобів 

обробки інформації. 

Отже, використання засобів інформаційних технологій при підготовці майбутніх екологів 

дає можливість до кращого оволодіння необхідними професійними знаннями та навичками. 

Ключові слова: інформаційна технологія, моделювання, засоби навчання, підготовка 

екологів. 

 
Постановка задачі. Розвиток комп’ютерної техніки, інформатизація суспільства та 

впровадження ефективних інформаційних технологій призводять до якісних змін у всіх 

аспектах існування людства: розвитку різних сфер промисловості та виробництва, економіки, 

науки та соціальної складової. 

Одним із основних напрямків впровадження інформаційних технологій є процес 

інформатизації освіти, який передбачає: використання методів та засобів інформатики під 

час підготовки спеціалістів різних галузей (у тому числі − екологів); підвищує ефективність і 

якість підготовки фахівців у практичній складовій навчання; збільшує інтенсивність 

навчального процесу та дозволяє запровадити новітні розробки для підвищення рівня 

професіоналізму майбутніх спеціалістів. 

Збільшення кількості інформації в сучасному суспільстві диктує потребу у 

висококваліфікованих фахівцях певної галузі. Таким чином постає питання про 

компетентність сучасних спеціалістів, вміння володіти, опрацьовувати та подавати 

інформацію з різних джерел. Особливо це питання стосується фахівців у галузі екології, які у 

своїй професійні діяльності, на основі зібраної та опрацьованої інформації, будуть приймати 

менеджерські рішення.  

Актуальним за таких умов є використання інформаційних технологій у процесі 

підготовки екологів, вивченні проблем екологічної безпеки та екологічного управління. 

Оскільки, згідно з останніми змінами до Закону України Про охорону навколишнього 

природного середовища (Ст. 25-1 ЗУ № 254-IV від 28.11.2002 р.) одним із основних питань 

реалізації сучасної екологічної політики на всіх рівнях є якісне інформаційне забезпечення 

прийняття рішень у галузі екологічного управління. 

Проблему інформаційних технологій в навчальному процесі під час формування 

майбутнього студента до навчальної діяльності присвячені роботи: В.Ю. Биков, 

Б.С. Гершунський, Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, К.К. Колін, В.М. Мадзігон, Ю.І. Машбиць, 

П.І. Підкасистий, Є.С. Полат, І.В. Роберт, А.В. Хуторський, Д.В. Чернілевський. 
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Підготовкою менеджерів сфері виробництва в Україні опікуються Г.О. Горбань, О.І. 

Кульчицька, Д.Л. Орловський, О.Г. Романовський, Л.Л.Товажнянський та ін., але в їхніх 

працях проблема управління рідко пов’язується з екологічною безпекою та екологічним 

управлінням. Стан на напрями розвитку екологічного управління та екологічного 

менеджменту на підприємствах вивчають (О.Ю. Анікєєва, А.В. Бохан, Л.В. Іванченкова, 

Є.Ю. Какутич, О.М. Мартинюк, Л.Г. Мельник).  

Мета роботи. Метою даної статті є аналіз впливу впровадження засобів інформаційних 

технологій на процес підготовки фахівців - екологів. 

Викладення матеріалів дослідження. Розвиток інформаційних систем екологічного 

управління є прерогативою держави, корпорацій і одним з основних напрямів національної 

політики інформатизації. Чітко налагоджена система екологічного моніторингу дає загальне 

уявлення про особливості сучасного екологічного стану, основні напрями державної 

політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення 

екологічної безпеки [1]. 

У Національній доктрині розвитку освіти вказано, що «Пріоритетним напрямком 

розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують 

подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку фахівців до життєдіяльності в інформаційному сучасному суспільстві» [1]. 

Розглянемо визначення «інформаційна технологія» та основні її складові. 

Згідно з визначенням ЮНЕСКО інформаційні технології − це комплекс 

взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи 

ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою та зберіганням інформації, 

обчислювальну техніку, методи організації взаємодії з людьми та виробничим обладнанням, 

їх практичне застосування, а також пов'язані з цим обробленням соціальні, економічні та 

культурні проблеми. 

Інформаційна технологія – це сукупність методів, засобів, прийомів, що забезпечують 

пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації між людьми та 

реалізація людьми конкретного складного процесу шляхом поділу його на систему 

послідовних взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконуються більш або менш 

однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності певного виду діяльності [2]. 

Як зазначає у своїй роботі О.М. Тарубара до складу інформаційної технології входить:  

− технічне середовище, яке являє собою вид використовуваної техніки для розв’язку 

основних завдань;  

−  програмне середовище, яке створює набір програмних засобів;  

− предметне середовище, яке визначає зміст конкретної науки на рівні навчальної 

дисципліни;  

− методичне середовище, яке передбачає наявність інструкцій, порядку застосування, 

оцінки ефективності тощо.  

Інформаційні технології навчання перш за все обумовлюються використанням 

навчальних засобів як спеціально розроблених матеріальних чи матеріалізованих об’єктів, 

застосування яких спрямоване на забезпечення ефективності навчального процесу.  

Метою інформаційної технології є створення інформаційного ресурсу якісного 

інформаційного продукту, що задовольняє вимогам користувача. Методами інформаційних 

технологій є методи і прийоми моделювання, розробки і реалізації процедур обробки даних. 

В якості засобів інформаційних технологій застосовуються математичні методи і моделі 

рішення задач, алгоритми обробки даних, інструментальні засоби моделювання процесів, 

даних, проектування інформаційних систем, розробки програм, власне програмні продукти, 

різноманітні інформаційні ресурси, технічні засоби обробки даних. 

Впровадження засобів інформаційних технологій під час навчання спеціалістів екологів 

надає можливість підготувати високоосвіченого фахівця у галузі екології, людину здатну 

приймати управлінські рішення на кожному етапі своєї професійної діяльності, спеціаліста 

здатного конструктивно та нестандартно мислити у вирішенні поставлених завдань. 
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Застосування засобів інформаційних технологій у навчанні дозволяє підготувати 

студентів-екологів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. 

У процесі підготовки студентів вирішуються такі основні педагогічні завдання, що 

дозволять спеціалістові приймати фахові менеджерські рішення: 

− відбувається інтенсифікація всіх рівнів навчального процесу, підвищення його 

ефективності та якості (негайний зворотний зв'язок між користувачем і засобами нових 

інформаційних технологій); 

− системна інтеграція предметних галузей знань; 

− розвиток творчого потенціалу студентів, його здібності до комунікативних дій 

(комп'ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти чи закономірності процесів, 

явищ, як таких що реально відбуваються, так і «віртуальних»); 

− розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності; 

− формування управлінських якостей та навичок прийняття рішень у змодельованих 

ситуаціях; 

− підготовка сучасних фахівців із екології, які можуть проводити аналітичні і 

екологічні дослідження із застосуванням сучасних персональних комп’ютерів, що працюють 

із використанням комп’ютерних технологій) [3]. 

Засоби інформаційних технологій застосовуються при вивченні різних навчальних 

дисциплін програми підготовки екологів. Так, наприклад, при вивченні дисциплін 

«Інформаційні системи управління в екологічній безпеці» та «Управління екологічною 

безпекою» застосовуються організаційні управлінські ігри, які для успішної своєї організації 

вимагають безліч засобів технічного характеру. Сюди відносяться і засоби відображення 

інформації і дій учасників, засоби представлення результатів їхньої роботи і, нарешті, 

системи реєстрації всіх робочих процесів.  

Основна структура цього процесу відповідає загальній структурі і психологічній 

будівлі інтелектуальної діяльності, що містить у собі:  

− аналіз ситуації і виявлення основних проблемних точок;  

− визначення основної стратегії дії і визначення цілей і плану діяльності;  

− вибір способів і засобів діяльності і реалізація рішення;  

− одержання результатів у процесі вирішення й оцінка ефективності [4]. 

Для інформаційного забезпечення екологічного управління великого поширення у світі 

набули геоінформаційні технології, які об’єднують геоінформаційні системи  та дані 

дистанційного зондування Землі.  

З метою опанування геоінформаційних технологій та здійснення на їх основі 

управлінської діяльності студенти-екологи вивчають дисципліну «Геоінформаційні системи 

в екології» у якій поєднують математичне і програмне забезпечення для роботи з 

просторово-координованими моделями територій. При виконанні практичних робіт студенти 

здобувають навички моделювання просторових процесів та їх аналізу, маніпулювання і 

збереження атрибутивних даних. Здебільшого для зручності маніпулювання дані в базах 

геоінформаційних систем організовують за певними ознаками (часовими, типів просторових 

примітивів та ін.) в класи або сегменти. Загалом кількість і види таких сегментів необмежені, 

залежать від конкретної реалізації екологічної геоінформаційної системи [5]. 

Важливим засобом розвитку мислення студентів у процесі навчання є творчі форми 

розв’язання навчальних задач. У зв’язку з цим одним з перспективних напрямів 

вдосконалення навчального процесу є використання комп’ютера як універсального засобу 

моделювання.  

У практичних та лабораторних роботах майбутніх екологів потрібно передбачати 

використання математичного моделювання, що дає можливість проводити і аналізувати 

складні або небезпечні ситуації [7].  

Так, при визначенні максимальних приземних забруднюючих речовин у приземному 

шарі атмосфери фахівець-еколог має вміти: 

− працювати із нормативними документами, що регламентують якість повітря; 
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− проводити інвентаризацію джерел викидів шкідливих речовин; 

− опрацьовувати зібрані дані та заносити їх у програмні засоби обробки; 

− виконати розрахунки за допомогою спеціальних програмних комплексів («ЕОЛ-

2000», «НОРМА 6XML»); 

− провести аналіз отриманих результатів та надати рекомендації і пропозиції по 

усуненню негативних наслідків у разі потреби. 

Використання методів моделювання та засобів геоінформаційних технологій дає змогу 

проводити моніторинг навколишнього природного середовища. Сучасні програмні продукти 

з використанням мережі Internet дозволяють створити сучасну мережу моніторингу: зелених 

насаджень, стану водних та грунтових ресурсів для оцінки стану антропогенного 

забруднення об’єктів довкілля. Отримані результати можуть застосовуватись при вивченні 

студентами курсів «Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенного навантаження на 

довкілля» [6]. 

При вивченні студентами та магістрами університету курсів із менеджерською 

(управлінською) складовою передбачається проведення різних видів практичної діяльності 

студентів: управлінських, демонстраційних, тренувальних, які спрямовані на прийняття 

менеджерських рішень в залежності від запропонованої ситуації [3, 4]. 

Здобуті навики робіт та практичні дослідження застосовуються студентами у 

магістерських роботах та у виконанні практичних досліджень при написанні дисертаційних 

робіт, які розглядають питання екології та охорони навколишнього природного середовища, 

екологічного безпеки та екологічного управління. 

Потрібно зважати і на педагогічний аспект впровадження засобів інформаційних 

технологій у навчання передбачає: перехід від механічного засвоєння інформації знань до 

засвоєння умінь самостійно здобувати нові знання; дозволяє підвищити рівень науковості 

експерименту, наблизивши його методи та організаційні форми до експериментально-

дослідницьких методів; забезпечує залучення до сучасних методів роботи з інформацією [7].  

Природно припустити, що розвиток, вдосконалення інформаційних технологій у сфері 

освіти залежить від забезпечення системи освіти як в цілому, так і кожного навчального 

закладу окремо спеціалізованими підрозділами, пристосованими для організації діяльності з 

засобами нових інформаційних технологій. 

Висновки. Отже, використання засобів інформаційних технологій у навчальному 

процесі екологів дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні 

ефекти від застосування інноваційних педагогічних програм і методик. Застосування 

інформаційних технологій дозволяє інтенсифікувати всі рівні навчального процесу, розвиває 

творчий потенціал студентів, здатність креативно мислити та приймати нестандартні 

рішення у вирішенні поставлених задач. За їх допомогою у майбутніх управлінців в галузі 

екології формуються лідерські, управлінські якості та навички. 

Застосування засобів сучасних інформаційних технологій дає змогу використання 

інтернет-ресурсів, оперативного отримання інформації, дозволяє підвищувати рівень 

науковості досліджень, розкриття інтелектуального потенціалу, прийняття управлінських 

рішень на основі отриманої оперативної інформації. 

Тому, використання засобів інформаційних технологій є обов’язковою складовою 

фахової підготовки екологів, що дозволяє використовувати сучасні педагогічні підходи та 

методи. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ-

ЭКОЛОГАМИ 

 
В работе авторы рассматривают понятие «информационная технология», основные ее 

составляющие. В условиях глобальной информатизации общества и науки внедрение таких 

средств информационных технологий как: математические методы и модели решения задач, 

алгоритмы обработки данных, инструментальные средства моделирования процессов, данных, 

проектирование информационных систем, разработки программ, собственно программные 

продукты, различные информационные ресурсы, технические средства обработки данных 

позволяют повысить качество учебного процесса. Внедрение современных информационных 

технологий значительно интенсифицирует учебный процесс, развивает творческий потенциал 

студента, его коммуникативные способности. Благодаря моделированию, алгоритмизации и 

техническим средствам обработки происходит формирование управленческих качеств и 

навыков принятия решений в смоделированных ситуациях.  

За счет реализации возможностей средств новых информационных технологий 

происходит повышение эффективности и качества подготовки экологов в их профессиональной 

деятельности. Происходит углубление межпредметных связей за счет использования 

современных средств обработки информации.  

Таким образом, использование средств информационных технологий при подготовке 

будущих экологов дает возможность к лучшему овладения необходимыми профессиональными 

знаниями и навыками. 

Ключевые слова: информационная технология, моделирование, методы обучения, 

подготовка экологов. 

 

Ph.D. Dyachuk A.A., Ph.D. Mateyuk O.P., Riaba L.O. 
THE INFLUENCE OF USE OF INFORMATION TECHNIQUES FOR ADMINISTRATIVE 

MANAGEMENT SOLUTIONS FOR FUTURE FACTORS-ECOLOGISTS 

 
In this work, the authors consider the concept of "information technology", its main components. 

In the conditions of global informatization of society and science the introduction of such means of 

information technologies as: mathematical methods and models of problem solving, data processing 

algorithms, instrumental means of modeling processes, data, designing of information systems, 

development of programs, software products, various information resources, technical means of 

processing data can improve the quality of the learning process. The introduction of modern information 

technology significantly intensifies the educational process, develops the creative potential of the student, 

his communicative abilities. Due to modeling, algorithmization and technical means of processing, the 

formation of managerial qualities and decision-making skills in simulated situations takes place.  

At the expense of realization of possibilities of means of new information technologies, the 

efficiency and quality of preparation of ecologists to their professional activity is increasing. There is a 

deepening of interpersonal relations through the use of modern means of information processing.  

Consequently, the use of information technology in the preparation of future ecologists provides an 

opportunity to better master the necessary professional knowledge and skills. 

Keywords: information technology, modeling, means of training, preparation of ecologists. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБІВ 

ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  
У статті розглянуті методи та алгоритми відображення елементів системи зв’язку ЗС 

України (стаціонарної та мобільної компоненти) з використанням геоінформаційних 

технологій. 

Одним із можливих шляхів підвищення оперативності та, в цілому, ефективності роботи 

органів управління військ зв’язку є створення та впровадження спеціального програмного 

забезпечення геоінформаційної підсистеми АСУ зв’язком Збройних Сил України, яке дозволить 

органам управління:  

значно скоротити час на планування організації зв’язку, на аналіз і оцінювання даних 

обстановки та прогнозування її розвитку, на доведення завдань до підпорядкованих військ, 

організацію управління військами, організацію та підтримання взаємодії, накопичення, 

зберігання та оброблення інформації, ефективний її пошук і надання службовим особам; 

підвищити якість планування;  

вивільнити посадових осіб від рутинної роботи опрацювання великої кількості керівних і 

нормативних документів, роботи з географічним описом місцевості, проведення 

рекогносцирування на місцевості тощо. 

Ключові слова: геоінформаційні технології, автоматизована система управління зв’язком, 

спеціальне програмне забезпечення, геоінформаційна підсистема. 

 

Постановка завдання у загальному вигляді. Основою візуального відображення 

даних за допомогою ГІС-технологій служить так зване графічне середовище. Основу 

графічного середовища і, відповідно, візуалізації бази даних ГІС становлять векторні та 

растрові моделі. 

Викладення основного матеріалу. У загальному випадку моделі просторових 

(координатних) даних можуть мати векторне або растрове відображення, містити або не 

містити топологічні характеристики. Цей підхід дозволяє класифікувати моделі по трьом 

типам: 

растрова модель; 

векторна нетопологічна модель; 

векторна топологічна модель. 

Усі ці моделі можливо взаємно перетворювати. Проте, при одержанні кожної з них 

необхідно враховувати їхні особливості. У ГІС формі відображення координатних даних 

відповідають два основні підкласи моделей: векторні й растрові. 

Можливий клас моделей, які містять характеристики як векторів, так і растрів. Вони 

називаються гібридними моделями. 

Надалі під термінами решітка, мозаїка, елемент растра будемо розуміти те саме. Основу 

такої класифікації становить атомарна одиниця (простору), що містить відображення площ, 

ліній і крапок. 

Між векторними й растровими зображеннями є відмінність, характерне саме для ГІС. 

Растрові зображення відображають поля даних, тобто носять польовий характер. Векторні 

зображення в ГІС, як правило, відображають геоінформаційні об'єкти, тобто носять 

об'єктний характер. 

Растрові моделі 

Нагадаємо, що модель даних являє собою відображення безперервних послідовностей 

реального миру в набір дискретних об'єктів. 

У растрових моделях дискретизація здійснюється найбільш простим способом – увесь 
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об'єкт (досліджувана територія) відображається в просторові гнізда, що утворюють 

регулярну мережу. При цьому кожному гнізді растрової моделі відповідає однаковий по 

розмірах, але різний по характеристиках (колір, щільність) ділянка поверхні об'єкта. У гнізді 

моделі втримується одне значення, яке усереднює  характеристику ділянки поверхні об'єкта. 

У теорії обробки зображень ця процедура відома за назвою пікселізація або растерізація. 

Якщо векторна модель подає інформацію про те, де розташований той або інший 

об'єкт, то растрова – інформацію про те, що розташоване в тієї або іншій крапці території. Це 

визначає основне призначення растрових моделей – безперервне відображення поверхні. 

У растрових моделях у якості атомарної моделі використовують двовимірний елемент – 

піксель (гніздо). Упорядкована сукупність атомарних моделей утворює растр, який, у свою 

чергу, є моделлю карти або геооб'єкту. 

Растрові моделі мають наступні переваги: 

растр не вимагає попереднього знайомства з явищами, дані збираються з рівномірно 

розташованої мережі крапок, що дозволяє надалі на основі статистичних методів обробки 

одержувати об'єктивні характеристики об'єктів, що досліджуються. Завдяки цьому растрові 

моделі можуть використовуватися для вивчення нових явищ, про яких не накопичений 

матеріал. У силу простоти цей спосіб одержав найбільше поширення; 

растрові дані простіше для обробки паралельними алгоритмами і цим забезпечують 

більш високу швидкодію в порівнянні з векторними; 

деякі завдання, наприклад створення буферної зони набагато простіше вирішувати в 

растровому вигляді; 

багато растрових моделей дозволяють уводити векторні дані, у той час як зворотний 

процедура досить важка для векторних моделей; 

процеси растерізації набагато простіше алгоритмічно, ніж процеси векторізації, які 

найчастіше вимагають експертного вирішення. 

Дані для аналізу можуть бути отримані з векторних шарів, що відбивають поля 

тематичних або/і часових характеристик, растерізацією і записані в таблицю або прямо 

занесені туди зі звітів. Таблиця, що містить атрибути об'єктів, називається таблицею 

атрибутів. У таблиці кожному об'єкту відповідає рядок таблиці, кожній тематичній ознаці – 

стовпець таблиці. Кожна клітка таблиці висвітлює значення певної ознаки для певного 

об'єкта. 

У загальному випадку введення інформації для завдань ГІС здійснюється комплексно: 

за даними дистанційного зондування, зі знімків супутників, аерознімків, за матеріалами 

дешифрування знімків, польовим вимірам, за інформацією з карт. 

Основні ідеї методу аналізу даних у ГІС за допомогою штучних нейронних мереж 

Далеко не всі ГІС мають можливості спеціалізованого аналізу, наприклад геологічного. 

Зв'язане це з тим, що чіткої схеми проведення таких робіт, не існує і організації, що 

займаються ними, віддають перевагу аналізу по власних методиках і правилам. 

Робота зі специфічними даними специфічним образом є характерною рисою цього типу 

аналізу. Крім того, погляди на підходи його проведення можуть мінятися із часом. Тому такі 

можливості в ГІС представляються засобами створення додатків самими користувачами. 

Складність полягає в тому, що для кожної спеціалізованої області виникає необхідність 

створювати окремий додаток до ГІС і, часто, навіть свою методику обробки. Це не завжди 

можливо й часто дорого. 

Нейронні мережі претендують на те, щоб стати універсальним апаратом вирішення 

різних специфічних завданнь з різних проблемних областей у ГІС. Така універсальність 

обумовлюється тим, що нейромережі дають стандартний спосіб розв'язку багатьох 

нестандартних завдань. І неважливо, що спеціалізована програма розв'яже краще один клас 

завдань. Важливіше те, що один нейроімітатор розв'яже й це завдання й інше і третє, і не 

треба щораз створювати спеціалізовані додатки для кожного специфічного завдання. 

Узагальнення завдань 

Як правило, модулі, що реалізують спеціалізований аналіз для різних проблемних 
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областей, вирішують однакові якісні завдання. 

Перейшовши від специфічних часткових аналітичних завдань до загального бачення 

проблеми в цілому можна побачити одну важливу обставину. А саме те, що більшість 

аналітичних завдань зводиться до одній проблемі, яка легко формулюється, але складно 

вирішується: до проблеми заповнення пропусків у таблиці. 

Зважаючи на те, що часто методика обробки невідома, із цим завданням справляються 

найкраще нейронні мережі, які дозволяють будувати емпіричні залежності без залучення 

додаткової інформації. Проблема заповнення пропусків у таблиці тісно пов'язана із 

завданнями, такими як побудова відносин на безлічі об'єктів і побудова функції по кінцевому 

набору значень. 

У такій постановці головна мета – це відновлення пропущених даних. У нашому 

випадку найбільш загальним способом проблема відновлення пропущених даних 

формулюється як побудова (доповнення) одного із шарів за інформацією, наявної в інших 

шарах карти. У такій постановці вона є розв'язком більшості класифікаційних завдань у ГІС. 

Методи класифікації використовуються в розв'язку наступних основних завдань: 

класифікація процесів і явищ; 

районування, типологія; 

виявлення визначальних факторів; 

часовий аналіз; 

інтерполяція й створення моделей поверхні 

аналіз і прогнозне картування просторово розподілених даних тощо. 

Формальна постановка 

Нехай, існує набір просторових даних (мережа моніторингу). Звичайно, дані 

представляються у вигляді: X, Y – просторові координати, Z – залежна від них змінна. 

Завданням картування просторових даних, як правило, є інтерполяція нерівномірних даних Z 

на рівномірній координатній сітці. 

Для дослідника географічних комплексів інтерес представляють усі три моделі. У даній 

роботі акцент зроблений на першій і другій моделі, оскільки кінцевою метою обробки даних 

є одержання карти. 

Розглянемо більш загальний випадок і введемо фундаментальне припущення про 

фіксований «вертикальний» зв'язок між шарами. 

Нехай, як і колись, існує набір просторових даних. 

Припустимо що кожну крапку сітки з координатами (x,y) характеризує деякий вектор 

станів (z1,...,zn). Для всієї сітки одержуємо набір векторів Z1,...,Zn параметрів у точках сітки 

моніторингу. Частина параметрів, координати, у загальному випадку – просторове 

положення може бути виражене через відносні одиниці, наприклад, як обернено пропорційне 

квадрату відстаней між об'єктами. 

Дані легко представляються у вигляді двовимірної таблиці, у якій стовпці – це 

структура параметрів Z1,...,Zn, а рядка крапки сітки. 

Показники стану Z1,...,Zn розділяються на вхідні змінні Ci (i = 1,...,p), отримані тим або 

іншим способом, і вихідні Dj (j = 1,.,q), (p + q = n) – ті які потрібно виразити через вхідні. 

Тобто знайти функціонал: Dj = F(C1,.,Cp), (j = 1,...,q). Вихідні параметри можуть бути якими-

небудь відомими класифікаціями, безперервними вимірами або іншими значеннями. Кожний 

параметр Zk може бути окремим атрибутивним шаром у ГІС. Припущення про фіксовану 

"вертикальну" залежність між шарами полягає в наступному. 

Спростимо завдання, звівши її до класифікації на два класи з одним вихідним 

параметром. Якщо такий розподіл можливий, то F є вирішальним правилом віднесення до 

одного із класів залежно від вхідних даних. Отже, віднесення точки сітки до класу залежить 

тільки від параметрів самої точки й не залежить прямо від сусідніх точок. Усі зв'язки між 

сусідами, у тому числі просторове положення, можна закодувати в параметрах Z1,...,Zn для 

кожної крапки. 

Для більшості класифікаційних завдань, наприклад, пошуку корисних копалин по 
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непрямих ознаках, пряму просторову прив'язку можна виключити. Це дозволяє знання про 

вже розвідану територію переносити на досліджувану. Природно з урахуванням деякої 

подібності. Приклад – заповнення пробілів у даних на досліджуваній території. 

Основне завдання, яке потрібно розв'язати – це завдання заповнення пробілів 

(відновлення, прогнозування) у вихідних параметрах. Іншими словами побудова 

(доповнення) одного або декількох шарів за інформацією, наявної в інших шарах карти. При 

цьому виникає ряд проблем, пов'язаних із заповненням пропусків даних у вхідних 

параметрах, виключенням незначущих для розв'язку основного завдання ознак тощо. 

Аналітичні завдання в ГІС, розв'язувані за допомогою штучних нейронних мереж. 

Опишемо коло завдань, що вимагають розв'язку в ГІС, для яких можуть бути 

використані нейромережеві технології. 

Побудова (доповнення) шару. Основне завдання, до якого, так чи інакше, відносяться 

інші, описано нижче, це – побудова шару. Вона означає заповнення його відсутніх частин 

(або побудова шару повністю) за інформацією, наявної в інших шарах, на основі 

знаходження деякої функціональної залежності між параметрами, отриманими емпіричним 

шляхом і схованими теоретичними параметрами, що визначають сутнісні характеристики 

кожної конкретної точки. 

Дані шари якісних характеристик однієї й тієї ж території. Шар, який необхідно 

відновити, відомий частково. Для відновлення шару при навчанні нейромережі 

використовується тільки та інформація із шарів, яка покриває відомі ділянки шару із 

пробілами. Після навчання можна поширити знання про залежність між шарами на відсутні 

області карти – знання, що отримані, можуть бути перенесені за рамки даної території. Усі 

описані нижче завдання можна розглядати як окремий випадок даного. 

Класифікаційні завдання. Оскільки при зборі інформації для БД доводиться мати 

справа з результатами вимірів, визначимо по цьому показникові три типи завдань 

класифікації. 

До завдань класифікації першого типу ставляться ті, у яких вихідні виміри потрібно 

розділити на стійкі групи. Їх називають завданнями класифікації без учителя, кластерізації, 

таксономії, типізації. Цей тип класифікації застосовується для обробки досвідних даних. 

Завдання класифікації другого типу характеризуються тим, що вихідні дані вже 

згруповані й потрібно оцінити їхня інформативність (значимість) щодо сукупності відомих 

еталонів. Такого роду завдання зустрічаються при розпізнаванні образів, дешифруванні 

знімків тощо. 

Завдання класифікації третього типу – завдання розділення. У них вихідні виміри або їх 

функції потрібно розділити на стійкі групи залежно від їхньої величини (типовий приклад – 

зонування). 

У ГІС завдання класифікації першого типу виникають і вирішуються при розробці 

класифікаторів, тобто при організації інформаційної основи, завдання другого типу – при 

зборі первинних даних і при використанні ГІС для експертних розв'язків або оцінок. 

Завдання класифікації третього типу виникають у додатках ГІС для вирішення проблем в 

області екології, землекористування, статистики тощо. 

Один з основних питань при виборі платформи ГІС додатку, що проектується 

(особливо при проектуванні корпоративних систем) – як довго обрана платформа буде 

задовольняти зростаючі потреби замовника. Як правило, вибираючи геоінформаційну 

систему, планується з її допомогою вирішувати певні завдання. Але пізніше може виявитися, 

що обрана технологія не у всьому забезпечує розв'язок кола, що розширюється, завдань. 

Наслідком цього є необхідність вибору: або потрібно відмовитися від розв'язку ряду завдань, 

або переходити на якусь нову технологічну платформу. У такий спосіб витрати замовника на 

придбання програмного продукту, його адаптацію, навчання персоналу виявляються в 

певному змісті утраченими. Крім того, при переході на нову платформу потрібні певні 

додаткові ресурси на перетворення даних, які вже введені у систему, що використовується. 

Описаний вище сценарій сьогодні не безальтернативний. Використання для створення 
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корпоративних ГІС додатків компонентного підходу, що базується на Component Object 

Model (COM), дозволяє уникнути багатьох труднощів на шляху впровадження ГІС 

технологій. 

Перш ніж визначатися з необхідними компонентами, слід визначити тип додатка, що 

покриває потреби організації. Усі можливі геоінформаційні системи можна розділити на три 

типи: персональні ГІС, додатка в архітектурі клієнт-сервер, Internet додатка. 

Персональна ГІС використовується при невеликих обсягах даних і невеликій кількості 

користувачів. Вибір визначається складністю запитів і розмірами баз даних. Як правило, дані 

необхідно використовувати не на одному комп'ютері. Звичайно з ними працює група 

користувачів. У цьому випадку система повинна забезпечувати роботу з даними за 

допомогою монопольного або розділеного доступу до даних, опцій блокування, буферізації 

таблиць і записів, а також підтримки транзакцій. База даних може розташовуватися на файл-

сервері. Функції файл-сервера полягають, в основному, в зберіганні бази даних і 

забезпечення доступу до них користувачів, що працюють на різних комп'ютерах. 

Якщо при невеликих обсягах даних і невеликій кількості користувачів персональна ГІС 

ще якось може забезпечити роботу з корпоративною БД, то зі збільшенням числа 

комп'ютерів у мережі, ростом обсягів інформації або при наявності територіально віддалених 

користувачів, починають виникати проблеми, пов'язані з різким падінням продуктивності. 

Це пов'язано зі збільшенням обсягів даних, що передаються по мережі, тому що вся обробка 

проводиться на комп'ютері користувача. Технологія клієнт-сервер розділяє додаток на дві 

частини, використовуючи кращі якості обох сторін. Клієнтська частина забезпечує 

інтерактивний, легкий у використанні, графічний інтерфейс – перебуває на комп'ютері 

користувача. Сервер забезпечує керування даними, поділ інформації, адміністрування й 

безпеку – перебуває на спеціально виділених комп'ютерах. За технологією клієнт-сервер 

клієнтський додаток формує запит до сервера бази даних, на якому виконуються всі 

команди. Результати команд посилають потім клієнтові для використання й перегляду. 

Технологію клієнт-сервер слід закладати в основу корпоративної геоінформаційної системи 

якщо в ній планується використовувати бази даних з більшим обсягом інформації, з якими 

одночасно може працювати велика кількість користувачів. 

Реалізація клієнт/сервер розміщає презентаційну й оперативну логіку на клієнтові, а 

масиви даних і модулі логіки їх обробки – на сервері. Однак таке розміщення приводить до 

деяких обмежень: 

складність клієнта, автоматичне обслуговування якого складно й дорого; 

оперативна логіка не може бути розподілена між багатьма клієнтами; 

немає загальної абстрактної логіки, яка могла б пристосовуватися до неоднорідних 

середовищ зберігання даних; 

технологію клієнт-сервер у стандартному своєму варіанті не підтримує мережа 

інтернет. 

Застосування Web технології знімає ці обмеження. При цьому суть архітектури клієнт-

сервер зберігається, тому що залишаються клієнтські й серверні процеси, але оперативна й 

загальна абстрактна логіка перебуває на середньому рівні. Середній рівень працює як сервер, 

звичайно називаний сервером додатка. Під Intranet розуміється корпоративна мережа, у якій 

доступ до інформації реалізований засобами Internet. Ця приватна мережа, доступна тільки 

співробітникам даної організації. Інтрамережі швидко завойовують визнання як недорогий і 

високоефективний спосіб спільного використання інформації в рамках автономної мережі. 

Рекомендується переходити до даного варіанта при просторово розподіленій структурі 

підприємства для забезпечення розподіленого введення, зберігання й доступу до інформації. 

Тепер представимо набір окремих функціональних модулів, що покриває всі три види 

можливих ГІС додатків. У кожного постачальника ГІС рішень можуть бути свої модифікації 

цього набору, але концептуально наведена схема має досить загальний характер. 

GIS компонент – модуль, у якому повинна бути зосереджена вся алгебра графічних 

об'єктів. GIS компонент не відповідає за зберігання інформації, але має ряд методів 
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збереження й відновлення об'єктів у бінарних масивах. Цей модуль включається в усі модулі, 

де необхідні операції із графічними об'єктами. 

Internet додаток представляє собою WEB-сторінки, які працюють як механізм розподілу 

іншої презентаційної логіки. Можна узагальнити найбільш загальні елементи презентаційної 

логіки ГІС компонента в окремий модуль для багаторазового використання в різних 

додатках. Це, наприклад, інтерфейс навігації по карті, інтерфейс завдання легенд і 

формування картографічних запитів. 

Уся робота з картографічною інформацією повинна бути реалізована у вигляді 

картографічного контролера який інкапсулюється додатком. Картографічний контролер 

включає інтерфейси керування вікном карти, маніпуляції списком картографічних шарів і 

агрегує інтерфейси GIS компонента. Розумно мати можливість розширення картографічного 

контролера до ГІС сервера. У цьому випадку клієнт може мати тільки інтерфейс керування 

графічним вікном і завдання запитів, а карта формується на сервері й передається у вигляді 

зображення (GIF, JPG або внутрішній формат). Розміри коду клієнта в цьому випадку 

мінімальні, що дуже важливо для Internet додатків. 

Для повномасштабного використання ГІС-Технологій у рамках галузі необхідна лінійка 

рішень, що забезпечує можливість побудови корпоративних геоінформаційних систем. При 

цьому передбачається, що в рамках системи потрібно зберігати й обробляти більші обсяги 

інформації й забезпечити одночасну роботу багатьох територіально віддалених користувачів. 

Отже, необхідна технологія повинна забезпечувати можливість розробки Internet додатків, 

що працюють із базами даних в архітектурі клієнт-сервер. Це у свою чергу означає, що 

необхідна технологічна платформа повинна підтримувати можливість використання всіх 

перерахованих вище компонентів. 

Серед засобів повної або часткової розробки ГІС можна виділити наступні. 

Avenue – включений до складу пакета Arcview об'єктно-орієнтована мова 

програмування й середовище розробника. З його допомогою можна пристосувати 

користувацький інтерфейс під свої завдання, створити, забрати або сховати кнопки меню. 

Під кожною кнопкою можна задати виконання наявних або нових, у тому числі й написаних 

вами на Avenue, макрокоманд (скриптів). Використовуючи Avenue, можна створити й власні 

додатки. По суті, Arcview також є додатком, розробленим засобами Avenue. 

Mapbasic – мова програмування для ГІС Mapinfo Professional. Mapbasic дозволяє 

адаптувати Mapinfo для розв'язку широкого спектра завдань і розробляти додатки для 

фахівців різного профілю. Mapbasic містить близько 400 операторів і функцій. Підтримує 

стандарт ODBC для зв'язку із зовнішніми базами даних. Використовуючи OLE Automation і 

DDE, можна легко обмінюватися інформацією з іншими Windows-додатками. Наприклад, 

кілька рядків коду на Visual Basic дозволяють вставити вікно карти Mapinfo в інший додаток. 

Mapobjects – продукт для розробок на платформі Windows представляє собою набір 

інструментальних засобів картографування й ГІС. Він включає керуючі елементи ActiveХ 

(технологія програмування компонентних об'єктних додатків на основі моделі COM) і набір 

програмувальних ActiveX-об'єктів, що надають розроблювачам можливість додавати у свої 

додатки багато можливостей картографування й засобу ГІС. MapObjects складається з 

керуючих елементів ActiveX (ActiveX control), включає більш 50 програмувальних 

автоматизованих об'єктів ActiveX (ActiveX automation objects). MapObjects можна 

застосовувати в різноманітних середовищах розроблювача, які підтримуються ActiveX. 

MapObjects пропонує широкий спектр описуваних далі можливостей для розміщення 

динамічних карт у ваших додатках. 

Геоконструктор представляє собою набір ActiveX-об'єктів, які можна багаторазово 

використовувати у своїх програмах. Геоконструктор надає розроблювачам потужний і 

надійний інструмент для створення прикладних геоінформаційних систем всілякого 

профілю. Можна використовувати при роботі з Microsoft Visual Basic, Visual C++ або Delphi 

[3]. 

Більшість сучасних ГІС мають власний API, що дозволяє використовувати їхні 
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компоненти у своїх програмах. API – це інтерфейс програмування додатків, набір готових 

класів, процедур, функцій, структур і констант, надаваних додатком для використання в 

зовнішніх програмних продуктах. 

Висновки. У загальному випадку моделі просторових (координатних) даних можуть 

мати векторне або растрове відображення, містити або не містити топологічні 

характеристики. 

Вибір платформи та технологій ГІС додатку, що проектується визначається 

масштабами (кількістю віддалених робочих місць) та задачами, які ставляться на систему, 

що розробляється. 

В даний час найбільш оптимальними з точки зору роботи геоінформаційної системи з 

віддаленими користувачами є технології "клієнт-сервер" з "тонким" клієнтом, де на стороні 

клієнта взаємодія з сервером додатків здійснюється за допомогою WEB-інтерфейса з 

використанням лише стандартних програм перегляду WEB-сторінок. 
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к.т.н., с.н.с. Колачев С.П., Мазниченко Ю.А., Мищенко А.А., Вавасова О.С. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСВ СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассмотрены методы и алгоритмы отображения элементов системы связи ВС 

Украины (стационарной и мобильной компоненты) с использованием геоинформационных 

технологий; 

Одним из возможных путей повышения оперативности и, в целом, эффективности 

работы органов управления войск связи является создание и внедрение специального 

программного обеспечения геоинформационной подсистемы АСУ связью Вооруженных Сил 

Украины, которое позволит органам управления: 

значительно сократить время на планирование организации связи, на анализ и оценка 

данных обстановки и прогнозирование ее развития, на доведение задач до подчиненных войск, 

организации управления войсками, организации и поддержания взаимодействия, накопления, 

хранения и обработки информации, эффективный ее поиск и предоставление служебным 

лицам; 

повысить качество планирования; 

высвободить должностных лиц от рутинной работы обработки большого количества 

руководящих и нормативных документов, работы с географическим описанием местности, 

проведения рекогносцировки на местности и тому подобное. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, автоматизированная система 

управления связью, специальное программное обеспечение, геоинформационная подсистема. 

 

Ph.D. Kolachov S. P., Maznychenko Ju. A., Mishchenko А.А., Vavasova O. S. 

ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS DISPLAYING INFORMATION CONNECTED 

WITH THE USE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES 

 

The article deals with the methods and algorithms for displaying elements of the communications 

system of the Ukrainian Armed Forces (stationary and mobile components) using geoinformation 

technologies; 

One of the possible ways to increase the efficiency and, in general, the effectiveness of the work of 

the control units of the troops is to create and implement a special software of the geographic information 

subsystem of the ACS with the communication of the Armed Forces of Ukraine, which will allow the 

authorities: 
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significantly reduce the time for planning the organization of communication, to analyze and assess 

the situation and forecast its development, to bring tasks to subordinate troops, organize the management 

of troops, organize and maintain interaction, accumulation, storage and processing of information, 

effective search and provision of service persons; 

improve planning quality; 

to free the officials from the routine work of working out a large number of guidelines and 

normative documents, work with the geographical description of the area, conducting reconnaissance on 

the ground, etc. 

Keywords: geoinformation technologies, automated communication management system, special 

software, geoinformation subsystem. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО  

УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ  

 
У статті проведено аналіз загальних принципів сучасного інтелектуального управління 

телекомунікаційними мережами, що дозволить з мінімальним впливом підвищити параметри  

управління. Підвищений  інтерес до інтелектуальних технологій полягає в тому, що традиційні 

технології управління вже не можуть забезпечити значного підвищення якості роботи та 

управління телекомунікаційною мережею, оскільки не враховують всіх невизначеностей, що 

впливають на роботу такої системи. Удосконалювання відомих алгоритмів адаптивного 

управління не завжди дає бажаний результат і це пояснюється як складністю самих алгоритмів 

управління, так і труднощами їхньої реалізації із врахуванням умов забезпечення функціональної 

стійкості таких систем управління. Використовуючи відомі результати фундаментальної 

теоретичної бази у сполученні із розумінням теорії управління, можливо  очікувати позитивних 

результатів в обґрунтованій інтелектуалізації систем управління на основі застосування 

сучасних методів та технологій інтелектуальної обробки знань. Рівень розвитку сучасних  

технологій показує, що уже назріла доцільність використання переваг інтелектуальних 

технологій управління. Подальший розвиток інтелектуальних технологій управління як на 

виконавчому, так і на рівні організації дозволяє забезпечити створення принципово нового 

покоління систем інтелектуального управління, що мають високі технічні характеристики та 

можливості.  

Ключові слова: принципи інтелектуального управління, інтелектуальні технології,  

телекомунікаційна мережа, невизначеність, інформаційні ресурси. 

 

Вступ. Швидкий розвиток інформаційних технологій та ресурсів потребує нових 

можливостей збору та зберігання значних обсягів даних, тому задача прийняття необхідних 

оптимальних управлінських рішень є досить актуальною. Вдосконалення технологічної бази 

аналізу та дослідження телекомунікаційних мереж визначає розвиток та має важливе 

значення для майбутнього розвитку інформаційних технологій. Швидкий розвиток та 

вдосконалення телекомунікаційних мереж обумовлює необхідність створення та надійного 

функціонування значної кількості комунікаційних сервісів, що забезпечують доступ та 

роботу користувачів. Використання і експлуатація телекомунікаційних мереж пов'язано із 

значною складністю, організаційними обмеженнями які визначають необхідність створення 
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більш широкого впровадження методів моніторингу та аналізу на основі інформації, що 

можливо отримати використовуючи найбільш сучасні інтелектуальні методи та засоби [1].  

Системи управління телекомунікаційними мережами - це складні та дорогі програмно-

апаратні комплекси, тому тут існує межа доцільності застосування таких систем управління - 

вона буде залежати від складності, цільового призначення мережі та ступеню її 

територіального розподілу. У невеликих телекомунікаційних мережах можна застосовувати 

окремі програми управління для найбільш складних пристроїв, хоча кожен пристрій, який 

вимагає досить складної конфігурації, виробником супроводжується автономною програмою 

конфігурації та управління. При зростанні телекомунікаційної мережі можуть виникнути 

проблеми об'єднання розрізнених програм управління різними пристроями у одну систему 

управління, і для вирішення цієї проблеми доведеться відмовитися від усіх цих програм та 

замінити їх інтегрованою інтелектуальною системою управління.   

Постановка задачі. Для вирішення завдання інтелектуального управління 

телекомунікаційною мережею необхідно провести моніторинг та аналіз роботи такої мережі. 

Такі завдання передбачають знання зміни параметрів мережевого потоку даних на основі 

обробки статистичної інформації про роботу окремих елементів телекомунікаційної мережі. 

Така інформація носить статистичний характер та являє собою часові послідовності. У 

даному випадку будуть використовуватись дані про статистичний аналіз мережевого потоку 

як аналіз часових рядів, а статистика, що буде аналізуватись може бути як поточною 

(декілька секунд), так і довготривалою (декілька годин). Інтелектуальне управління 

телекомунікаційними мережами передбачає перерозподіл мережевих ресурсів ( наприклад, 

пропускної здатності віртуальних каналів тощо) [2]. Це досягається за рахунок 

статистичного мультиплексування із часовим поділом пропускної здатності між різними 

інформаційними потоками. Методи ж управління перерозподілом пропускної здатності 

дозволяють оптимально розподілити інформаційні потоки по віртуальних каналах. Тут 

будуть враховуватись обмеження на доступну пропускну здатність та рівень показників 

якості. Також важливим фактором є дослідження часових затримок уздовж маршруту 

проходження пакету, зниження яких підвищує якість роботи телекомунікаційної мережі. 

Часові затримки є фактором, що впливають на пропускну здатність такої мережі. Чим більше 

затримки, тим менше пропускна здатність мережі. Відповідно до протоколу TCP / IP 

пропускна здатність з боку джерела пакетів визначається поточним вікном перевантаження, 

що дорівнює кількості дозволених до передачі пакетів до приходу пакету підтвердження. 

При надходженні пакетів підтвердження величина вікна збільшується у декілька разів. У 

результаті досягається необхідна пропускна здатність, зменшується вікно перевантаження та 

пропускна здатність з'єднання мережі. Ще одне завдання випливає із попереднього та 

полягає у формуванні прогнозу часу появи перевантаження і її величини. Затримка може 

відбуватися через черги в проміжних вузлах. У такому випадку пакети підтвердження не 

відсилаються, і тому протокол TCP на стороні джерела формує вікно перевантаження 

зменшеного розміру. Ця затримка є характеристикою, що забезпечує нормальне 

функціонування з'єднання у фазі повільного старту і тому вимагає ретельної настройки. 

Також важливим є контроль та прогнозування переповнення буферів. На пропускну 

здатність ділянки мережі між двома  вузлами впливає черга в проміжному вузлі. Ця черга 

може виникнути через обмежений обсяг пам'яті цього буфера, низької інтенсивності 

розвантаження, великих обсягів інформації, що надійшли на нього. У зв'язку із цим 

інтенсивність потоку інформації від вузла до вузла знижується, та в разі переповнення 

буфера в проміжному вузлі передача інформації припиняється та частина пакетів 

втрачається. Тому для запобігання втрати пропускної здатності вузла необхідно регулювати 

рівень завантаження буфера на основі прогнозу його переповнення. Необхідно порівняти 

поточний стан телекомунікаційної мережі із нормальним станом та спробувати виявити 

мережеві аномалії [3]. 

Рішення цих завдань пов'язані із отриманням, обробкою та інтерпретацією необхідної 

інформації про роботу телекомунікаційної мережі. Розглянемо далі джерела інформації про 
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функціонування телекомунікаційної мережі та програмні засоби, за допомогою яких ця 

інформація може реєструватися. Аналіз функціонування сучасних телекомунікаційних 

мереж показав, що на даному етапі розвитку мереж забезпечити їх якісну та ефективну 

роботу досить проблематично. Для вирішення цієї наукової проблеми і застосовують  

інтелектуальні технології.  

Основна частина. Дослідження та аналіз публікацій про інтелектуальне управління 

телекомунікаційних мереж показує, що науково-дослідні програми, комплексні проекти із 

застосуванням інтелектуальних технологій можна представити як  інтелектуальне управління 

промисловими об’єктами та виробничими системами, створення систем інтелектуального 

управління рухливими об’єктами різного призначення, розробка засобів та методів 

управління інтелектуальними роботами спеціального, промислового та іншого застосування,  

створення спеціалізованих апаратних та програмних засобів для систем інтелектуального 

управління складними об’єктами. Інтерес до інтелектуальних технологій полягає в тому, що 

традиційні технології вже не можуть забезпечити значного підвищення якості управління, по 

скільки не враховують усіх невизначеностей, що впливають на таку систему. 

Удосконалювання уже відомих алгоритмів адаптивного управління не завжди дає бажаний 

результат, а це пояснюється як складністю самих алгоритмів, так і труднощами їхньої 

реалізації із врахуванням умов забезпечення функціональної стійкості таких систем 

управління. Використовуючи результати фундаментальної теоретичної бази у сполученні з 

розумінням теорії управління, потрібно очікувати позитивних результатів в обґрунтованій 

інтелектуалізації систем управління на основі застосування сучасних методів та технологій 

обробки знань [4]. Рівень розвитку технологій показує, що уже назріла доцільність 

використання переваг інтелектуальних технологій управління. Подальший розвиток 

інтелектуальних технологій управління як на виконавчому рівні, так і на рівні організації 

дозволяє забезпечити створення принципово нового покоління систем управління, що мають 

високі технічні характеристики і можливості. 

Розглядаючи особливості застосування інтелектуальних технологій в 

телекомунікаційних мережах бачимо, що значно підвищився інтерес до дослідження 

застосування прикладних інтелектуальних технологій, їхній розробці та впровадження. Уже 

можна говорити про становлення нового наукового напрямку - теорії інтелектуального 

управління складними комунікаційними мережами. Сьогодні управління на основі аналізу 

зовнішніх подій залишається однією із ключових ідей інтелектуального управління 

мережами. Ще однією ідеєю було використання засобів інформаційної технології обробки 

знань при пошуку управлінських рішень та формування відповідних впливів управління. 

Самі ж інтелектуальні системи стали досить розповсюдженим комерційним продуктом, що 

знаходить широкий попит у фахівців різноманітних областей діяльності. Концептуальна 

архітектура будь-якої інтелектуальної системи загальновідома та містить наступні основні 

блоки [1]: 

- база різнорідних знань із розвиненими механізмами висновку на цих знаннях; 

- обробка інтелектуальним пристрою інформації; 

- системи інформаційної підтримки прийняття рішення, яка формулює конкретний план 

рішення завдання; 

-  база даних; 

-  інтерфейс із користувачем. 

Інтелектуальні системи можуть значно розрізнятися по архітектурі і по функціях, що 

виконуються, але у них завжди присутні зазначені блоки. Загалом під інтелектуальністю 

системи мається на увазі її здатність працювати із базою зовнішніх подій або ситуацій для 

залучення знань, що дозволяють уточнити запропоноване завдання та намітити шляхи її 

рішення; під неточністю розуміється невизначеність - недостатність отриманої інформації. 

Кожному із рівнів відповідає спеціальна підсистема, що реалізує перераховані нижче функції 

які будуть характерні для цього рівня. 
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У загально доступній літературі розглядається клас систем управління, які 

відповідають п’яти принципам організації інтелектуальної структури управління: 

- наявність тісної інформаційної взаємодії систем управління із реальним зовнішнім 

середовищем та використання спеціально організованих інформаційних каналів зв’язку; 

-  відкритість систем для підвищення інтелектуальності та удосконалення власного 

поводження; 

-  наявність механізмів прогнозу змін зовнішнього середовища та власного поводження 

системи; 

-  побудова системи управління у вигляді багаторівневої ієрархічної та багатовимірної 

структури відповідно до правила: підвищення інтелектуальності та зниження вимог до 

точності в міру підвищення рангу ієрархії в системі; 

-  зберігання функціонування при розриві зв’язків або втраті керуючих впливів від 

вищих рівнів ієрархії структури управління. 

Загалом інтелектуальні системи управління - це системи, які зовсім не володіють 

якоюсь “інтелектуальністю” у загальноприйнятому змісті. Це клас систем, що будуються із 

застосуванням новітніх інформаційних технологій обробки та використання знань [ 5 ]. У 

системах управління, що володіють інтелектуальністю у цілому, властивість 

інтелектуальності проявляється у таких аспектах, як управління в умовах невизначеності, 

самонавчання та адаптації. Це є складні системи із багаторівневою ієрархічною структурою, 

здатні до формування рішень, які адекватні до ситуації, що склалася. Розвиток штучного 

інтелекту пов’язаний в основному зі спробами розробки найбільш сучасних методів та 

засобів управління в умовах невизначеності. Розроблені на сьогодні відповідні моделі та 

методи висновку в умовах невизначеності інформації можуть знайти застосування на самих 

верхніх рівнях формування рішень у ієрархії інтелектуальних систем управління. Досить 

широке поширення одержали методи еволюційного моделювання на базі нейронних мереж, 

які настроюються за допомогою генетичних алгоритмів, а це стосується самонавчання та 

адаптації інтелектуальних систем управління.   

Розглядаючи загальновідомі принципи інтелектуального управління 

телекомунікаційними мережами, відмітимо, що сьогодні створюються системи, які 

орієнтуються для роботи в умовах неповноти або нечіткості вихідної інформації, 

невизначеності зовнішніх впливів і середовища функціонування та вимагає залучення 

нетрадиційних підходів до управління із використанням методів і технологій штучного 

інтелекту. Такі системи, які називають інтелектуальними системами управління, утворюють 

новий клас, для якого не тільки принципи побудови, методи аналізу та синтезу перебувають 

у стадії розвитку, але й основні поняття та визначення мають потребу в методичному аналізі. 

При наявності різного роду невизначеностей, високий рівень автономності, адаптивності й 

надійності систем управління забезпечується за рахунок підвищення їхніх інтелектуальних 

можливостей, заснованих на обробці спеціальних баз знань. Впровадження концепції 

інтелектуальних систем управління звичайно обумовлює вирішення ряду принципових 

питань. По-перше це визначення знань, не тільки як форми машинного подання інформації, 

але і як інструмента для організації принципів управління [6]. Тому головним аспектом є 

аналіз можливостей та особливостей застосування інформаційних технологій для обробки 

знань у завданнях інтелектуального управління. Розробка основних принципів побудови 

інтелектуальних систем управління складними комунікаційними мережами припускає 

необхідність розуміння специфіки поставленої проблеми на рівні вихідних змістовних 

понять. Аналіз літератури показує, що визначення знань забезпечує можливість винесення 

однозначної оцінки про приналежність до розряду інтелектуальних чотирьох різних 

інформаційних технологій таких як технології експертних систем, технології нечіткої логіки, 

технології нейронних мережевих структур, технології асоціативної пам’яті [7]. 

Аналіз показує,що відмінною рисою технології експертних систем є можливість роботи 

із формами явного подання знань, включаючи правила, предикати, семантичні мережі та 

фрейм подібні структури. Виражена структурованість цих форм обумовлює застосування 
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формалізованих логічних методів для аналізу та уточнення знань, а також висновку по 

сукупності вихідних даних. Розвиток інтелектуальних систем засновано на застосуванні 

технології нечіткої логіки, орієнтованої на обробку логічних та лінгвістичних моделей 

подання знань, бо моделі такого типу призначені для формалізації неточних, розмитих у 

суттєвому відношенні суджень та будуються із використанням узагальнених категорій, що 

задають класифікацію вихідних понять на рівні нечітких множин. Відповідні методи 

нечіткого логічного висновку дозволяють забезпечити паралельну інтерпретацію наявних 

знань за допомогою спеціалізованих засобів апаратної підтримки, що мають високу 

швидкодію. Ще один із підходів до організації обробки неявних форм подання знань 

пов’язаний із застосуванням технології нейронних мережевих структур, що акумулює та 

відтворює основні функціональні особливості біологічних прототипів. Технологія побудови 

інтелектуальних систем припускає формування однорідних структур, що складаються із 

безлічі взаємозалежних елементів які мають задану характеристику перетворення сигналів. 

Сукупність знань, що закладаються в процесі навчання такої структури, визначається 

настроюванням коефіцієнтів між елементних зв’язків та дозволяє забезпечити надійну 

класифікацію запропонованих прикладів. Найважливішою особливістю нейронних 

мережевих структур є висока швидкодія, що досягається за рахунок паралельності обробки 

інформації при їхній апаратній реалізації. Використання альтернативних шляхів побудови 

швидкодіючих систем обробки знань привели до розвитку технології асоціативної пам’яті, 

яка припускає використання механізмів відновлення цілісних образів по їхніх окремих 

елементах та зводиться до роботи із багатомірними масивами даних, що є характерно для 

багатовимірних мереж недалекого майбутнього [ 8 ]. Знання, що зберігаються у пам’яті, 

мають неявну форму подання та задають класифікацію понять деякої предметної області у 

вигляді сполучення ознак. Переваги такого підходу пов’язані із простотою як програмного, 

так і апаратного втілення асоціативної пам’яті, що забезпечує високу швидкодію та 

обумовлена часом звертання до окремого осередку. Порівняльний аналіз проведений 

відомими спеціалістами, дозволяє виділити ряд загальні для інтелектуальних технологій 

властивості, основна із яких пов’язана з використанням класифікації тих або інших понять як 

засіб для встановлення зв’язків між окремими явищами розглянутої області. І тому ця 

особливість має ключове значення для розробки принципів організації інтелектуального 

управління на основі застосування сучасних технологій обробки знань. 

У рамках відомої теорії ситуаційного управління в відомих дослідженнях було 

розроблено основи такого підходу [9]. Виходячи із ключових положень кожному класу 

ситуацій, виникнення яких вважається припустимим у процесі функціонування 

телекомунікаційної мережі, ставитися у відповідність деяке рішення по управлінню. 

Сформована ж ситуація, обумовлена поточним станом як самої мережі, так і її зовнішнього 

середовища, яка ідентифікується за допомогою вимірювальних засобів, може бути віднесена 

до деякого класу, для якого необхідне таке управління уже вважається відомим. Аналіз 

показує,що практична реалізація концепції ситуаційного управління на основі сучасних 

інтелектуальних технологій припускає наявність деякої бази знань про принципи побудови 

та функціонування телекомунікаційної мережі, специфіку використання різних алгоритмів, 

особливостях виконуючих блоків, сегментів та мережі в цілому. Архітектурна особливість, 

що відрізняє відому інтелектуальну систему управління (рис. 1) від побудованої по 

“традиційній” схемі, пов’язана із підключенням механізмів зберігання та обробки знань для 

реалізації потреб по виконанню необхідних функцій у невизначених умовах при 

випадковому характері зовнішніх впливів. До впливів подібного класу можуть відноситись 

непередбачена зміна цілей, експлуатаційних характеристик телекомунікаційної мережі та 

об’єкта управління, параметрів зовнішнього середовища тощо. Характеристики та склад 

мережі при необхідності доповнюється засобами самонавчання, що забезпечується 

узагальненням досвіду, що накопичується та поповнення бази знань. 
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Рис. 1.  Загальновідома узагальнена структура 

системи інтелектуального управління 

 

Об’єкт управління телекомунікаційною мережею може бути досить складним та 

включати ряд функціонально-підлеглих підсистем управління. Ієрархія їхнього 

підпорядкування обумовлює декомпозицію вихідних цілей та завдань управління на 

послідовність вкладених складових. Такий поділ припускає багаторівневу організацію 

системи управління телекомунікаційною мережею, що володіє розвиненими 

інтелектуальними можливостями по аналізу та розпізнаванню подій, формуванню стратегії 

доцільного поводження, плануванню послідовності дій, а також синтезу виконавчих впливів, 

що задовольняють заданим показникам якості роботи телекомунікаційної мережі [ 10 ]. 

Аналіз показує,що основною відмінністю концепції ієрархічної побудови систем управління 

складними динамічними об’єктами є використання методів та технологій штучного 

інтелекту як засобу боротьби із невизначеністю зовнішнього середовища. Необхідність 

інтелектуалізації кожного із цих рівнів управління обумовлена схильністю впливу різних 

факторів невизначеності на функції, що виконує система управління. Об’єкт управління 

телекомунікаційною мережею може бути досить складним та мати ряд функціонально 

підлеглих підсистем управління. Ієрархія такого підпорядкування обумовлює декомпозицію 

вихідних цілей та завдань управління. Відмінністю концепції ієрархічної побудови систем 

управління складними динамічними об’єктами є використання методів боротьби із 

невизначеністю зовнішнього середовища передачі. Інтелектуалізація рівнів управління 

обумовила вплив різних факторів невизначеності на функції, що виконує сама система 

управління. Практичне впровадження концепції припускає вибіркове використання тих чи 

інших технологій обробки знань залежно від специфіки завдань, що будуть розв’язуватись, 

особливостей самого об’єкта, умов експлуатації тощо[11]. Ступінь невизначеності 

зовнішнього середовища передачі у телекомунікаційній мережі можна представити як 

добуток імовірності небажаних наслідків на відповідну величину втрат [7]:  
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де R  – величина невизначеності;    
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ір  – ймовірності небажаних наслідків;  

Zв  – величини втрат. 

Для повного оцінювання невизначеності також використовують величину 

середньозваженого модуля відхилення  Z : 
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Також визначають і середньоквадратичне відхилення:  
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Як показує огляд та аналіз відомих робіт з розвитку методів обробки знань, одна із 

передових тенденцій у цій області пов’язана зі спробами інтеграції різних інтелектуальних 

технологій для об’єднання досягнутих ними переваг [12]. Одночасне забезпечення високої 

функціональної гнучкості та швидкодії може досягатися за рахунок комплексного 

застосування технологій експертних систем та нейронних мережевих структур. Для 

збільшення швидкодії асоціативної пам’яті пропонуються нейронні мережеві засоби її 

реалізації. Сполучення технологій експертних систем та нечіткої логіки дозволяє не тільки 

підвищити швидкодію інтелектуальної системи, але і скоротити обсяг бази знань. Інший  

підхід до проблем оптимізації інтелектуальних систем управління та їхнього навчання 

пов’язаний із розробкою комбінованих технологій нечітких нейронних мережевих структур. 

Властивості відомих  інтелектуальних технологій по аналогії  приводяться у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Властивості відомих інтелектуальних технологій 

Т
ех

н
о
л

о
г
ія

 

Представлення 

знань 

Формування 

початкових 

знань 

Організація 

логічного 

виводу 

Можливість 

поповнення 

знань 

Пояснення 

прийнятих 

рішень 

Спосіб 

реалізації й 

забезпечення 

відносної 

швидкодії 

Е
к

сп
ер

т
н

и
х
 с

и
ст

ем
 

т
а
 С

ІП
П

Р
 

В явному виді 

за допомогою 

продуктивних 

правил, 

семантичних 

мереж, пре-

дикатів 

За допомогою 

експерта в 

ітеративному 

режимі 

Здійснюється 

аналіз почат-

кової посилки 

з багаторівне-

вою 

класифікацією, 

яка задана 

ієрархією 

правил 

Здійснюється 

шляхом зміни 

продуктивних 

правил, сема-

нтичних зв’яз-

ків, або в 

іншій формі 

Може бути 

забезпечено за 

рахунок аналізу 

активованого 

ланцюга 

логічного 

виводу 

Програмним 

шляхом, 

низька 

Н
еч

іт
к

о
ї 

л
о
г
ік

и
 

За допомогою 

продуктивних 

правил і 

функцій прина-

лежності, що 

відбивають 

взаємозв’язок 

вхідних і 

вихідних пара-

метрів 

За допомогою 

експерта в 

інтерактивному 

режимі або в 

автоматичному 

режимі на ос-

нові аналізу 

статистичних 

даних 

Забезпечується 

виконанням 

продуктивних 

правил і 

вибраним 

методом 

обробки функ-

цій 

приналежності 

Забезпечується 

за рахунок 

зміни системи 

правил, форми 

й відносного 

розміщення 

ФП на базових 

осях 

Може бути за-

безпечено за 

рахунок аналізу 

застосованих 

правил 

Програмний і 

апаратний, 

високе й низьке 

відповідно 
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Т
ех

н
о

л
о
г
ія

 
Представлення 

знань 

Формування 

початкових 

знань 

Організація 

логічного 

виводу 

Можливість 

поповнення 

знань 

Пояснення 

прийнятих 

рішень 

Спосіб 

реалізації й 

забезпечення 

відносної 

швидкодії 

Н
ей

р
о
н

н
и

х
 

м
ер

еж
ев

и
х

 с
т
р

у
к

т
у

р
 

У неявному 

виді в 

архітектурі ме-

режі, 

параметрах 

нейронів і 

зв’язків 

На прикладі 

навчальної 

вибірки за 

допомогою 

алгоритмічних 

процедур 

настроювання в 

автоматичному 

режимі 

Забезпечується 

логікою ро-

боти мережі 

Забезпечується 

шляхом зміни 

топології, 

структури й 

параметрів ме-

режі 

Може бути за-

безпечене за 

рахунок вве-

дення додатко-

вої пояснюючої 

нейронної 

мережі 

Апаратний, 

високе 

А
со

ц
іа

т
и

в
н

о
ї 

п
а

м
’я

т
і 

У неявному 

виді в формі 

поверхні в 

багатомірному 

просторі ознак 

в архітектурі 

асоціативної 

пам’яті 

Шляхом ав-

томатичного 

формування 

асоціативних 

зв’язків по 

заданому ал-

горитму 

Забезпечується 

проектуванням 

робочої 

крапки 

поверхні на осі 

обраної 

системи коор-

динат 

Забезпечується 

шляхом зміни 

простору пара-

метрів і форми 

поверхні 

Може бути 

забезпечено 

введенням до-

даткової коор-

динати з пояс-

неннями 

Програмний і 

апаратний, 

високе 

 

Висновки. На основі досліджень та аналізу широкомасштабних досліджень в області 

інтелектуального управління телекомунікаційними мережами забезпечить можливість 

створення принципово нового покоління систем управління, призначеної для автономного 

функціонування  мережі в умовах неповноти та невизначеності інформації при наявності 

випадкових впливах зовнішнього середовища. Інтелектуальні технології у 

телекомунікаційних мережах використовуються досить недавно, тому було б перспективно 

використовувати нові підходи для вирішення проблеми підвищення характеристик роботи та 

раціонального функціонального використання інформаційних ресурсів таких мереж. Таким 

чином, можна зробити висновок про те, що знання особливостей та загальних принципів 

інтелектуального управління телекомунікаційною мережею  є прийнятним для проведення 

аналізу продуктивності і надійності роботи телекомунікаційної мережі, для оперативного 

управління і для планування розвитку таких мереж. 
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д.т.н., проф. Ленков С.В.,  к.т.н., доц. Хмельницкий Ю.В., Обертюк И.В. 

ОСОБЕННОСТИ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ 

 

В статье проведен анализ общих принципов современного интеллектуального управления 

телекоммуникационными сетями, что позволит с минимальным влиянием повысить 

параметры управления. Повышенный интерес к интеллектуальным технологиям заключается 

в том, что традиционные технологии управления уже не могут обеспечить повышения 

качества работы и управления телекоммуникационной сетью, поскольку не учитывают всех 

неопределенностей, влияющих на работу такой системы. Совершенствование известных 

алгоритмов адаптивного управления не всегда дает желаемый результат и это объясняется 

как сложностью самих алгоритмов управления, так и трудностями их реализации с учетом 

условий обеспечения функциональной устойчивости таких систем управления. Используя 

известные результаты фундаментальной теоретической базы в сочетании с пониманием 

теории управления, можно ожидать положительных результатов в обоснованной 

интеллектуализации систем управления на основе применения современных методов и 

технологий интеллектуальной обработки знаний. Уровень развития современных технологий 

показывает, что уже назрела целесообразность использования преимуществ интеллектуальных 

технологий управления. Дальнейшее развитие интеллектуальных технологий управления как на 

исполнительном, так и на уровне организации позволяет обеспечить создание принципиально 

нового поколения систем интеллектуального управления, имеют высокие технические 

характеристики и возможности.  

Ключевые слова: принципы интеллектуального управления, интеллектуальные 

технологии, телекоммуникационная сеть, неопределенность, информационные ресурсы. 

 

Prof. Lenkov S.V., Ph.D. Khmelnitsky, Yu.V., Obertyuk I.V. 

FEATURES AND GENERAL PRINCIPLES OF INTELLECTUAL  TELECOMMUNICATION 

NETWORK MANAGEMENT 

 

The article analyzes the general principles of modern intellectual management of 

telecommunication networks, which will increase the control parameters with minimal influence. 

Increased interest in intellectual technologies is that traditional management technology cannot provide a 

significant increase in performance and management of telecommunications network because it does not 

take into account all uncertainties affecting the operation of the system. Perfection known algorithms for 

adaptive control does not always give the desired result and this is due to the complexity of most control 

algorithms and their implementation difficulties with regard to the conditions for the functional stability 

of such systems. Using the known results of fundamental theoretical base combined with an 

understanding of management theory might expect positive results in reasonable intellectualization 

management system through the use of modern methods and technologies of intellectual knowledge 

processing. The level of development of modern technologies shows that the expediency of using the 

advantages of intelligent management technologies has already come to an end. The further development 

of intelligent management technologies both at the executive and at the organization level allows for the 

creation of a fundamentally new generation of intelligent management systems that have high technical 

characteristics and capabilities.  

Keywords: principles of intellectual management, intellectual technologies, telecommunication 

network, uncertainty, information resources. 
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БАГАТОМІРНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ  

СЕМАНТИЧНОЇ ЗАБАРВЛЕНОСТІ ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ  

 
У роботі описується розробка системи класифікації емоційного сприйняття 

природномовних текстів, яка включає напрацювання у галузі семантичного аналізу, лінгвістики і 

когнітивної психології. Пропонується багатомірна модель розмітки і оцінювання семантичної 

забарвленості текстів природною мовою, у якій враховуєтся широкий спектр людських емоцій.   

Наведено результати опрацювання розміченого експертами текстового корпусу, на якому 

в подальшому здійснювалось навчання системи, що була реалізована на основі моделей 

машинного навчання. Для побудови системи мультисентимент-класифікації текстів були 

використані Модель наївного Байєсівського класифікатора (BNM), Модель лінійної регресії 

(LRM) і Метод опорних векторів (SVM) у різних варіантах і конфігураціях.  

Наводяться дані експериментів, проведених для перевірки ефективності і коректності 

моделі. Вони включають навчання та перевірку точності сентимент-класифікаторів, з 

використанням методу перехресного оцінювання (так званого методу крос-валідації – cross-

validation method).  

Запропонована модель відрізняється від стандартних підходів технології сентимент-

аналізу, і дозволяє ідентифікувати широкий набір базових емоцій людини, що збільшує 

можливості визначення семантичної забарвленості тексту із подальшим використанням для 

вирішення завдань інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах інформаційної безпеки. 

Результати проведених експериментів підтверджують ефективність і коректність 

розробленої моделі.  

Ключові слова: система, сентимент-аналіз, семантична забарвленість, модель машинного 

навчання, класифікація.   

 

Вступ. Сентимент-аналіз текстів є одним з найпопулярніших та потрібних класичних 

завдань обробки природної мови. Наукові дослідження, які проводились протягом десятиліть 

в цій галузі, сприяли створенню низки сучасних систем сентимент-аналізу з різними 

принципами роботи. Переважно вони базуються на представленні векторного простору на 

рівні речень. Так, у [1] є підхід до відслідкування розподілу емоцій у тексті без використання 

парсерів і ресурсів лексики на позначення почуттів. У моделі [2] вивчається композиційне 

векторне представлення для фраз та речень довільної довжини і досліджуються вектори 

слова і те, як вони впливають на сусідні слова. Поєднання нової моделі і даних (рекурсивних 

нейронних тензорних мереж і набору дерев) у [3] реалізовано у системі сентимент-аналізу по 

оцінюванню цілого речення. Використання системи сентимент-аналізу для мережі “Twitter” 

[4] в реальному часі із залученням розроблених експертами правил і ключових слів дозволяє 

отримати повну і точну картину політичної обстановки, наявної в конкретний час в режимі 

online. Варто вказати нові підходи до створення систем сентімент-аналізу, що включають 

розробку послідовності різноманітних ознак для повідомлень, які надсилаються у “Twitter”. 

Набір даних, отриманих з громадських висловлювань, синтаксичні особливості, кластери і 

вкладення служать для навчання класифікатору методу опорних векторів. При цьому 

використовуються методи навчання зі вчителем, без вчителя або частково зі вчителем [5]. 

Нещодавні наукові дослідження включають визначення рівня агресивності тексту шляхом 

аналізу позитивного і негативного впливів окремих слів на змістовне значення тексту в 

цілому та оцінювання його звуко-кольорових характеристик, а також шляхом оцінювання 

емоційного впливу фонетичної структури текстів на підсвідомість людини [6].   

Усе це робить можливим застосовувати такі системи у різних сферах суспільного 

життя, у тому числі в галузі інформаційної безпеки. Вони розширюють можливості 

інформаційно-аналітичних структур щодо опрацювання важливих показників аналізу 

інформаційного простору. Рішення, запропоновані даними системами, дозволяють 

деталізувати загальний методичний апарат, який розглядається у вітчизняних наукових 
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розробках [7- 8], в якому процес аналізу важливих показників інформаційного простору 

сприяє використанню існуючих напрацювань в інтересах інформаційної безпеки.  

У вищезгаданих джерелах у класичній постановці завдання йдеться про класифікацію 

фрагменту текста щодо його емоційної складової, тобто як до даного фрагменту ставиться 

автор текста або які емоції він викликає у читача. Зазвичай оцінювання фрагментів текста 

здійснюється по шкалі «негатив-нейтрал-позитив». Більш точне ідентифікування емоцій є 

більш важким завданням, що вимагає більш складної обробки текста, включно до реалізації 

елементів семантичного аналізу, а тому розробка систем мультисентимент-аналізу була 

скоріше метою і завданням наукових досліджень, ніж реальних науково-дослідних проектів 

для створення прикладних систем практичного застосування. Тому, метою даної статті є 

представлення основних положень розробки багатомірної моделі оцінювання семантичної 

забарвленості природномовних текстів.  

У розробленій авторами моделі враховуєтся широкий спектр людських емоцій, таких як 

радість, повага, емпатія, страх, ненависть тощо.  

Згідно створеної моделі, експертами було розмічено корпус текстів, на якому в 

подальшому здійснювалось навчання системи, реалізованої на основі моделей машинного 

навчання. Для побудови системи мультисентимент-класифікації текстів були використані 

Модель наївного Байєсівського класифікатора (BNM), Модель лінійної регресії (LRM) і 

Метод опорних векторів (SVM) у різних варіантах і конфігураціях.  

Для перевірки ефективності і коректності моделі було проведено ряд експериментів 

навчання та перевірки точності сентимент-класифікаторів, з використанням методу 

перехресного оцінювання  (так званого методу крос-валідації – cross-validation method).  

Розробка набору еталонних емоцій 

При створенні текстового корпусу для моделі оцінювання враховано, що будь-який 

стан людини містить у собі певні емоції як невід'ємну складову [9]. Найпотужніші емоції 

виникають в початковий період формування стану як суб'єктивні реакції людини, яка 

виражає своє відношення до процесу реалізації актуальної потреби. Для розпізнавання 

визначено такі групи семантично-забарвлених лексичних одиниць:  

- назви емоцій та почуттів; 

- перелік психічних станів, які є супутніми у сприйнятті людини.     

До лінгвістичного забезпечення блоку сентимент-аналізу включено напрацювання 

когнітивної психології, яка вивчає когнітивні процеси та особливості функціонування 

психіки при сприйнятті нової інформації [10].   

Брались до уваги такі властивості психіки як динамічність, рухливість, схильність до 

вживання стереотипів та когнітивна, афективна і соціальна функції [9].   

На підставі вивчених даних у якості базових эмоцій для мультисентимент-

класифікаторів були вибрані градації літерами латинського алфавіту від А (агресія, 

ненависть) до V (пригніченість).  

Створення корпусу розмічених текстів  

Для отримання навчального набору текстів для створення класифікаторів семантичної 

забарвленості було розмічено корпус англомовних статей політичної спрямованості. Він 

містить близько 1000 текстів, узятих з таких видань як The Guardian, The BBC, The telegraph, 

Euronews, France24, Deutschewelle, Tass, Russia today, Sputnik, Bloomberg, The CNN, The New 

York Times.  

Для розмітки використовувався XML-подібний код. Кожен текст корпусу маркувався 

декількома експертами, відбирались ті фрагменти, що мали співпадіння по межах та по назві. 

Для побудови класифікаторів семантичної забарвленості у текстах були використані 

такі моделі машинного навчання:  

- модель наївного Байєсівського класифікатора (BNM);  

- метод лінійної регресії (LRM);  

- метод навчання зі вчителем (svm with linear trainer);   

- метод навчання з радіальним базисним ядром (svm with trainer with radial basis kernel); 
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- метод навчання з ядром перетину гістограм (svm with trainer with histogram intersection 

kernel).  

Для їх реалізації було використано бібліотеку sklearn.py для мови програмування 

python.   

Набір ознак для машинного навчання класифікаторів 

Для навчання класифікаторів були реалізовані наступні ідентифікатори особливостей:  

1. Уніграми 

2. Біграмми 

3. Триграми 

4. Уніграми з синонімів оригінальних уніграм 

5. Біграми з синонімів оригінальних біграм 

6. Триграми з синонімів оригінальних триграм 

7. Уніграми з найближчих сусідів по синсетах WordNet 

8. Біграми з найближчих сусідів по синсетах WordNet 

9. Триграми з найближчих сусідів по синсетах WordNet 

 

Міри семантичної близкості, розроблені в моделях машинного перекладу, 

використовуються також: 

 

10. BLEU [11]  
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де значення (x, X) – значення елементу x в множині X. 

 

11. BLEU, де послідовності значущих слів використовуються для N-грам,  

що відповідає: 

                          docsxIDF , > L ,                                                        (3) 

де IDF – абревіатура для зворотної частоти присутності документу в наборі серед 

інших документів.   
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docs – корпус документів; L – деякий поріг, який залежить від особливостей корпусу 

документів.  

12. BLEU, де використовуються послідовності синтаксичних N-грам.  

13. NIST [12]  

14. METEOR [13]  

15. BADGER [14].  

 

Експерименти 

Експерименти з перевірки ефективності і коректності побудованих класифікаторів були 

проведені за принципом крос-валідації, коли навчання проводиться на одній частині 

розміченого тексту, а перевірка точності знаходження фрагментів, що містять 

емоції/психічні стани, і визначення конкретного класу здійснюється на іншій частині 

корпусу, що не була задіяна при навчанні. Тоді отримані результати можна порівняти з 
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еталонними розмітками. Далі частини, що навчають та перевіряють, міняються місцями, і 

процес навчання і перевірки виконується знову. З отриманих оцінок точності і повноти 

знайдених рішень вибираються мінімальні значення як гарантовані. Отримані результати по 

набору емоцій  та  по реалізованих класифікаторах продемонстровано у табл. 1.   

 

Таблиця 1 

Результати експериментів 

Літера 

Кількість  

знаходжень 

у тексті 25492 

Лінійний SVM 

 

SVM з 

радіальним  

базисним 

ядром 

SVM з ядром 

перетину 

гістограм  

Лінійний SVM  

з 

компонентами 

WordNet 

A 99 62,35% 61,12% 73,29% 94,61% 

B 76 66,36% 66,79% 75,02% 45,38% 

C 319 0,00% 49,99% 62,24% 80,14% 

E 487 0,05% 8,76% 38,76% 1,32% 

F 35 28,57% 62,32% 79,55% 0,00% 

G 72 12,50% 63,47% 71,73% 14,27% 

H 61 74,97% 57,21% 72,70% 92,80% 

I 60 66,04% 57,53% 66,20% 95,97% 

J 191 53,61% 62,24% 67,15% 29,45% 

K 38 69,35% 79,11% 70,64% 19,76% 

L 228 57,42% 55,30% 61,54% 63,76% 

M 84 58,56% 64,12% 66,66% 74,86% 

N 57 67,69% 56,43% 68,73% 79,14% 

O 35 78,63% 67,66% 72,70% 100,00% 

P 70 70,29% 63,21% 64,06% 95,80% 

Q 43 76,15% 65,15% 72,85% 29,58% 

R 33 68,77% 64,37% 80,21% 98,11% 

S 82 63,86% 62,56% 63,70% 93,38% 

T 51 69,82% 71,87% 71,66% 35,37% 

U 157 60,09% 50,97% 62,52% 28,60% 

V 52 58,37% 55,33% 66,06% 64,30% 

 

Як видно з отриманих даних, різні класифікатори по-різному опрацьовують набори 

емоцій/психічних станів. В подальших дослідженнях, очевидно, доцільним є використання 

дворівневого ансамблю класифікаторів, коли до реалізованих класифікаторів першого рівня 

додається суперкласифікатор, який буде навченим на основі розв’язків класифікаторів 

першого рівня обчислювати кінцевий розв’язок.   

Висновки. Таким чином, запропонована багатомірна модель оцінювання семантичної 

забарвленості речень тексту є основною відмінністю від стандартних підходів в сентимент-

аналізі, і включає досягнення у сферах семантичного аналізу, лінгвістики і когнітивної 

психології. Результати проведених експериментів підтверджують ефективність і коректність 

розробленої моделі.  Її використання дає можливість ідентифікувати широкий набір базових 

емоцій та психічних станів людини в системі класифікації емоційного сприйняття текстів 

природною мовою, більш точно визначити семантичну забарвленість тексту. Отримані 

результати доцільно використовувати в інформаційно-аналітичній діяльності для аналізу 

показників інформаційного простору. Саме врахування його важливих характеристик сприяє 

вирішенню завдань із забезпечення інформаційної безпеки. 
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МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОКРАСКИ 

ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

В работе описывается разработка системы классификации эмоционального восприятия 

естественноязыковых текстов, в которую включены наработки в области семантического 

анализа, лингвистики и когнитивной психологии. Предлагается многомерная модель разметки и 

оценивания семантической окраски текстов на естественном языке, в которой включён 

широкий спектр человеческих эмоций.  

Приводятся результаты обработки размеченного экспертами текстового корпуса, на 

котором в дальнейшем выполнялось обучение системы, реализованной на основе моделей 

машинного обучения. Для построения системы мультисентимент-классификации тестов были 

использованы Модель наивного Байесовского классификатора (BNM), Модель ленейной регресии 

(LRM) и Метод опорных векторов (SVM) в разных вариантах и конфигурациях. 

Приводятся данные экспериментов, проведённых для проверки эффективности и 

корректности модели. В них включены обучение и проверка точности сентимент-

классификаторов, и используется метод перекрёстного оценивания (так называемого метода 

кросс-валидации - cross-validation method).  

Предложенная модель отличается от стандартных подходов технологии сентимент-

анализа, и позволяет идентифицировать широкий набор базовых эмоций человека, что 

увеличивает возможности определения семантической окраски текста с дальнейшим 

использованием для решения задач информационно-аналитической деятельности в интересах 

информационной безопасности. Результаты проведённых экспериментов подтверждают 

эффективность и коректность разработанной модели. 

Ключевые слова: система, сентимент-анализ, семантическая окраска, модель машинного 

обучения, класификация.  

 
Prof. Marchenko O.O., Ph.D. Marchenko-Babich O.М. 

MULTIDIMENSIONAL MODEL OF NATURAL LANGUAGE TEXTS  

SEMANTIC COLOURING ASSESSEMENT  

 

The article describes the development of classification system of natural language texts emotional 

perception that encompasses semantic analysis, linguistics and cognitive psychology groundwork. 

Multidimensional emotional model for the text sentences semantic colouring estimate is exposed. It makes 

possible to identify a wide spectrum of basic human emotions that is the principle difference from 

standard approaches in the sentiment-analysis domain.   

Text training set which consists of texts marked by experts is exposed. It makes the basis for the 

system training which was realised with machine learning models. Such techniques as Bayes Naïve 

model, Linear regression model, Support vectors machine were used for creation of multisentiment 

classification system.  
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Results of experiments for assessments of precision and recall for found solutions are presented. 

They include learning and check of precision for sentiment-classifiers, with employment of cross-

validation method.   

The proposed multidimensional emotional model for text sentences evaluation is the principal 

difference from standard approaches in the sentiment-analysis. Its exploitation makes possible to identify 

a vast scope of basic human emotions in the system for classification of natural language texts emotional 

perception. Further employment of the system enables information and analytical activity for the purpose 

of information security. The experimental results cited in this paper confirm the efficiency and 

correctness of the developed model.   

Keywords: system, sentiment-analysis, semantic coloring, machine learning model, classification.   
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НАСТРОЙКА PID РЕГУЛЯТОРОВ И GPS МОДУЛЯ ДЛЯ ПРОШИВКИ 

MEGAPIRATENG ПОЛЕТНОГО КОНТРОЛЛЕРА НА БАЗЕ ARDUINO MEGA2560 

 
В работе рассматривается возможность настройки pid  регуляторов и gps модуля для 

бюджетного БПЛА, способного выполнять полет в автоматическом режиме, который задан 

ему с помощью программы на компьютере. В качестве полетного контроллера используется 

бюджетная плата Arduino mega2560. Датчиками являются бюджетные и распространенные 

гироскоп-акселерометр MPU6050, компас HMC5883L, высотомер BMP180, GPS приемник u-blox 

NEO-6M. Рассматривается особенность использования модели pid-регулятора для обеспечения 

устойчивого полета квадрокоптера. Показано назначение каждого параметра pid-регулятора и 

описаны особенности влияния их на устойчивость полета. Рассмотрен экспериментальный 

подбор параметров pid-регуляторов для трех версий прошивок megapirateng для полетного 

контроллера. Дана практическая рекомендация настройки PID - регулятора для любых 

мультироторных систем. Показана возможность настройки GPS модуля u-blox NEO-6M без 

прошивки его flash памяти с помощью конфигурационного файла. Экспериментально 

установлено, что использование некорректного конфигурационного файла для прошивки GPS 

модуля приводит к неправильному позиционированию БПЛА, и его аварии. 

Ключевые слова: PID-регулятор, GPS модуль, БПЛА, Arduino mega2560, MegapirateNG, 

Квадрокоптер, U-center. 

 

Постановка задачи. В последнее время высокую степень интереса вызывают дроны 

или беспилотные летающие роботы, построенные на базе мультикоптеров. Среди них 

наиболее распространенным является четырехмоторный коптер - квадрокоптер. Сейчас они 

используются для  исследования местности, для  проведения спасательных операций МЧС, в 

работе пожарных служб, военной разведки.  Они могут быть использованы для доставки 

небольших грузов на расстояние не более 5-7км со скоростью 30-40км/час. Применяются 

фотографами и операторами для съемок пейзажей, архитектуры, видеороликов. В настоящее 

время разработано большое количество полетных контроллеров с программным 

обеспечением. Это контроллеры Multiwii, ArduCopter (APM 2.6, APM 2.8), контроллеры DJI 

(Naza-M Lite, DJI Naza-M V2, DJI Wookong), MicroKopter, Zero UAV X4/X6, AutoQuad, KK., 

XAircraft и др. Целью работы является изучение возможности настройки pid  регуляторов и 
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gps модуля для бюджетного БПЛА, который способен выполнять следующие основные 

полетные режимы: 

1. Stabilize – в этом режиме выполняется взлет и посадка. Задействованы гироскоп и 

акселерометр для  удержания горизонта.  

2. AltHold – режим удержания высоты. Здесь используется барометр. 

3. Land – режим автоматической посадки в текущем положении.  

4. Loiter – режим удержания точки (по координате и высоте). Использует GPS.  

5. RTL (Return To Launch) – возврат домой, в точку взлета. 

6. Auto – полет по точкам миссии.  

7. Failsafe – режим спасения, который отправляет БПЛА домой (в точку, где произведен 

запуск двигателей - Arming). Например, в случае потери связи с наземной станцией. 

БПЛА должен быть построен на базе мультикоптера с 4-мя двигателями с рамой 

типоразмера F450 и расположением моторов QUAD X. В качестве прошивки изучена 

возможность использования MegapirateNG 2.7R4, 2.8R3 и MegapirateNG 3.1.5R2, для 

полетного контроллера, в состав которого входят (аналог ArduCopter): 

- Микроконтроллер ATMega 2560-16AU на плате Arduino Mega2560;  

- 6-ти осевой гироскоп-акселерометр MPU6050; 

- 3-х осевой компас HMC5883L 

- барометр/высотомер BMP180;  

- GPS приемник u-blox NEO-6M.  

Изложение основного материала работы. На рис. 1 показана экспериментальная 

модель квадрокоптера на раме типоразмера F450 и пропеллерами размером 10х45". 

 
Рис. 1. Квадрокоптер на раме F450 с полетным контроллером на базе Arduino mega 

  

Испытания модели показали, что для одинаковых параметрах квадрокоптера наиболее 

нестабильной прошивкой оказалась MegapirateNG 2.8R3. При тестовом полете наблюдались 

сильные осцилляции по Pitch, Roll даже при средних оборотах двигателей. Параметры PID 

регуляторов были установлены по умолчанию, как в прошивке. Переход к MegapirateNG 

2.7R4 показал большую стабильность тестового полета. Осцилляции наблюдались лишь при 

высоких оборотах двигателей. Прошивка MegapirateNG 3.1.5R2 обеспечила стабильность 

полета квадрокоптера при любых оборотах двигателей для параметров PID регуляторов, 

установленных по умолчанию.  

Для обеспечения надежного полета БПЛА рассмотрим схему назначения параметров 

PID регуляторов для обеспечения стабильного полета квадрокоптера для рассматриваемых 

здесь прошивках. Для лучшего представления принципа настройки параметров PID 

регулятора рассмотрим следующее пояснение его работы.  
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PID-регулятор представляет математический аппарат, который применяется почти во 

всех задачах стабилизации: стабилизация углов квадрокоптера в воздухе, полет и удержание 

позиции по GPS, удержание высоты по барометру, бесколлекторные механизмы 

стабилизации видеокамеры в полете (подвес камеры). Рассмотрим формулу PID-регулятора 

(рис. 2), предполагая, что квадрокоптер имеет только угол крена (Roll) и два двигателя 

(плоская модель): 

 
Рис. 2. Модель плоского PID-регулятора 

 

В полетный контроллер непрерывно поступают команды с земли: «крен 30 градусов», 

«крен -10 градусов», «крен 0 градусов (держать горизонт)». Задача контроллера - быстрее и 

точнее их выполнять с помощью моторов с учетом: ветра, неравномерного распределения 

веса квадрокоптера, инерции квадрокоптера и т.д. Поэтому им постоянно решается задача, 

какую скорость вращения необходимо подавать на каждый мотор с учетом текущего 

значения угла крена и требуемого. Adruino одну итерацию цикла обработки и управления 

может выполнять за 10 миллисекунд, которые являются периодом регулирования. Чем 

меньше период, тем точнее происходит регулирование.  

Уровень открытия дроссельной заслонки, который поступает из приемника в 

передатчик обозначим throottle . Это среднее арифметическое между скоростями вращения 

всех моторов, выраженное в процентах от максимальной скорости вращения. Если left  и 

right  - скорости вращения левого и правого моторов, то:  

 

left throottle force  , 

right throottle force  . 

 

Здесь force  - приведенная к скорости вращения реакция (усилие) квадрокоптера, 

которая создает момент вращения за счет того, что левый мотор вращается на 

forceбыстрее, чем throottle , а правый на force  медленнее. Ясно, что force может 

принимать и отрицательные значения, тогда правый мотор вращается быстрее. Для 

управления квадрокоптером необходимо вычислять величину force  на каждой итерации 

периода регулирования. Величина force прежде всего должна зависеть от текущего угла 

крена ( roll ) и желаемого угла крена ( _get roll ) который поступает с пульта управления. 

Предположим, поступает команда с пульта «держать горизонт» ( _get roll =0), а 

квадрокоптер имеет крен влево(рис.3). 

 
Рис. 3. Моделирование при угле крена "влево" 
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Пусть error  - разность (ошибка) между _get roll и roll , которую контроллер 

стремится минимизировать. Чем больше разность между желаемым углом крена и текущим, 

тем сильнее должна быть реакция, тем быстрее левый мотор должен закрутиться 

относительно правого. Это можно записать так:  

force P error   .       (1) 

Здесь P  - коэффициент пропорциональности. Чем он больше, тем сильнее будет 

реакция, тем резче квадрокоптер будет реагировать на отклонение от требуемого угла крена. 

Эта простая формула описывает работу пропорционального регулятора. Суть ее следующая: 

чем сильнее квадрокоптер отклонился от требуемого положения, тем сильнее надо пытаться 

его вернуть. Однако эта формула должна быть усложнена вследствие перерегулирования 

которое можно объяснить следующим образом. За несколько десятков миллисекунд 

(несколько итераций цикла обработки - периодов регулирования) под воздействием 

пропорционального регулятора квадрокоптер вернется в требуемое (в данном случае 

горизонтальное) положение. Все это время ошибка error  и усилие force  будут иметь один 

и тот же знак, хоть и становиться все меньше по модулю. Набрав какую-то скорость 

поворота (угловую скорость) квадрокоптер просто перевалится на другой бок, так как 

формула (1) не имеет члена, приводящего к торможению. По этой причине в 

пропорциональный регулятор нужно добавить еще одно слагаемое, которое будет тормозить 

вращение квадрокоптера и препятствовать перерегулированию (переваливанию в 

противоположную сторону). Это слагаемое должно имитировать трение - чем быстрее 

поворачивается квадрокоптер, тем сильнее должна быть попытка остановить квадрокоптер. 

Если скорость вращения (скорость изменения ошибки) обозначить как speed , тогда 

формула регулятора запишется в виде: 

force P error D speed    , 

где D - настраиваемый коэффициент: чем он больше, тем сильнее останавливающее 

усилие. 

Скорость изменения ошибки speed можно записать так: 

/speed derror dt . 

Или в разностной форме: 

~ ( ) /speed error errorprevious Dt . 

Здесь: Dt - период регулирования, errorprevious  - значение ошибки с предыдущей 

итерации цикла регуляции.  

Пусть левый край будет весить чуть больше правого. Тогда квадрокоптер будет 

немного наклонен влево. Повернуться обратно (выровняться) он не сможет, так как 

дифференциальное слагаемое равно нулю, а пропорционального слагаемого не хватает, 

чтобы вернуть квадрокоптер в горизонтальное положение, так как левый край весит чуть 

больше правого. Вследствие этого квадрокоптер будет тянуть влево. Поэтому необходим 

механизм, который бы отслеживал такие отклонения и исправлял их. Характерной 

особенностью таких ошибок является то, что они проявляют себя со временем. Поэтому 

здесь можно ввести интегральное слагаемое. Оно хранит сумму всех ошибок error  по всем 

итерациям цикла обработки. Если после стабилизации квадрокоптера существует error , 

например 1 градус, то через 10 циклов регулирования по 0.1сек. сумма примет значение 

1+0.8+0.7 +... <10 градусов. Если результат умножить на цикл регулирования, в данном 

примере 0.1сек, то получим число < 1. Таким образом здесь имеем дело с интегральной 

величиной: 

t error  . 

Или в интегральной форме 
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  errortdterror
T

0

. 

Окончательная формула для пропорционально-интегрально-дифференциального 

регулятора имеет вид: 

( ) /force P error I t error D error errorprevios t          

или в интегральной форме: 

dt

derror
DdterrorIerrorPforce

T

 
0

, 

которая совпадает с известной формулой PID - регулятора. 

Ниже представлена практическая настройка PID - регулятора квадрокоптера. 

Р является основополагающей частью PID-регулятора, которая позволяет обеспечить 

хорошие летные характеристики. Практически вначале выполняют базовую настройку PID 

на земле при параметрах P, I, D, заданных по умолчанию. Для этого, удерживая 

квадрокоптер в руках: 

1. Постепенно прибавляют газ, стараясь добиться невесомости коптера, когда сила 

тяжести уравновешивается подъёмной силой. 

2. При наклонении и повороте коптера в разные стороны должна чувствоваться  

реакция, направленная на компенсирование прилагаемой  силе; 

3. Примерно на 10% каждый раз увеличивают значение коэффициента Р до тех пор, 

пока не появиться ощущение, что довольно сложно противостоять реакции коптера; 

4. На последнем этапе выполняют раскачивание коптера с увеличением Р до тех пор, 

когда начнутся осцилляции (частые вибрации) с последующим небольшим уменьшением Р 

(до исчезновения осцилляций). Далее это выполняется для оси  YAW. 

Дальнейшие настройки выполняются в воздухе. 

Ранее было показано, что Р - это величина корректирующей силы, приложенной для 

того, чтобы вернуть мультикоптер в его начальное положение. Эта величина 

пропорциональна совокупному отклонению от изначальной позиции минус любое 

командное воздействие на изменение направления с пульта управления. 

Более высокое значение Р создаст более мощное усилие по сопротивлению любой 

попытке изменить положение коптера. Однако если значение Р слишком велико, то при 

возврате в исходное положение возникает перерегулирование и, следовательно, требуется 

противоположная сила, чтобы компенсировать новое отклонение. Это порождает эффект 

раскачки до тех пор, пока наконец не будет достигнута стабильность или, в худшем случае, 

коптер может стать полностью неуправляемым. 

Увеличение значения Р приводит к большей устойчивости /стабильности до тех пор, 

пока слишком большое значение Р не приведет к осцилляциям и потере контроля над 

коптером (потере управления). При большом  P заметна очень большая силу воздействия, 

противодействующую любому изменению положения коптера. 

Уменьшение значения Р приведет к дрейфу в управлении. Если Р слишком мало, 

коптер становится очень нестабильным. Коптер будет меньше сопротивляться любым 

попыткам изменить его положение. 

Пилотажные (акробатические) полеты требуют чуть более высоких Р, аккуратные и 

плавные полеты – чуть более низкого Р. 

I – это период времени, в течение которого записываются и усредняются угловые 

отклонения. 

Величина силы, прикладываемой для возврата в исходное положение, увеличивается, 

если с течением времени угловое отклонение сохраняется, пока не будет достигнута 

максимальная величина усилия. Более высокое значение I способствует улучшению 

курсовой устойчивости. 
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Увеличение значения I улучшает способность удерживать начальное положение и 

уменьшает дрейф, но так же увеличивает задержку возврата в начальное положение и 

уменьшает влияние Р. 

Уменьшение значения I улучшает реакцию на изменения, но увеличивает дрейф и 

уменьшит способность удерживать положение. Так же увеличивает влияние Р. 

Пилотажный режим требует меньших значений I. Аккуратное плавное руление требует 

больших значений I. 

D – это скорость, с которой мультикоптер вернется в начальное положение. Высокие D  

означают, что мультикоптер вернется в первоначальное положение очень быстро. 

Увеличение значения D увеличивает скорость, с которой все отклонения будут 

скомпенсированы. Количество колебаний при возврате в исходное положение уменьшается. 

Но здесь увеличивается вероятность появления перерегулирования и осцилляций. 

Уменьшение D увеличивает количество колебаний при возврате в начальное 

положение. Возврат в начальное положение происходит медленнее.  

При пилотажном режиме увеличивают D. Аккуратные плавные полеты требуют 

уменьшения D. 

Практическая настройка для реализации стабильных полетов: 

1. Увеличивают значение Р до появления осцилляций, затем его немного уменьшают; 

2. Изменяют I пока коррекция после отклонения коптера не станет недопустимо слабой, 

затем его немного увеличивают; 

3. Уменьшают D до тех пор, пока стабилизация после резких движений органами 

управления не станет слишком медленной. После этого D немного увеличивают. 

После этих настроек можно немного уменьшить Р. Должен быть выбран компромисс 

между оптимальными настройками стабильного зависания и обычным полетом 

мультикоптера. Из приведенного выше видно, что настройка PID - регулятор требует 

определенного опыта и искусства. Автоматическая подстройка PID параметров не 

представляется возможной. 

Для экспериментальной модели рассматриваемого квадрокоптера на раме F450, 

настройки PID - регулятора представлены на рисунке 4, которые были установлены в 

программе mission planner  для прошивки MegapirateNG 3.1.5R2. 

 

 
 

Рис.4. Значения параметров PID - регулятора в программе mission planner  

 

Для построения полноценного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

необходимо выполнить правильное конфигурирование GPS модуля. Благодаря этому 

модулю БПЛА может выполнять в автоматическом режиме полет по заданной траектории, 

удерживать заданную позицию, выполнять автоматический возврат в точку старта, 

выполнять заданные действия при достижении точки с заданными координатами и т.д. Здесь 

рассмотрена настройка для распространенного GPS модуля u-blox NEO-6M, который 

подключен к полетному контроллеру на базе Arduino Mega2560 с прошивками  

MegapirateNG, Ardupilot, Multiwii. 
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Рис. 5. GPS модуль u-blox NEO-6M с антенной, flash памятью и компасом 

 

Для конфигурирования используется программа U-center в которой предварительно 

устанавливается номер и скорость (9600бит/с) порта. Далее в программе U-center (ver. 8.21) 

открывается вкладка Message view (View=>messages view, рис.6). При дальнейшей работе 

после каждого изменения параметров в окне необходимо в нижнем левом угле окна 

нажимать на кнопку Send (обведена красным): 

 

 
 

Рис. 6. Работа с программой U-center 

 

Далее выполняются следующие действия:  

1. Необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на слове NMEA в верхней части дерева 

и выбрать Disable Child Message. Слово NMEA должно поменять черный цвет на серый.  

2. Выбрать Choose UBX=>CFG=>NAV5 и установить модель динамической платформы 

для использования: 3 - Pedestrian, а установить также Fix Mode 2 - 3D only. В этом случае 
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приемник GPS начнет функционировать в трехмерной системе координат. Нажать внизу на 

кнопку Send.  

3. UBX=>CFG=>PRT – установить USART1 на скорость 38400бит/с и установить все 

протоколы UBX+NMEA!! Нажать внизу на кнопку Send.  

4. Изменить скорость порта программы U-center на 38400бит/с. Нажать внизу на кнопку 

Send.  

5. UBX=>CFG=>RATE(Rates) – изменить период определения координат на 200мсек. 

Это позволит определять позицию с частотой 5Гц, т.е. 5 раз в секунду. Нажать внизу на 

кнопку Send.  

6. UBX=>CFG=>SBAS: Disable (SBAS перевести в состояние выключено, так как это 

вызывает серьезные случайные ошибки вычисления высоты). Нажать внизу на кнопку Send.  

7. UBX=>NAV (но не UBX=>CFG=>NAV): здесь необходимо два раза кликнуть 

клавишей мыши на POSLLH, STATUS, VELNED. После этого их цвет должен измениться с 

серого на черный. Нажать внизу на кнопку Send.  

8. UBX=>CFG=>CFG : выбрать save current config, нажать “send” в нижнем левом угле 

для постоянного сохранения настроек в приемнике.  

9. Перейти в общем меню Receiver=> Action=> Save Config. Если этого не сделать 

приемник после следующего включения перейдет к первоначальным настройкам.  

После этих настроек модуль GPS может быть использован на квадрокоптере и ему 

будет в частности доступен режим полета по путевым точкам. 

Выводы. 1. Рассмотрена практическая настройка PID - регулятора на прошивках 

MegapirateNG 2.7R4, 2.8R3 и MegapirateNG 3.1.5R2 для полетного контроллера на основе 

Arduino Mega2560. Выявлен более устойчивый полет коптера на базе дефолтных настроек 

для прошивки MegapirateNG 3.1.5R2.  

2. Показано назначение каждого параметра PID - регулятора при получении его 

формулы применительно для коптера в двумерном пространстве, где у него есть только один 

угол - угол крена.  

3. Дана практическая рекомендация настройки PID - регулятора для мультироторных 

систем. 

4. Показана возможность настройки GPS модуля u-blox NEO-6M без прошивки его flash 

памяти с помощью конфигурационного файла.  

5. Представлено получение собственного конфигурационного файла с помощью 

программы U-center для прошивки GPS модуля u-blox NEO-6M.  

6. Экспериментально установлено, что использование некорректного 

конфигурационного файла для прошивки GPS модуля приводит к неправильному 

позиционированию БПЛА, и может привести к его аварии. 

7. Квадрокоптер, настройки которого рассмотрены здесь, по своим летным 

характеристикам и функционалу не уступает современным фирменным, но его стоимость 

примерно  4-5 раза ниже. 
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НАЛАШТУВАННЯ PID РЕГУЛЯТОРІВ І GPS МОДУЛЯ ДЛЯ ПРОШИВКИ MEGAPIRATENG 

ПОЛЬОТНОГО КОНТРОЛЕРА НА БАЗІ ARDUINO MEGA2560 

 

У роботі розглядається можливість настройки pid регуляторів і gps модуля для 

бюджетного БПЛА, здатного виконувати політ в автоматичному режимі, який заданий йому 

за допомогою програми на комп'ютері. Як польотного контролера використовується бюджетна 

плата Arduino mega2560. Датчиками є бюджетні і поширені гіроскоп-акселерометр MPU6050, 

компас HMC5883L, висотомір BMP180, GPS приймач u-blox NEO-6M. Розглядається особливість 

використання моделі pid-регулятора для забезпечення сталого польоту квадрокоптера. 

Показано призначення кожного параметра pid-регулятора і описані особливості впливу їх на 

стійкість польоту. Розглянуто експериментальний підбір параметрів pid-регуляторів для трьох 

версій прошивок MegapirateNG для польотного контролера. Дана практична рекомендація 

налаштування PID - регулятора для будь-яких мультіроторних систем. Показана можливість 

настройки GPS модуля u-blox NEO-6M без прошивки його flash пам'яті за допомогою 

конфігураційного файлу. Експериментально встановлено, що використання некоректного 

конфігураційного файлу для прошивки GPS модуля призводить до неправильного позиціонування 

БПЛА, і його аварії. 
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Ключові слова: PID-регулятор, GPS модуль, БПЛА, Arduino mega2560, MegapirateNG, 

Квадрокоптер, U-center. 

Prof. Myasischev О.А., Ph.D. Lenkov Ye.S., Ph.D. Polozova V.M. 

ADJUSTMENT OF PID REGULATORS AND GPS MODULE FOR FLASHING MEGAPIRATENG 

FLIGHT CONTROLLER BASED ON ARDUINO MEGA2560 

 

The paper discusses the possibility of setting up pid controllers and gps modules for a budget UAV 

capable of flying in automatic mode, which is assigned to it by a program on the computer. As a flight 

controller, the Arduino mega2560 budget board is used. Sensors are the budget and common gyro-

accelerometer MPU6050, compass HMC5883L, altimeter BMP180, GPS receiver u-blox NEO-6M. The 

peculiarity of the use of the pid-controller model for ensuring the stable flight of a quadrocopter is 

considered. The purpose of each parameter of the pid-controller is shown and the features of their 

influence on flight stability are described. The experimental selection of the pid control parameters for the 

three versions of the MegapirateNG firmware for the flight controller is considered. Practical 

recommendation is given for tuning the PID controller for any multi-rotor systems. The possibility of 

setting up the u-blox NEO-6M GPS module without flashing its flash memory using the configuration file 

is shown. It has been experimentally established that the use of an incorrect configuration file for 

flashing the GPS module leads to incorrect positioning of the UAV and its failure. 

Keywords: PID controller, GPS module, UAV, Arduino mega2560, MegapirateNG, Quadrocopter, 

U-center. 
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МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ 

РОЗМЕЖУВАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ 
 

У статті проведено аналіз системи розмежування доступу в мережевому середовищі із 

динамічно змінними параметрами, до яких відноситься, зокрема, середовище хмарних 

обчислень. Модель опису процесів інформаційної взаємодії, пропонується використовувати для 

створення системи розмежування доступу до інформаційних ресурсів, заснованих на 

використанні алгоритмів оперативного синтезу правил фільтрації і динамічної конфігурації 

міжмережевих екранів. Оглянуто формальну специфікацію рольової моделі. Наведено опис 

інформаційного обміну та стану середовища хмарних обчислень. А саме три його розділи: 

інформаційний обмін в мережі віртуальних машин, інформаційний обмін у мережі управління 

та інформаційний обмін у захисті (security plane). 

Особливу увагу приділено методу динамічного формування правил фільтрації для 

міжмережевих екранів у відповідності з мінливими параметрами інформаційної взаємодії, 

представлених у формі віртуальних з'єднань. Метод дозволяє оперативно реагувати на зміну 

складу віртуальних машин у середовищі хмарних обчислень та зміну мережевих, фізичних і 

логічних адрес ресурсів, у рамках яких функціонують інформаційні сервіси. 

Розглянуто два підходи формування правил фільтрації для середовища хмарних обчислень, 

складових системи розмежування доступу. Перший підхід використовує формування правил 

фільтрації по подіям, другий ґрунтується на формуванні правил фільтрації для встановлених 

віртуальних з'єднань. 

Ключові слова: Міжмережевий екран, розмежування доступу, середовище хмарних 

обчислень, віртуальні машини, гіпервізор, правила фільтрації, політика доступу. 

 

Вступ. Для опису інформаційної взаємодії в середовищі хмарних обчислень, 

здійснюваного мережею, в роботі приведено модель інформаційної взаємодії, що описує 
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процеси розмежування доступу до інформаційних сервісів з урахуванням динамічних 

характеристик середовища хмарних обчислень. 

В роботі запропоновано розвиток підходів до вирішення завдання розмежування 

доступу за допомогою міжмережевих екранів в середовищі хмарних обчислень. 

Для формування політики даних в середовищі хмарних обчислень використана рольова 

модель розмежування доступу. 

Постановка задачі. Створення моделі обумовлено необхідністю опису процесів 

інформаційного обміну між суб'єктом і об'єктом у мережевому середовищі з мінливими 

параметрами взаємодії. Мережеву взаємодію представлено у вигляді сукупності віртуальних 

з'єднань між суб'єктом та об'єктом, які реалізуються з допомогою протоколів транспортного 

рівня в мережах TCP/IP. У моделі політики доступу використовується поняття інформаційно-

віртуального з'єднання, що дозволяє описати інформаційні сервіси, що функціонують у 

віртуальних машинах середовища хмарних обчислень, і правила доступу до них з 

використанням відомих понять, таких як веб-сервер, сервіс доступу ssh, віддалений робочий 

стіл, та інші. Опис інформаційно-віртуального з'єднання перетворюється в множина правил 

фільтрації, які дозволяють здійснити контроль мережевих з'єднань з допомогою 

міжмережевого екрана. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо інформаційну взаємодію в середовищі 

хмарних обчислень. Згідно [1] для опису процесів розмежування доступу будемо 

використовувати поняття суб'єкта s  і об'єкта o . Суб'єкт є активною сутністю, ініціатором 

взаємодії і за допомогою об'єкта, здійснює дію стосовно об'єкта 
2o , при цьому здійснюється 

обмін інформацією комп'ютерною мережею. 

 

 

Рис. 1. Опис інформаційної взаємодії в формі віртуального з’єднання 

 

Під міжмережевим екраном розуміється сервіс інформаційної безпеки, який забезпечує 

контроль мережевої взаємодії між віртуальними машинами в середовищі хмарних обчислень. 

Міжмережевий екран є монітором безпеки, активною компонентою інформаційного обміну, 

що здійснює контроль взаємодії, при цьому залишається невидимою для учасників 

інформаційного обміну. В роботі розглядаються міжмережеві екрани типу «стелі», які 

здійснюють контроль інформаційної взаємодії в невидимому режимі і не можуть бути 

ідентифіковані учасниками інформаційного обміну [2]. 

Основою рольових моделей є введення в суб'єктно-об'єктну модель комп’ютерної 

системи додаткової категорії активних сутностей – ролей. Можна дати наступне формальне 

визначення ролі[3]: роллю називається активно дієва в комп’ютерній системі абстрактна 

сутність, яка логічно взаємопов'язана з набором повноважень, необхідних для виконання 

певних функціональних обов'язків користувачами системи. 

Формальна специфікація рольової моделі представляється наступним чином[4]: 



154 
 

1. Комп’ютерні системи представляється сукупністю наступних множин 

–  користувачів U ; 

–  ролей R ; 

–  повноважень P ; 

–  сеансів C  роботи користувачів з системою. 

2. Рольові відносини встановлюються такими відображеннями множин сутностей 

системи: 

– PxR:FPR
– відображення множини повноважень на множина ролей; 

– UxR:FUR – відображення множини користувачів на множина ролей. 

3. Управління доступом в системі здійснюється на основі введення наступних функцій: 

 UCfuser : –значенням функції )(cfu user  є користувач Uu , який здійснює 

даний сеанс в системі; 

 RCfroles : – значенням функції )(cfR rolesc   є набір ролей RRc  з доступних 

користувачеві, за яким користувач здійснює доступ в даному сеансі Cc ; 

 PCf spermission :  - значенням функції )(cfP spermissionc  є набір повноважень PPc  , 

доступних за всіма ролями, задіяними користувачем в даному сеансі Pc . 

4. Основне правило (критерій безпеки) рольового доступу визначається наступним 

чином: система функціонує безпечно, якщо і тільки якщо будь-який користувач Uu , що 

працює в сеансі Cc , може здійснювати дії (операції, процедури) у рамках повноважень 

p Pp , за умови, що )(cfp spermission . 

Дія d , що здійснюється суб'єктом стосовно об'єкта в мережевому середовищі, що 

реалізується у вигляді обміну пакетним трафіком комп'ютерною мережею. Для опису дії 

використовується абстракція віртуального з'єднання[5]. Для опису політики розмежування 

доступу віртуального з’єднання  класифікуються на технологічні віртуальні з'єднання та 

інформаційні віртуальні з'єднання[6]. На рис. 1 представлені рівні опису інформаційних 

потоків в комп'ютерній мережі. На нижньому рівні знаходяться мережеві пакети, які можна 

описати як форматовані фрагменти даних. Технологічні віртуальні з'єднання представлені 

транспортними протоколами, такими як TCP і UDP, а характеристики сполук представлені 

значеннями полів протоколів і їх статичними параметрами. Інформаційні віртуальні 

з'єднання описують дію, скоєну суб'єктом стосовно об'єкта. Інформаційні віртуальні 

з’єднання можуть складатися з декількох технологічних віртуальних з’єднань. Прикладом 

інформаційних віртуальних з’єднань  може бути сесія користувача у веб браузері, отримання 

файлу по протоколу FTP або сеанс чату в офісному засобі обміну повідомленнями. 

Необхідно зазначити, що можлива ситуація[7], коли в рамках одного технологічно-

віртуального з’єднання може бути виконано кілька інформаційно-віртуальних з’єднань. 

Прикладом може служити виконання декількох запитів з HTTP зверненням за різними URL в 

рамках одного TCP з'єднання. В специфікації протоколу HTTP RFC 2616 зазначено, що 

обмін повідомленнями може здійснюватися в рамках однієї TCP сесії (механізм persistent 

connections), але дії можуть бути різними.  

Наведемо опис інформаційного обміну та стану середовища хмарних обчислень[8]. 

Інформаційний обмін можна розділити на три рівні: інформаційний обмін в мережі 

віртуальних машин, інформаційний обмін у мережі управління та інформаційний обмін у 

захисту (security plane). Середовище хмарних обчислень складається з об'єктів, що належать 

трьом класам: 

1. Керуючі компоненти; 

2. Інформаційні ресурси середовища хмарних обчислень; 

3. Система розмежування в середовищі хмарних обчислень. 

До першого класу відносяться гіпервізори, в рамках яких здійснюється запуск 

віртуальних машин, сервера для зберігання даних, керуючі сервера та системи авторизації та 

аутентифікації. Інформаційний обмін між перерахованими компонентами необхідний для 
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функціонування середовища. До другого класу відносяться інформаційні сервіси, які 

функціонують у віртуальній машині середовища. Третій клас - компоненти системи 

розмежування доступу в середовищі хмари, яка складається з міжмережевих екранів і сервісу 

управління. Всі перераховані компоненти ідентифікуються мережевими адресами, які 

належать трьом підмережам: manN – мережа керуючих компонент, vmN – мережа віртуальних 

машин середовища, secN  – мережа системи розмежування доступу. 

Мережева взаємодія в хмарі контролюється за допомогою міжмережевих екранів[9], 

одиницею контролю є технологічні віртуальні з’єднання, через які здійснюється 

інформаційний обмін між суб'єктом та об'єктом. Розглянемо ініціалізацію з'єднання 

транспортного рівня на прикладі TCP. Міжмережевий екран здійснює перехоплення пакету, 

який не належить наявним технологічним віртуальним з’єднанням. На цьому етапі 

міжмережевий екран ідентифікує ресурс об'єкта-джерела і сам об'єкт джерело, а також 

ресурс суб'єкта. Наприклад, ресурс суб'єкта 10.0.0.100, ресурс джерела 10.0.0.200. TCP порт з 

яким здійснюється з'єднання, наприклад, має номер 8080, ідентифікує джерело в даному 

ресурсі. При подальшому інформаційному обміні стає відомий порт суб'єкта, наприклад 

55609, інформація про технологічне віртуальне з’єднання поміщається в таблицю 

віртуальних з'єднань міжмережевого екрана. Таким чином, для кожного вступного пакета 

міжмережевий екран  може ідентифікувати ресурси учасників взаємодії. 

Важливою особливість IaaS системи є те, що віртуальні машини середовища 

запускаються авторизованим і аутентифікованим користувачем[10]. Тому будемо вважати, 

що кожен ресурс середовища хмарних обчислень діє від імені користувача, який здійснив 

запуск віртуальної машини. Таким чином, забезпечується вирішення важливого завдання - 

ідентифікація інформаційного ресурсу середовища. Однак, при наявності технологічних 

віртуальних з’єднань із зовнішніми ресурсами, можливі ситуації, коли суб'єкта або об'єкта 

інформаційної взаємодії ідентифікувати неможливо. Як було відзначено вище, політика 

розмежування доступу задається у вигляді правил фільтрації, які задають правила для 

інформаційних віртуальних з’єднань і технологічних віртуальних з’єднань. При цьому, якщо 

в класичних інформаційних системах правила міжмережевого екрана для технологічних 

віртуальних з’єднань формуються у вигляді відповідності заданих значень  полів заголовків, 

у тому числі і IP адрес, то стосовно середовища хмарних обчислень, де адреси 

призначаються і звільняються динамічно, адреси з внутрішньої під мережі vmN  повинні бути 

замінені на користувачів середовища. 

Розглянемо метод конфігурації міжмережевих екранів, що призначений для 

забезпечення виконання політики доступу до інформаційних сервісів, що функціонують у 

віртуальних машинах середовища хмарних обчислень. Для конфігурування міжмережевих 

екранів системи захисту необхідно сформувати множину правил фільтрації. Політика 

доступу може бути задана в одній з наявних моделей доступу, наприклад, у рольовій. 

 Метод заснований на перетворенні привілеїв ролей в правила фільтрації для 

міжмережевих екранів за допомогою трансляції ідентифікаторів користувачів у мережеві 

адреси, що належать їм віртуальним машинам[11]. Привілеєм ролі є множина правил 

доступу до інформаційних сервісів, які задані для користувачів середовища хмарних 

обчислень. Формування множини правил фільтрації здійснюється при зміні стану 

середовища хмарних обчислень, яке виражено у вигляді множини адрес IР з мітками 

користувачів, що здійснили запуск віртуальної машини із заданою адресою. Метод 

застосовується до хмарних систем класу «інфраструктура як сервіс»[12], в яких привілеї 

представлені у вигляді правил доступу до інформаційних сервісів користувачів хмарного 

середовища, сформульованих у термінах мережевих протоколів, що робить можливим 

трансляцію привілеїв в правила фільтрації між мережевого екрана. Інформація про ролі, 

правила фільтрації і користувачів хмари знаходиться на сервісі управління міжмережевими 

екранами. 
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Процес формування правил фільтрації vmRul  у відповідності зі станом середовища 

хмарних обчислень. Метод динамічної конфігурації правил фільтрації для міжмережевих 

екранів в системі розмежування даних в середовищі хмарних обчислень ґрунтується на 

інтеграції програмного сервісу керування системою розмежування даних із сервісами 

середовища хмарних обчислень і одержанні необхідної інформації про зміну складу 

віртуальної машини, що функціонують у середовищі (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Схема методу конфігурації правил фільтрації 

 

Стан середовища задамо множиною IP адрес віртуальних машин з мітками 

користувачів: 
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При зміні множини State необхідно здійснювати генерацію правил фільтрації і 

конфігурацію міжмережевих екранів. Для цього розроблено метод динамічної конфігурації 

правил фільтрації для міжмережевих екранів в системі розмежування даних в середовищі 

хмарних обчислень. При отриманні команди про зупинення або запуску віртуальної машини 

сервіс управління системою розмежування даних здійснює генерацію правил фільтрації та їх 

розподіл за міжмережевим екраном[13]. 

Операція генерації правил фільтрації для привілеїв P , що реалізується шляхом 

підставлення IP адрес суб'єкта  (адреси віртуальної машини користувача, що володіє 

привілеєм) і об’єкта 0a  (адреса віртуальної машини користувача, що представляє 

інформаційну систему) в кожне правило rul привілеї Pp позначена :),,( 0 paagen s  
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При запуску віртуальної машини у середовищі хмарних обчислень виконується 

алгоритм, представлений у вигляді псевдокоду. При зупинці віртуальної машини у 

середовищі хмарних обчислень виконується алгоритм видалення з vmRul  усіх правил 

фільтрації, які містять адресу завершальній віртуальної машини.  

Виконання політики забезпечується тим, що розроблений метод здійснює генерацію 

правил фільтрації для кожної віртуальної машини середовища хмарних обчислень, що 

належить користувачам, яким дозволений доступ до сервісів користувача запущеної 

віртуальної машини, а також правил фільтрації для дозволеного доступу із запущеної 
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віртуальної машини до сервісів у віртуальні машини інших користувачів. Інша мережева 

взаємодія заборонена. Запропонований метод забезпечує ситуаційну обізнаність 

міжмережевих екранів, здійснюється розмежування доступу до інформаційних ресурсів, які 

функціонують у віртуальних машинах, запущених у гіпервізорах середовища хмарних 

обчислень. 

Висновки. Розроблена формалізована модель процесів розмежування доступу до 

інформаційних сервісів, що враховує динамічний характер виділених ресурсів і структуру 

протоколів мережевої взаємодії. Модель ґрунтується на використанні поняття інформаційно-

віртуального з'єднання, як способу опису мережевої взаємодії в середовищі хмарних 

обчислень. Для опису привілеїв суб'єктів використовується рольова модель, в якій привілеї 

ролей виражені у формі правил фільтрації інформаційних сервісів для користувачів 

середовища хмарних обчислень. Адекватність моделі підтверджується тим, що будь-яку 

мережеву взаємодію в мережах TCP/IP можна представити у вигляді віртуального з'єднання, 

і модель містить в собі необхідні параметри для того щоб здійснити контроль мережевих 

з'єднань на відповідність політиці доступу. 
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к.т.н., доц. Огневой А.В., к.т.н., с.н.с. Красник А.В., Байдюк М.М. 

МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ СЕРВИСАМ 

 

В статье проведен анализ системы разграничения доступа в сетевой среде с 

динамически изменяемыми параметрами, к которым относится, в частности, среда облачных 

вычислений. Проанализирована модель описания процессов информационного взаимодействия. 

Предлагается её использовать для создания системы разграничения доступа к 

информационным ресурсам, основанных на использовании алгоритмов оперативного синтеза 
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правил фильтрации и динамической конфигурации межсетевых экранов. Осмотрено 

формальную спецификацию ролевой модели. Приведено описание информационного обмена и 

состояние среды облачных вычислений. А именно три его раздела: информационный обмен в 

сети виртуальных машин, информационный обмен в сети управления и информационный обмен 

в защите (security plane). 

Особое внимание уделено методу динамического формирования правил фильтрации для 

межсетевых экранов в соответствии с меняющимися параметрами информационного 

взаимодействия, представленных в форме виртуальных соединений. Метод позволяет 

оперативно реагировать на изменение состава виртуальных машин в среде облачных 

вычислений и изменение сетевых, физических и логических адресов ресурсов, в рамках которых 

функционируют информационные сервисы. 

Рассмотрены два подхода формирования правил фильтрации для среды облачных 

вычислений, составляющих системы разграничения доступа. Первый подход использует 

формирования правил фильтрации по событиям, второй основывается на формировании правил 

фильтрации для установленных виртуальных соединений. 

Ключевые слова: Межсетевой экран, разграничение доступа, среда облачных вычислений, 

виртуальные машины, гипервизор, правила фильтрации, политика доступа. 

 

Ph.D. Ognievyi O.V., Ph.D. Krasnik A.V., Baydyuk N.N. 

MODEL OF INFORMATION INTERACTION FOR THE DESCRIPTION OF PROCESSES OF 

DIFFERENTIATION OF ACCESS TO INFORMATION SERVICES 

 

In the article the analysis of the system of access delimitation in a network environment with a 

dynamically changeable parameters, which include, in particular, the cloud computing environment. The 

model of description of information interaction processes is analyzed. It is proposed to use to create system 

of delimiting access to in formation resources based on the use of operational algorithms for operative 

synthesis of filtering rules and dynamic configuration of firewalls. Examined the formal specification of a 

role model. The description of information exchange and the state of the cloud computing environment. 

Namely its three sections: information exchange in a network of virtual machines, information exchange 

in the network management and information protection (security plane). 

Particular attention is paid to the method of dynamic generation of filter rules for firewalls in 

accordance with the changing parameters of information interaction, presented in the form of virtual 

connections. The method allows to respond quickly to changes in the composition of the virtual machines 

in the cloud computing environment and changing the network physical and logical addresses of 

resources in which information services operate. 

Two approaches of forming the filtering rules for cloud computing environment, components of 

system of differentiation of access. The first approach uses the formation of filtering rules on events, the 

second is based on the formation of filtering rules for established virtual connections. 

Keywords: Firewall, access differentiation, cloud computing, virtual machine, hypervisor, filtering 

rules access policy. 
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ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА 

ОСНОВІ ВЗАЄМНИХ ПЕРЕВІРОК ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ 

 
В статті запропоновано діагностичну модель бездротової сенсорної мережі, яка 

функціонує в системі моніторингу параметрів навколишнього середовища. Сенсорна мережа Це 

сукупність вузлів та бездротових ліній зв’язку. Кожний вузол представляє собою вимірювальний 

пристрій та маршрутизатор в одному корпусі. Передбачається, що на систему впливають 

завади, пошкодження, відмови та несправності, внаслідок цього елементи сенсорної мережі 

виходять з ладу. Для забезпечення функціонування мережі необхідно запровадити процедуру 

автоматичного діагностування для виявлення несправних елементів, відключення їх від мережі 

та реструктуризацію мережі з обмеженим числом сенсорів.  

Запропонована діагностична модель побудована на основі взаємних перевірок елементів 

мережі. Вона описує взаємозв’язок між результатами перевірок та діагностичною інформацією, 

дешифрування якої дозволить виявити несправні елементи сенсорної мережі. Діагностична 

модель включає в себе обґрунтування та вибір системи оцінювання результатів взаємних 

перевірок, методику накопичення результатів перевірок, розрахунок ознаки достатності 

діагностичної інформації. Крім того показано, що запропонована ознака достатності 

діагностичної інформації дозволяє обмежити накопичення результатів перевірок в мережі та 

впливає на достовірність діагностування в цілому.  

Ключові слова: бездротова сенсорна мережа, діагностична модель, діагностична 

інформація, взаємні перевірки, характеристичні числа, дешифрування. 

 

Вступ. Бездротові сенсорні мережі щороку все активніше проникають у всі галузі 

промисловості та сфери діяльності людини. На даний час вони широко використовуються не 

тільки для збору і обробки даних та керування промисловими об'єктами, але і у звичайному 

побуті у вигляді Інтернету речей (Internet of Things) [1]. Бездротова сенсорна мережа вже 

перестала бути тільки об'єктом наукових досліджень і перетворюється на масовий продукт, 

який випускають багато виробників. Саме це зумовило появу багатьох промислових 

стандартів, які розробляються різними міжнародними організаціями, наприклад, 

Міжнародною організацією по стандартизації (ISO), Інститутом інженерів електротехніки та 

електроніки (IEEE), Інженерною радою Інтернету (IETF) та Міжнародним союзом 

електрозв'язку (ITU). Результатом роботи провідних організацій у галузі стандартизації стала 

сукупність стандартів IEEE 802.15.4, які визначають особливості побудови мереж з 

невисокою пропускною здатністю.  

Постановка завдання в загальному вигляді. Існуючі та проектовані бездротові 

сенсорні мережі розрізняються як областями застосування, так використаними технічними 

рішеннями [2]. Тим не менш, можна виділити основні характеристики, які характерні 

більшості бездротових систем. Типова бездротова сенсорна мережа складається із великої 

кількості простих пристроїв або вузлів для збору інформації, декількох більш складніших 

пристроїв – координаторів, для обробки інформації і керування мережею та каналів передачі 

даних. Кожний вузол здійснює періодичні вимірювання, первинну обробку інформації та 

передачу цих даних до координатора. В координаторі дані обробляються та зберігаються, а 

при необхідності передаються на вищий рівень або до іншої системи. Вузли можуть 

передавати виміряну інформацію не тільки напряму координатору, але при необхідності 

через інші проміжні вузли. Типові сценарії використання бездротових сенсорних мереж 

накладають певні обмеження на структуру та функціонування вузлів. Зокрема, вузли мають 

бути малогабаритними, достатньо дешевими та мати досить довгий час автономної роботи. 

Відповідно, вузли мають енергетичні та обчислювальні обмеження, що слід враховувати при 
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розробці мереж. Координатори виконують відмінні від вузлів функції і, саме тому, часто 

володіють потужнішими процесорами, більшими обсягами пам'яті та кращими джерелами 

автономного живлення. Слід зауважити, що специфіка мережі передбачає можливість 

передачі даних від вузла до координатора через один або більше проміжних вузлів [3]. В той 

же час актуальним є контроль технічного стану і вчасне відновлення працездатності окремих 

вузлів сенсорної мережі. Для високої достовірності діагнозу доцільно використовувати 

тестове діагностування вузлів та каналів передачі інформації. В основу такого 

діагностування покладено такі процедури: накопичення діагностичної інформації; аналіз та 

дишифрування; видача діагнозу оператору чи особі, що приймає рішення. 

В статті запропоновано визначення ознак достатності діагностичної інформації через 

характеристичні числа структури бездротової сенсорної мережі. 

Аналіз основних публікацій. Проблема забезпечення достовірності діагностування 

функціонування складних інтелектуальних систем досліджувалась в роботах О.А. Машкова 

[4], В.А. Машкова [5]. Ключові положення теорії тестового діагностування потім були 

розвинені в роботах О.В. Барабаша [6], Ю.В. Кравченка [7]  та інших. Разом з тим, 

очевидною є залежність моделей і методів теорії тестового діагностування від предметної 

області їх застосування. 

Метою статті є побудова алгоритму визначення характеристичних чисел структури 

для бездротової сенсорної мережі.  

Основна частина. Подання бездротової сенсорної мережі у вигляді набору зв'язаних 

між собою вузлів дозволяє подати її діагностичну модель у вигляді орієнтованого графа 

 EVG , , множина вершин якого  ivV   відповідає вузлам бездротової сенсорної мережі, а 

ребра  ji vvE ,  – елементарним перевіркам між вузлами системи.  

Після виконання набору перевірок в системі кожному перевірочному зв'язку (ребру ijE ) 

ставиться у відповідність результат перевірки 
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Граф, поданий таким чином отримав назву діагностичного графа (ДГ), а модель – 

діагностичної моделі. Математичні моделі на основі ДГ є найбільш поширеними при 

дослідженні систем діагностування і для різних розподілених систем, які детально описані в 

роботах [8,9]. 

Кожна вершина діагностичного графа характеризується локальним ступенем вихідних 

ребер 
i

  та локальним ступенем вхідних ребер i .  

Діагностичний  граф задається матрицею суміжності   njiaA ij ...,, 1 , де ijа  – 

елементи матриці суміжності ДГ, приймають значення 1, якщо існує ребро E
j

v
i

vije 






 ,  і 0 

– у інших випадках.  

При розгляді і аналізі ДГ використовується математичний апарат теорії графів [10]. 

Графова діагностична модель є найбільш наочною і, в більшості випадків, дозволяє 

визначити діагностичні параметри системи. При цьому легко перейти до інших різновидів 

моделей, а результати досліджень можуть бути перенесені на графову модель.  

Крім того, для урахування динаміки зміни структури діагностичних зв'язків розглянемо 

метод накопичення діагностичної інформації та будемо досліджувати характеристичні числа 

поточної структури й мінімально-достатні структури для діагностування.  

Характеристичні числа описують структуру діагностичних зв'язків. Одним із складних 

завдань, що вирішуються в процесі побудови систем діагностування, є підвищення 

достовірності D  діагнозу, отриманого після виконання дешифрування діагностичної 
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інформації. Стосовно запропонованої методики діагностування бездротової сенсорної 

мережі, вищезгадане завдання набуває смислу розкриття невизначеності накопиченої 

діагностичної інформації 








ij
rR . Дослідження, проведені в [11], показали, що підвищити 

достовірність D діагностування можна за рахунок визначення (або призначення) підмножини 

коректних вузлів VXC  . 

Якщо у поточній структурі діагностичних зв'язків можна виділити не одну, а декілька 

підмножин CX , то діагностування буде виконано з більшою достовірністю. Таким чином, 

числом підмножин CX  можна характеризувати діагностичні властивості структури 

діагностичних зв'язків. З цією метою вводяться у розгляд характеристичні числа структури 

діагностичних зв'язків NkCk ,...,, 1 .  

Означення. Характеристичним числом NkCk ,...,, 1  діагностичного графа, складеним 

по структурі діагностичних  зв'язків, є відношення кількості різних підмножин модулів CX , 

що складаються з k  вузлів, перевіряючих решту вузлів системи CXV \ .  

Таким чином, якщо в структурі діагностичних зв'язків, можна виділити дві підмножини 

(  211
vvXC , ,  312

vvXC , ), перевіряючі решту всіх вузлів, то характеристичне число даної 

структури 22 C . У цій же структурі діагностичних зв'язків можна виділити п'ять 

підмножин з трьох модулів:  ,,, 3211
vvvXC    ,,, 4212

vvvX C    ,,, 5213
vvvXC   

 ,,, 4314
vvvX C   5415

vvvXC ,, . Отже, характеристичне число даної структури 33 C .  

Очевидно, що чим більшими будуть характеристичні числа структури, тим вище її 

діагностичні властивості. Тому на підставі характеристичних чисел можна встановити 

ознаку достатності для діагностування бездротової сенсорної мережі.  

Одним з важливих завдань є визначення характеристичних чисел по поточній структурі 

діагностичних зв'язків. Для визначення чисел kC  вводиться в розгляд модернізована матриця 

системи mA , яка виходить з матриці A  заміною всіх ненульових елементів одиницями: 
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де Aaij  .  

Для модифікованої матриці mА  характеристичні числа kC  означатимуть кількість 

різних варіантів покриттів всіх стовпців ненульовими елементами вибраним k числом рядків. 

Характеристичні числа kC  можуть бути легко визначені шляхом повного перебору всіх 

елементів матриці mА . Наприклад:  
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Слід зазначити, що трудомісткість алгоритму на основі (1) достатньо висока. У 

загальному випадку для визначення kC  в системі з N=5 модулями, алгоритм визначає kC  за 

2kkn  кроків.  

Для великих значень k ( 3 nk ) трудомісткість алгоритму досягне і буде вище, ніж 

 nnO . В цьому випадку алгоритм називається експоненціальним і для великих n він 

непридатний для реалізації.  

У зв'язку з цим, пропонується інший спосіб визначення характеристичних чисел 

структури kC . Для їх визначення розроблені і використані мінімально-достатні структури.  

Введемо в розгляд поняття мінімально-достатньої структури діагностичних зв'язків для 

β коректних вузлів і позначимо її (МДС)β. Так, для 2 , (МДС)2 – це така структура, в якій 
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всі вершини ДГ безпосередньо досяжні з двох вершин. Очевидно, що (МДС)2 має 

характеристичне число 12 C . В цьому випадку 12 C  означає, що в системі 

передбачаються коректними два вузли бездротової сенсорної мережі, які перевіряють усі 

вузли системи, що залишилися.  

Означення. Мінімально-достатньою структурою (МДС)β є така структура 

діагностичних зв'язків, в якій підмножина, що складається з β вершин, безпосередньо 

пов'язана з іншими N  вершинами діагностичного графа. На основі порівняння числа 

ребер графа з числом його вершин встановлюються ознаки (МДС) [12]. 

Підграф називається зв'язним, якщо для будь-якої пари вершин а і b (  Nba , ) можна 

прокласти маршрут з кінцями в а і b.  

На підставі визначення приналежності поточної структури діагностичних зв'язків до 

класу МДС, а також підрахунку кількості мінімально-достатніх підструктур, що містяться в 

діагностичному графові, можна визначити характеристичні числа kC  отриманої структури 

діагностичних зв'язків.  

Визначення характеристичних чисел kC  для структури діагностичних зв'язків 

виконується кожним вузлом безпровідної сенсорної мережі відразу після отримання 

результатів останньої перевірки в мережі.  

Припустимо, що останньою перевіркою в мережі була перевірка j-м вузлом стану  

i-го. При цьому отриманий результат перевірки 0ijr . Відповідно до способу умовної 

передачі результатів перевірок i-й вузол, на додаток до наявної інформації, отримує від j-го 

вузла всю діагностичну інформацію, яка була їм накопичена в процесі виконання перевірок.  

Таким чином, i-й вузол бездротової сенсорної мережі після отримання діагностичної 

інформації про результати перевірок, визначає характеристичні числа структури. Спочатку 

обчислюється значення  jiC ,2
, яке може приймати наступні значення:  
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Характеристики структури kC , розраховані i-м вузлом (у припущенні його коректності 

і входження в (МДС)k-структури), позначимо через i
kC . Для визначення i

kC  структуру 

діагностичних зв'язків представляють у вигляді дерева, що закінчується в i-му вузлі. 

Обґрунтуванням такого уявлення є наступна лема. 

Лема. Будь-яку структуру діагностичних зв'язків можна розкласти відносно i-ї вершини 

і представити у вигляді дерева, що закінчується у вершині i.  

Для неорієнтованих графів дана лема доведена в роботі [10]. Для орієнтованих графів 

доведення є аналогічним. Для кожного ланцюжка дерева визначається число 
i

kС  де індекс ω 

означає номер ланцюжка дерева, а індекс k  відповідає індексу характеристики структури kС . 

Підсумовуючи значення 
i

kС  по всіх ланцюжках, остаточно визначається i

kС : .



n

i
k

i
k СC

1

 

Початковою інформацією для визначення 
i

kС  є значення  ts xxC ,2 , де sx  і tx  входять 

до складу даного ланцюжка ω. Вузол бездротової сенсорної мережі i після отримання 

інформації від j-го вузла визначає  jiC ,2 . Якщо   1,2 jiC , то тоді будь-який вузол  

мережі спільно з i-м і j-м модулями утворюють (МДС)3-структуру.  

Будь-яка пара вузлів (окрім i-го і j -го) утворює з i-м і j -м вузлами (МДС)4-

структуру, і так далі.  
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Кількість (МДС)k-структур визначається числом можливих комбінацій щодо даної 

множини вершин. У загальному випадку: ,

 k

Nk CС  де β – кількість вузлів, щодо яких 

утворена (МДС)β-структура: Cβ=1.  

Таким чином, якщо   1,2 jiC , то для ω-ланцюжка визначаються всі i

kС  для 

k=3,4...,N. Після цього набуті значення підсумовуються із значеннями i
vkС , v=1,2...,N,   v≠ω 

інших ланцюжків.  

В результаті виходять:  
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Далі значення i

kС  використовуються для обчислення ознаки достатності структури, і, 

при його відповідності, виконується алгоритм діагностування. Інакше значення i

kС  

запам'ятовуються i-м вузлом до отримання результатів чергової перевірки. Якщо 

  0,2 jiC . Це означає відсутність структури, що дозволяє перевірити всі вузли, в 

припущенні коректності i-го і j-го вузлів. В даному випадку для визначення iС3  вводяться в 

розгляд величини iС3   mxji ,,  . Вони приймають наступні значення:  
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Початковою інформацією для визначення iС3   mxji ,,   є всі  m

j xjС ,2 


. Якщо 

знайдеться яке-небудь  m
j xjС ,


2 =1, то тоді i-й вузол разом з jω, xm вузлами утворюють 

(МДС)3-структуру, тобто iС3   mxji ,,  =1. Тут індекс ω, як і раніше, означає номер 

ланцюжка, на якому розташовані вузли jω, xm. У тому випадку, коли всі числа iС3   mxji ,,  , 

m=1,2...,q, q=α-
jω дорівнюють 1, то  iС3  = α-

jω, а для k>3 характеристичні числа, рівні: 

,3

3



 k

N

i

k CС  Інакше Ci
ω3 необхідно визначати таким чином: ,Lx (i,jCС

q

m
mω

ii

k 3
1

3  


  де L3 

означає кількість (МДС)3-структур, для яких C2
jm (jω,xm)=0.  

Після визначення Ci
ω3 визначаються Ci

ωk для значень k>3. У тому випадку, коли  Ci
ω3 

(i,jω,xm)=0, для m=1,2...,q, необхідно досліджувати всі  tm
xm yxC ,2  де xm, і yt належать ω-

ланцюжку, і визначити їх значення.  

Тепер Ci
ω4  визначатиметься таким чином:   ,Ly (xCyxi,jС

xm

t
tmtmω

i

k 4
1

2 ,,  







  У цьому 

виразі L4 (аналогічно з L3) означає кількість (МДС)4-структур, для яких  

  0,3  tmω

j yxjС 
. 

Аналогічна процедура виконується і для визначення Ci
ωk для k>4. Проте, визначення 

Ci
ωk, згідно приведеній процедурі, повинно бути обмежене невеликим значенням k.   

Для обмеження алгоритму обрано наступну стратегію. Якщо при визначенні чисел Ck  

яке-небудь характеристичне число Ci
k приймає максимальне значення, то всі числа Ci

l 

вищого порядку (l>k) можна автоматично встановити максимальними:   

klCС   i

l

i

k  maxmax . 

Твердження. Якщо характеристичне число Ci
k досягло максимального значення, то всі 

числа Ci
l, l>k також приймають максимальні значення.  

Доведення. Характеристичне число Ci
k приймає значення 1, якщо множина вузлів {Nβ}, 

створюючим (МДС) k-структуру, є i-й вузол і ще k-1 вузлів, які перевіряють решту  N-k 

вузлів. Число Ci
k приймає максимальне значення в тому випадку, якщо всі комбінації k-1 

вузлів разом з i-м вузлом перевіряють решту вузлів.   
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Таким чином: max(Ci
k)= 1

1





k

NС де 1

1





k

NС  – кількість комбінацій з N-1 по k-1 елементах. 

Якщо множина вузлів, в яку входять i-й вузол і інші k-1 вузлів, перевіряє решта N-k вузлів, то 

додавши до цієї множини ще який-небудь вузол, можна відмітити, що нова множина 

потужністю k+1 також перевірятиме всі вузли, що залишилися. Більш того, будь-яка 

множина вузлів, що складається з i-го вузла і будь-якої комбінації k вузлів, також 

перевірятимуть вузли, що все залишилися, N-k-1, тобто утворюють (МДС)k+1-структуру. 

Таким чином, якщо число C приймає максимальне значення, то число Ci
k+1 також буде 

максимальним.  

Аналогічно, якщо Ci
k+1– максимальне, то і Ci

k+2 також максимальне. Провівши 

міркування за методом математичної індукції, можна зробити висновок, що, якщо  

Ci
k =max, то для всіх l>k Ci

l =max. Тим самим твердження доведено.  

Проте слід зазначити, що зворотна умова твердження в деяких випадках не 

виконується. Тому процедуру визначення характеристичних чисел Ci
k завжди необхідно 

починати для значення k=1 і з кожним кроком збільшувати значення на одиницю.  

Алгоритм визначення характеристичних чисел Ck  структури діагностичних зв'язків. 

Крок 1. Сформувати модернізовану матрицю суміжності AM . 

Крок 2. Привласнити k:=0. 

Крок 3. Обчислити k:=k+1; привласнити Ck:=0. 

Крок 4. Привласнити m:=0. 

Крок 5. Обчислити m:=m+1. Вибрати m-у комбінацію k рядків матриці AM:  {ai1,i}, 

{aj2,i}, …, {ajk,i},  де i=1,2,…,n. 

Крок 6. Організувати цикл по l:=1 до n:  

 Якщо (aj1,l+aj2,l+…+ajk,l)=0, то перехід до кроку 5. 

 Кінець циклу по l. 

Крок 7. Обчислити Ck:=Ck+1.  

Крок 8. Якщо m<(n! / k!·(n-k)!), то перехід до кроку 5. 

Крок 9. Виведення значення Ck. 

Крок 10. Якщо k<n, то перехід до кроку 3, інакше – Кінець алгоритму.  

Висновки. При будь-якій поточній структурі одне з чисел 
i

k
С   матиме максимальне 

значення, де k=1,2...,N. Крім того в процесі виконання перевірок, вузол бездротової сенсорної 

мережі, отримавши діагностичну інформацію про поточну структуру і синдром, визначає 

характеристичні числа структури Ck, k=1,2,...,N, на підставі яких обчислює ознаку 

достатності структури для діагностування.  

Запропонована ознака достатності діагностичної інформації при її подальшому 

дешифруванню дозволяє обмежити накопичення результатів перевірок в системі. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ НА 

ОСНОВЕ ВЗАИМНЫХ ПРОВЕРОК ЕЛЕМЕНТОВ СЕТИ 

 
В статье предложена диагностическая модель беспроводной сенсорной сети, 

функционирующей в системе мониторинга параметров окружающей среды. Сенсорная сеть это 

совокупность узлов и беспроводных линий связи. Каждый узел представляет собой 

измерительное устройство и маршрутизатор в одном корпусе. Предполагается, что на систему 

влияют помехи, повреждения, отказа и неисправности, вследствие этого элементы сенсорной 

сети выходят из строя. Для обеспечения функционирования сети необходимо ввести процедуру 

автоматического диагностирования для выявления неисправных элементов, отключения их от 

сети и реструктуризацию сети с ограниченным числом сенсоров. 

Предложенная диагностическая модель построена на основе взаимных проверок 

элементов сети. Она описывает взаимосвязь между результатами проверок и диагностической 

информации, дешифровка которой позволяет выявить неисправные элементы сенсорной сети. 

Диагностическая модель включает в себя обоснование и выбор системы оценки результатов 

взаимных проверок, методику накопления результатов проверок, расчет признаки 

достаточности диагностической информации. Кроме того показано, что предложенный 

признак достаточности диагностической информации позволяет ограничить накопление 

результатов проверок в сети и влияет на достоверность диагностирования в целом. 

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, диагностическая модель, диагностическая 

информация, взаимные проверки, характерные числа, дешифровки 
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DIAGNOSIS MODEL OF THE WIRELESS SENSOR NETWORK ON THE BASYS OF 

NETWORK ELEMENTS MUTUAL CHECKOUTS  

 

The article presents the diagnosis model of the wireless sensor model that works in the environment 

characteristics monitoring system. Sensor network is the complex of centers and wireless lines of 

communication. Each center is a measuring device and router in the joint case. Interference, injures, 

fails, outages are supposed to influence the system. As a result, the sensor network elements are out of 

action. It brings the need to introduce the automatic diagnosis procedure for faulty elements detection, 

their unmount and the limited sensors network restructuring   

The offered diagnosis model is formed on the basis of network elements mutual checkouts. The 

interconnection of checkouts results and diagnosis information are exposure in this article. Such 
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information deciphering is able to detect inoperative elements of the sensor network. Such components as 

substantiation and selection of system of assessment for mutual checkouts results, technique for 

checkouts results accumulation, calculation of sufficiency criterion for diagnosis information compose 

the diagnosis model. Besides the article exposes that the proposed sufficiency criterion for diagnosis 

information enables to restrict accumulation of checkouts results in the network and acts on the diagnosis 

authenticity in general.   

Keywords:  wireless sensor network, diagnosis model, diagnosis information, mutual checkouts, 

discriminating numbers, deciphering.   
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ТА СЕРВІСНИХ 

ПОСЛУГ ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ МЕРЕЖ ПРИ ЗАВАДАХ 

 
В статті розглянуто питання забезпечення достовірності передачі інформації та 

сервісних послуг для високошвидкісних мереж. У сучасних системах передачі інформації 

забезпечення заданих значень показників достовірності здійснюється за рахунок використання 

інформаційних технологій перетворення та кодування. Під час передачі даних такими каналами 

виникають значні труднощі, які пов’язані із впливом промислових та навмисних завад. 

Невизначеність щодо самої природи таких завад приводить до появи проблеми забезпечення 

достовірності інформації. Відомі методи адаптивного управління, які застосовуються для 

забезпечення необхідної достовірності передачі інформації на основі завадостійких систем, 

носять розрізнений характер. Аналіз властивостей високошвидкісних телекомунікаційних 

мереж які забезпечують необхідний рівень вимог до якості та достовірності каналів передачі 

даних показує, що дослідження принципів побудови систем передачі інформації по каналах із 

шумами та завадами, дослідження факторів, які призводять до невизначеностей під час 

забезпечення достовірності передачі інформації на сьогодні є актуальною та важливою 

проблемою. Тому дослідження технології та архітектура LTE, яка ґрунтується на розподілі 

функцій комутації та функцій надання послуг дозволить виконати впровадження сучасної 

інформаційної інфраструктури. Це надасть можливість користувачам отримувати всі види 

сервісних послуг із необхідною  якістю, достовірністю та відповідною вартістю. 

Ключові слова: достовірність передачі даних, завади передачі, сервісні послуги, 

архітектура LTE, технології передачі, інформаційні ресурси. 

 

Вступ. Сьогодні розвиток мобільних систем передачі даних, таких як систем зв’язку 

2G, 3G, 4G  та інших перспективних систем вимагає застосування нових інформаційних 

технологій, які дозволяють у режимі реального часу гарантувати якісну передачу даних 

користувачів. У таких системах забезпечення заданих значень показників достовірності 

передачі інформації здійснюється за рахунок використання інформаційних технологій 

перетворення та кодування. Огляд проведених досліджень та втілень мають значне 

практичне та теоретичне значення, по скільки в них розглядаються потенційні можливості 

систем передачі інформації та пропонуються різні підходи і методи до забезпечення їх 

достовірності передачі [1]. Під час передачі даних такими каналами виникають значні 

труднощі, які пов’язані із впливом промислових та навмисних завад. Невизначеність щодо 
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самої природи таких завад приводить до появи проблеми забезпечення достовірності 

інформації. Відомі методи адаптивного управління, які застосовуються для забезпечення 

необхідної достовірності передачі інформації на основі завадостійких систем, носять 

розрізнений характер. Для кодування інформації, що засновано на ймовірнісних алгоритмах 

декодування, виникає потреба у додатковому врахуванні інформації щодо розкриття 

невизначеності декодування. Під час реалізації процедури декодування прийнятої 

інформаційної послідовності стають необхідні апріорні відомості, які зводяться до знання 

функцій правдоподібності прийнятих даних. За результатами відомого у літературі аналізу 

декодованої інформації сформована оцінка невизначеності інформації, мінімізовані вибір 

правил рішення за допомогою методів структурної та параметричної адаптації і забезпечено 

необхідну достовірність інформації. Проте існує деяка суперечність між обмеженими 

можливостями традиційних підходів щодо моніторингу, контролю, класифікації та 

кодування передачі інформації, проблем використання методів та моделей забезпечення 

достовірності інформації. Тому проблема забезпечення достовірності передачі інформації в 

умовах невизначеності та завад  є актуальною. 

Постановка задачі. Розвиток телекомунікації в Україні передбачає створення сучасних 

широкосмугових транспортних мереж на основі єдиних протоколів, розвиток абонентського 

доступу із використанням перспективних технологічних рішень - волоконно-оптичних ліній, 

технологій пасивної оптичної мережі, радіо технологій доступу, запровадження мобільного 

зв’язку та використання систем абонентського радіо доступу, забезпечення мереж 

мобільного телефонного зв’язку за допомогою поступового переходу до мереж наступних 

поколінь із конвергенцією інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних та 

комп’ютерних технологій та послуг. Розвиток телекомунікації повинен здійснюватися із 

урахуванням телекомунікаційних потреб національної безпеки та оборони. Тому на рівні 

держави  передбачено створення системи управління телекомунікаційними мережами з 

метою забезпечення телекомунікаційних потреб в умовах надзвичайних ситуацій, створення 

та розвиток Національної системи конфіденційного зв’язку із урахуванням можливості її 

подвійного використання  та заходів, які забезпечать постійне функціонуванняі розвиток 

спеціальних телекомунікаційних мереж у звичайних умовах та їх постійну готовність до 

роботи в умовах завад. 

Проаналізувавши властивості телекомунікаційних мереж, які є найбільш важливими із 

погляду користувача і з погляду забезпечення заданого рівня вимог до якості зв’язку як 

процесу доставки повідомлень прийшли до висновку, що основною задачею матеріалу статті 

є аналіз напрямів розвитку та основних властивостей мереж передачі даних, аналіз сучасного 

стану та перспектив розвитку систем передачі даних, розглянути принципи побудови систем 

передачі інформації по каналам із шумами та завадами, дослідити фактори, які призводять до 

невизначеностей під час забезпечення достовірності передачі інформації, проаналізувати 

методи забезпечення достовірності передачі інформації та визначити основні завдання 

досліджень і порядок їх вирішення. Розвиток сучасних високошвидкісних мереж окреслив 

низку особливостей надання сервісних послуг [2]: 

-  сформувався значний попит на нові послуги у значної кількості споживачів, що 

приносять операторам основні доходи; 

-  нові технології передачі, комутації та обробки інформації дозволяють ефективно та 

швидко модернізувати такі мережі; 

-  істотно підвищилось кількість та конкурентоспроможність мобільних операторів.  

Це було досягнуто за рахунок переходу до мереж наступного покоління – LTE (Long-

Term-Evolution), які підтримують широкий спектр інформаційних сервісних та 

комунікаційних послуг. Оцінка сучасного стану мобільних мереж України приводить до 

наступного відомого висновку: перспективи розвитку визначаються тим, наскільки 

продумано будуть використані потенційні можливості уже наявних традиційних мереж 

зв’язку. Сама технологія та архітектура LTE ґрунтується на фундаментальній ідеї розподілу 

функцій комутації та функцій надання послуг, що дозволяє виконати впровадження 
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глобальної інформаційної інфраструктури. Це надасть можливість користувачам отримати 

всі види послуг із необхідною якістю та відповідною вартістю. Для забезпечення таких 

вимоги необхідна більш гнучка архітектура телекомунікаційної мережі і підтримувала 

введення у дію нових послуг та їх супроводження із визначеною достовірністю на всю 

мережу [3]. 

Основна частина. Високошвидкісні мережі передачі даних є складною системою, що 

мають множину властивостей. Проаналізуємо властивості таких мереж, які є найбільш істот-

ними із погляду користувача - це  системи управління і забезпечення заданого рівня вимог до 

якості зв’язку як процесу доставки інформаційних повідомлень. Розвиток 

телекомунікаційних мереж  здійснюється із врахуванням їх роботи як у звичайних умовах, 

так і постійну готовність до роботи в умовах детермінованих та випадкових завад. У процесі 

функціонування на телекомунікаційні мережі та її елементи впливають різні фактори, що 

порушують її нормальну роботу. Вони призводять до порушення роботи ліній зв’язку, фізи-

чного виходу із ладу елементів мереж, інших негативних наслідків, у результаті чого вони 

переходить до такого стану, за якого вона не може забезпечувати процес доставки 

необхідних повідомлень. Тому мережа повинна мати здатність протистояти впливам, які 

порушують її роботу. Важливо відзначити, що, лише маючи необхідну стійкість до 

перешкод, мережа може забезпечити задану якість та своєчасність зв’язку, стійкість і 

безперервність управління [4]. Під час функціонування, доставки інформаційних 

повідомлень може порушуватися не тільки факторами, що безпосередньо впливають на 

роботу системи передачі даних в цілому. В цих умовах телекомунікаційна мережа повинна 

мати здатність адаптації до всіх змін - зовнішніх та внутрішніх факторів, особливо 

структурних змін, що визначають за якими показниками мережа має властивість мобільності. 

Тому можливо зробити висновок, що у разі забезпечення розглянутих вище властивостей, 

телекомунікаційна мережа може виконувати своє функціональне призначення - 

забезпечувати доставку інформаційних повідомлень у необхідному обсязі та із заданою 

якістю [5]. Для цього мережа повинна мати необхідну пропускну здатність. Від пропускної 

здатності мережі залежить виконання вимог до каналу передачі мережі, а також вимог до 

управління зі стійкості, безперервності, оперативності та якості. Властивістю забезпечення 

захисту від перешкод та безпеки характеризуються телекомунікаційні мережі загального 

користування стосовно  ідентифікації та забезпечення захисту інформації, що передається по 

системі. Також телекомунікаційні мережі загального призначення  характеризуються 

стійкістю до завад. Під завадостійкістю в даному випадку розуміється здатність системи 

забезпечувати задані показники достовірності передачі інформації за умов впливу 

ненавмисних завад. Під достовірністю інформації загалом розуміється деяка функція 

ймовірності помилки, тобто подія, яка полягає в тому, що реальні дані в системі не 

збігаються із первісним значенням. Ще одна властивість яка впливає на коректну роботу 

мережі є електромагнітна сумісність засобів передачі даних, тобто здатність електронних 

засобів одночасно функціонувати у реальних умовах експлуатації із заданою достовірністю 

при впливі на них ненавмисних завад та не створювати неприйнятних завад іншим 

електронним засобам. Таким чином, основними властивостями телекомунікаційних мереж є 

стійкість, мобільність, пропускна здатність, безпека, завадостійкість, достовірність та 

електромагнітна сумісність. Ці властивості досить повно характеризують основне 

функціональне призначення мережі за будь-яких умов функціонування. 

Як відомо, технологія LTE (Long-Term-Evolution), це стандарт довготермінової 

еволюції, розроблений та затверджений міжнародним об’єднанням 3GPP для побудови 

мереж зв’язку 4G [6]. Основуючись на IP- технологіях, LTE передбачає теоретичну 

пропускну здатність 326Мбіт/с у напрямі до абонента і 172Мбіт/с - у зворотному напрямі. 

Радіус дії кожної окремо взятої базової станції за оптимальних умов становить приблизно 5 

км. У разі потреби цю відстань можливо збільшити до кількох десятків кілометрів за рахунок 

антен. Технологія LTE дозволяє за рахунок підвищення ефективності мережі під час 

скорочення експлуатаційних витрат вирішувати проблеми, які пов’язані із експоненціальним 
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зростанням потоку даних. LTE підтримує розвиток нових сервісних послуг, тому її можна 

розглядати як технологію реалізації високошвидкісних додатків [7]. У процес розробки 

системи 3G в основному використовувались технічні рішення, отримані для системи GSM, 

по скільки саме ця технологія лідирувала в той час на ринку мобільного зв’язку. Планована 

система 3G повинна була задовольняти вимоги відкритості (відкриті стандарти прийняті 

міжнародними організаціями стандартизації та сумісності, забезпечуючи Q o S різних видів 

сервісних послуг. Зростали і технічні вимоги до пропускної здатності мереж 3G. Кінцевим 

користувачам мережі 3G важливо, щоб надані послуги не залежали від особливостей 

технологій доступу. Розвиток мобільних телекомунікаційних мереж направлений на 

підвищення пропускної спроможності цих систем за рахунок удосконалення фізичного рівня 

та використання IP-технологій із урахуванням оптимізації кількості обладнання таких 

систем. Принципи побудови таких мереж свідчить про те, що вони проектувались для 

достовірності передачі інформації 10-6...10-7. Тут не враховується вплив структурних завад 

від засобів промислового призначення та навмисних завад, які створюються електронними 

комплексами [8]. Зазначені завади можуть знижувати достовірність передачі інформації до 

10-1...10-5. 

Для оцінки достовірності та якості передачі розглянемо принципи побудови систем 

передачі інформації по каналам із шумами та завадами. На рис. 1 наведена загальновідома 

схема системи передачі інформації у телекомунікаційних мережах.  

 

 
 

Рис. 1. Загальна система передачі інформації в телекомунікаційних мережах 

 

Загальний принцип передачі наступний - прийнявши повідомлення m від джерела 

повідомлень, кодер генерує та видає на модулятор вхідну двійкову послідовність Xm з 

довжиною N (кодове слово). Далі модулятор перетворює кожен символ на один з двох 

сигналів, що подаються на вхід каналу. Демодулятор, підключений до виходу каналу, видає 

сигнал у . Детектор обробляє сигнал та видає елемент інформації, який у двійковому вигляді 

являє собою дійсний скаляр а. Декодер перетворює послідовність а у розв’язок m який 

вказує, яке із усієї сукупності кодових слів було передано. Під каналом у даному випадку 

мається на увазі середовище, за допомогою якого здійснюється передача сигналів від 

передавача до приймача. Співвідношення між вхідними та вихідними сигналами в 

загальному випадку має імовірнісний характер. Кодер є пристрій, який, приймаючи одне з N 

повідомлень від джерела повідомлень, створює відповідну послідовність сигналів, що 

подається на вхід каналу. Декодер це пристрій, який, приймаючи вихідну послідовність 

довжини N, обробляє її та видає результат оброблення споживачу повідомлень у зручному 

для нього вигляді. Зазвичай мета одержувача полягає в тому, щоб дізнатися, яке з кодових 

слів було передано. Якщо вихідне значення не збігається із вхідним кодовим словом, то має 

місце помилка. Імовірність помилки P(t) залежить від коду, каналу та методу оброблення 

інформації у декодері. Якщо ж застосовується детермінований декодер, то метод оброблення 

інформації може бути описаний як відображення безлічі всіх прийнятих послідовностей в 

множину Xm кодових слів; відображення задається як список множини послідовностей Ym, 

які перетворюються в декодоване слово Xm. Модулятор - це пристрій, який під час 

надходження однієї з команд від джерела повідомлень або кодера генерує відповідний 

сигнал та подає його у фізичний канал передачі. Демодулятор - пристрій, вихідний сигнал 

якого є найпершим сигналом, доступним для одержувача під час приймання, а детектор - 

пристрій, який перетворює цей сигнал на таку форму, щоб він міг бути поданий на декодер 
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чи виданий одержувачу повідомлень. Для боротьби із завадами передбачається створення 

кодів, здатних працювати у найгірших можливих умовах, але такий спосіб не дуже 

ефективний [9]. Для покращення  використовується метод, що полягає в узгодженні 

швидкості передачі із поточним станом каналу за допомогою зворотного зв’язку від 

приймача до передавача чи зондування каналу передачі. Дослідження  у сфері завадостійкого 

кодування спрямовані на пошук кодів, які корегують незалежні помилки досягли суттєвих 

позитивних результатів. Хоча у більшості реальних каналів передачі умови незалежності 

помилок не виконуються, і перешкоди з’являються у вигляді послідовності пакетів помилок 

досить великої довжини із високою щільністю помилок у межах пакета. У таких умовах 

коди, що корегують незалежні помилки, будуть малоефективні, по скільки на інтервалах між 

помилками є  надлишковість, яка міститься в коді, а в межах пакета помилок для корекції 

потрібна досить висока надлишковість. 

Розглянемо  фактори, що призводять до невизначеностей під час забезпечення 

достовірності передачі інформації у телекомунікаційних мережах передачі даних[10]. 

Функціонування мережі на практиці відбувається в умовах випадкової дії різних чинників та 

завад. Специфіка функціонування сучасних телекомунікаційних мереж визначає 

необхідність управління їх функціонуванням в умовах невизначеності.  Проте наявність у 

процесі адаптації невизначеності не дозволяє точно оцінити вплив управління на цільову 

функцію передачі. Складність сучасних систем передачі та невизначеність інформації про 

них збільшується, а вимоги до точності одержаного результату підвищуються, тому 

проблема представлення невизначеності є важливою проблемою. Внаслідок великої частки 

похибки початкових даних виникає похибка в розрахунку цільової функції, що призводить 

до значної зони невизначеності під час вибору оптимального режиму роботи системи. Звідси 

виникає необхідність розроблення методів, що враховують невизначеність початкових даних 

у процесі рішення задач багаторівневого управління адаптивними системами передачі даних. 

Для забезпечення достовірності передачі інформації та надання якісних сервісних 

послуг розподілених телекомунікаційних мереж передачі даних застосовують методи 

багаторівневого управління, основою яких є декомпозиція [11]. У результаті декомпозиції 

значна система поділяється на дрібні підсистеми із такими взаємозв’язками, щоб складна 

задача оптимізації перетворюється на групу локальних задач оптимізації. Окремі задачі 

виконуються та  ухвалюються за обмеженою інформацією, без використовування всього 

об’єму даних. Перехід до ієрархічної структури управління значно звужує множину 

допустимих стратегій, проте знижує і рівень невизначеності, що робить можливим 

отримання якіснішого розв’язання задач. 

Специфіка функціонування сучасних телекомунікаційних систем передачі даних 

визначає потребу управління їх функціонуванням в умовах невизначеності в умовах дії 

зовнішніх факторів. Це визначає актуальність проведення досліджень в області систем 

управління системами передачі даних, здатних під час виявлення завад різного типу 

змінювати способи застосування наявних систем протидії та захисту так, щоб запобігти 

зниженню якості передачі та забезпеченню заданої достовірності інформації. До основних 

факторів, які призводять до виникнення невизначеності у ході оброблення прийнятої 

інформації відносяться завади передачі. Загалом завадою називається будь-яка стороння дія 

на сигнал, яка заважає правильному його прийманню або  сигнали або дії, що спотворюють 

корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, 

телевимірювання, зв'язку тощо. Вплив завади може призвести до значних помилок систем 

передачі та вимірювання [12]. 

За способом створення розрізняють активні та пасивні завади. Активні завади 

формуються за допомогою пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію. Пасивні 

це завади, що створюються за рахунок ефекту зміни напрямку поширення чи пере 

випромінювання електромагнітних хвиль у каналах передачі. Результат  аналізу досліджень, 

описаних у вітчизняній і зарубіжній літературі показує, що адитивні завади за електричною 

та статистичною структурою діляться на три основних класи: флуктуаційні,  імпульсні 
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(часові), вузько смугові ( спектр). Флуктуаційна завада - це неперервний випадковий процес 

у вигляді суми великої кількості елементарних коливань, які збуджуються нерегулярною 

послідовністю короткочасних імпульсів, інтервал слідування яких менше тривалості 

перехідних процесів у приймальному тракті. Приклад флуктуаційної завади - це внутрішні 

шуми приймача, а причиною шумів є нерівномірність емісії електронних приладів, інжекції 

носіїв у напівпровідникових приладах, флуктуації зарядів у провідниках тощо. Також завада 

може проникати в приймач ззовні та має руйнуючий вплив на корисний сигнал так як  вона 

завжди є у каналі передачі, перекриває сигнал за часом та спектром, добре апроксимує суму 

завад від інших численних джерел. Імпульсна завада є випадковою (неперіодичною) 

послідовністю імпульсів, які збуджуються короткочасними імпульсами. При цьому інтервал 

слідування збуджуючих імпульсів більший, ніж тривалість перехідних процесів у 

приймальному тракті. Основними джерелами імпульсних завад є атмосферні явища, 

промислові електроустановки, лінії електропередачі, автомобілі з двигунами внутрішнього 

згорання, порушення контактів в апаратурі передачі тощо. Вузько смуговими називають 

завади у вигляді коливань із параметрами, які змінюються повільно чи є постійними в 

інтервалі тривалості сигналу. Вплив навмисних та і ненавмисних завад від сучасних засобів 

електронного впливи на засоби систем передачі даних також може розглядатися як «білий» 

шум. 

Розглянемо вплив потенційно небезпечних завад на збереження ефективності та 

достовірність передачі інформації у високошвидкісних телекомунікаційних мережах 

передачі даних. Періоду збереження ефективності роботи каналу передачі відповідає 

коефіцієнт збереження ефективності – значення показника ефективності використання 

об'єкта за призначенням за певну тривалість експлуатації до номінального значення цього 

показника, розрахованого за умови, що відмови каналу передачі протягом того ж періоду не 

виникають. З урахуванням  того, що  надійність роботи каналу передачі телекомунікаційної 

мережі оцінюється з допомогою співвідношення [2]: 
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)(tPі  ймовірність безвідмовної роботи складової частини каналу. 
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Тут 0T  і TB  – постійні величини, які визначаються за процедурою усереднення 

функції )(tP ;  

rk  – граничне значення (для t ). 
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Значення )(tГ  при t  прямує до певного значення rk , яке можна назвати 

коефіцієнтом готовності всієї мережі. Коефіцієнт rk залежить від ймовірності того, що канал 

передачі буде в працездатному стані у процесі діагностування в довільний момент часу, 

окрім періодів, коли телекомунікаційна мережа не використовується. Коефіцієнт готовності 

rk можна пов’язати із частиною загального часу, протягом якого канал передачі функціонує 

ефективно.  Задача забезпечення достовірності та оптимального управління, яка дозволяє 

удосконалити функціональні властивості каналів передачі, ставиться як задача визначення 

умов допустимого управління із квадратичним критерієм якості, що мінімізує функцію втрат 

швидкості передачі  при завадах )(uF : 

 

                                   ,
2

1
)(

0

dttuNtutxMtxuF
kt

t

crcr                        (4) 

 

для процесу, який описується такою системою рівнянь зміни швидкості передачі : 

 

                                    )()(
)(

tuBtxA
dt

tdx
  при 0)( xtx  ,  

                                    )()()( tyDtxCty  ,                                                      (5) 

 

де )(tx , )(tu , )(ty  – вектори стану роботи, управління та швидкості для каналу 

передачі телекомунікаційної мережі (залежні від набору параметрів; 

A , B , C , D – матриці постійних коефіцієнтів із визначеними розмірностями; M , N – 

симетричні вагові коефіцієнти, які можуть змінюватися в часі;  
0t , kt  – фіксовані моменти часу, які відповідають початку і кінцю інтервалу передачі; 

0x – початкове значення вектора стану каналу; n – кількість компонентів вектора стану 

каналу передачі ;  
p – кількість керуючих змінних управління;  

 txcr ,  tucr  – критичні значення відповідних функцій стану каналу та  управління, 

що характеризують втрати у каналах передачі при завадах (інформації, робочого часу, 

ресурсів тощо). 

На стадії формування цільової функції, з використанням якої контролюється процес 

контролю каналів передачі телекомунікаційної мережі, закладається можливість отримання 

результатів у певній формі, зручній для подальшої практичної реалізації. Реально можливі 

два підходи до форми оптимальних розв'язків для визначення достовірності передачі 

інформації: 

– у вигляді рекомендацій для подальшої реалізації в системі управління каналами 

передачі; 

– доведення результатів розрахунку до узагальнень управління каналами передачі 

телекомунікаційною мережею. 

Аналогічно до функції готовності визначають  і функцію оперативної готовності 

каналів передачі ),( ttF . Функція ),( ttF  пов’язана з імовірністю того, що канал  

буде не тільки придатний до використання у момент часу t, але і протягом заданого 

інтервалу часу ),( tt  за співвідношенням: 

 

                     
t

k dtFtFttF
0

)()()(),(  ,                         (6) 
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де  – оперативний час.  

Застосування функції ),( ttF  як показника надійності роботи каналів передачі 

телекомунікаційної мережі характерно для функціонування  на відповідних етапах. Таким 

етапам відповідають певні режими роботи в умовах критичних завад, що можуть порушити 

стабільну роботу каналів передачі. Границею функції ),( ttF   при t  є коефіцієнт 

оперативної готовності каналу при завадах rk0 : 

 

                           dFkttFxk
x

p
t

or 



 )(),(lim)( ,                               (7) 

 

де pk – постійний множник, який можна визначити за умовою 0)( xtx  .  

Оптимізація роботи каналів передачі телекомунікаційної мережі  з урахуванням завад 

належить до класу задач прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Візьмемо міру якості та достовірності прийнятого рішення в умовах невизначеності. 

Для цього використаємо вектор )(tx  – сукупність інформативних величин, які 

характеризують вихідні дані (початкові умови); вектор )(tz – сукупність величин, які 

характеризують прийняте рішення. Якість прийнятого рішення щодо удосконалення каналів 

передачі телекомунікаційної мережі описуємо за допомогою інтегральної функції втрат 

швидкості передачі за рахунок впливу завад, до якої приводить розв’язок z при заданих 

значеннях x . ),( xzF як і )(tR називають функцією ризику при завадах передачі. Тут 

обмежуємось розглядом регресійного співвідношення, згідно з яким за даним значенням 

величини x  проводиться оцінки величини Y (параметра моделі, який характеризує зміни 

функціоналу оцінювання якості передачі. При заданій функції втрат ризик завад  

),( xzF визначається як умовне математичне сподівання функції втрат швидкості передачі 

при даних значеннях x , z : 

 

 dxxyfzyxzYMxzF ),(),()),,((),(  ,                      (8) 

 

де ),( xyf – функція розподілу вектора x (встановлюється експертним методом); 

(.)M – формальний запис математичного сподівання. 

Для прогнозування функціонування каналів передачі телекомунікаційної мережі в 

умовах ризику виникнення завад мінімізуємо середній квадрат відхилень набору параметрів 

стану для заданого вектору x . Якість процедури прогнозування характеризується квадратом 

модуля відхилень. 

Із врахуванням вищевказаних виразів функцію ризику виникнення завад ),( xzF   

визначимо наступним чином: 
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Функцію ризику ),( xzF мінімізуємо. Ці співвідношення  складають основу моделі, 

яка характеризує якість та достовірність роботи каналів передачі  інформації у 

високошвидкісних телекомунікаційних мережах.  

Висновки. Аналіз властивостей високошвидкісних телекомунікаційних мереж які 

забезпечують необхідний рівень вимог до якості та достовірності каналів передачі даних 

показує, що дослідження принципів побудови систем передачі інформації по каналах із 

шумами та завадами, дослідження факторів, які призводять до невизначеностей під час 

забезпечення достовірності передачі інформації на сьогодні є актуальною та важливою 

проблемою. Розвиток сучасних мереж окреслив низку особливостей надання сервісних 

послуг, що було досягнуто за рахунок переходу до мереж наступного покоління мереж LTE, 

які підтримують широкий спектр інформаційних сервісних та комунікаційних послуг. 

Сучасний стан розвитку мобільних мереж України приводить до висновку, що перспективи 

розвитку визначаються тим, наскільки продумано будуть використані потенційні можливості 

уже наявних традиційних мереж зв’язку. Як відомо, технологія та архітектура LTE 

ґрунтується на фундаментальній ідеї розподілу функцій комутації та функцій надання 

послуг, що дозволяє виконати впровадження глобальної інформаційної інфраструктури. Це 

надає можливість користувачам отримувати всі види сервісних послуг із необхідною  якістю 

та достовірністю.  
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д.т.н., с.н.с. Селюков А.В., к.т.н. Хмельницкий Ю.В., Яковлев Д.П. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПОМЕХАХ 

 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения достоверности передачи информации и 

сервисных услуг для высокоскоростных сетей. В современных системах передачи информации 

обеспечение заданных значений показателей достоверности осуществляется за счет 

использования информационных технологий преобразования и кодирования. Во время передачи 

данных по таким каналам возникают значительные трудности, связанные с влиянием 

промышленных и преднамеренных помех. Неопределенность относительно самой природы 

таких помех приводит к появлению проблемы обеспечения достоверности информации. 

Известные методы адаптивного управления, которые применяются для обеспечения требуемой 

достоверности передачи информации на основе помехоустойчивых систем, носят разрозненный 

характер. Анализ свойств высокоскоростных телекоммуникационных сетей, которые 
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обеспечивают необходимый уровень требований к качеству и достоверности каналов передачи 

данных показывает, что исследования принципов построения систем передачи информации по 

каналам с шумами и помехами, исследование факторов, которые приводят к 

неопределенностям во время обеспечение достоверности передачи информации на сегодня 

является актуальной и важной проблемой. Поэтому исследование технологии и архитектура 

LTE, основанной на разделении функций коммутации и функций предоставления услуг позволит 

выполнить внедрение современной информационной инфраструктуры. Это предоставит 

возможность пользователям получать все виды сервисных услуг с необходимым качеством, 

достоверностью и соответствующей стоимостью.  

Ключевые слова: достоверность передачи данных, помехи передачи, сервисные услуги, 

архитектура LTE, технологии передачи, информационные ресурсы. 

 

prof. Selyukov A.V., Ph.D. Khmelnitsky Yu.V., Yakovlev D.P.  

PROVIDING  THE RELIABILITY OF INFORMATION TRANSMISSION AND SERVICE FOR 

HIGH-SPEED NETWORKS IN OBSTACLES 

 

The article considers issues of reliability of information transfer and service for high-speed 

networks. In modern communication systems providing specified values of indicators of reliability is 

carried out through the use of information technology transformation and coding. During data 

transmission on such channels there are significant difficulties associated with the influence of industrial 

and intentional interference. Uncertainty about the nature of such interference leads to problems of 

ensuring accuracy of information. Known methods of adaptive management applied to ensure the 

required reliability of data transmission based on error-correcting systems are not unified. Analysis of the 

properties of high-speed telecommunications networks that provide the necessary level of quality 

requirements and reliability of data transfer channels shows that the study of the principles of 

construction of systems of information transmission on channels with noise and interference, the study of 

factors that lead to uncertainties while ensuring the reliability of information transmission today is an 

actual problem. Therefore, a study of the technology and architecture of LTE is based on the separation 

of switching functions and functions of service provision which allows for the introduction of modern 

information infrastructure. This will provide an opportunity for users to obtain all kinds of services with 

the required quality, reliability and the corresponding cost.  

Keywords: reliability of data transfer, noise transmission, maintenance services, architecture LTE, 

technology transfer, information resources.  
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ  

ТА АРМІЯХ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ  
  

У статті розглянутий аналіз існуючих геоінформаційних технологій, що 

використовуються в Збройних Силах України та провідних країн світу; аналіз існуючих методів 

та алгоритмів відображення інформації зі зв’язку з використанням геоінформаційних 

технологій; аналіз необхідної інформації для відображення стану системи зв’язку Збройних 

Силах України, із врахуванням досвіду застосування частин (підрозділів) зв’язку ЗС України в зоні 

проведення АТО. 

Як свідчить досвід, отриманий при проведенні АТО, планування на тактичному рівні 

займає від двох до чотирьох годин. В умовах ведення бойових дій особливо критичними є вимоги 

до оперативності прийняття рішень, тому витрачання такого часу на планування, зокрема на 

планування організації зв’язку, неприпустиме.  

Необхідність та актуальність створення геоінформаційної підсистеми АСУ зв’язком 

Збройних Сил України (ГІС АСУЗ) обумовлена загальним підвищенням вимог до оперативності, 

повноти та якості інформаційного забезпечення процесу управління повсякденною та бойовою 

діяльністю військ зв’язку і невідповідністю сучасного стану забезпечення ЗС України 

інформацією про місцевість та об’єкти на ній досягненням в області інформаційних технологій. 

Ключові слова: геоінформаційні технології, автоматизована система управління зв’язком, 

спеціальне програмне забезпечення, геоінформаційна підсистема. 

 

Постановка завдання у загальному вигляді. На сьогоднішній день наявні комплекси 

і засоби автоматизації не в повній мірі здатні забезпечити оперативне вирішення завдань 

органів управління (ОУ) Збройних Сил України. Вони не складають єдину систему і за своїм 

технічним рівнем та іншими характеристиками не відповідають сучасним вимогам. Це 

негативно впливає на оперативність та якість рішень, що приймаються ОУ як під час 

повсякденної діяльності, так і під час підготовки та в ході ведення бойових дій.  

Викладення основного матеріалу. Теперішній стан забезпечення ЗС України 

інформацією про місцевість і об’єкти на ній характеризується дуже слабким використанням 

величезних можливостей обчислювальної техніки і машинної графіки в процесах створення 

та масової обробки картографічної інформації. Цим дуже ускладнюється створення і 

впровадження передових технологій виготовлення картографічної інформації та 

забезпечення нею автоматизованих систем управління військами (АСУВ) та 

автоматизованих систем навігації (АСН).   

Сучасні інформаційні технології вимагають корінного перегляду форм і способів 

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

функцій їхньої діяльності, у т.ч. й інформаційного забезпечення. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває питання створення і застосування в практичній діяльності органів 

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

Актуальність даних і оперативність їх отримання органами управління та військами 

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 масштабі часу близькому до реального. 

Зрозуміло, що ефективність управління військами (силами) у багато чому залежить від 

обґрунтованості рішень, що приймаються посадовими особами органів управління. Про неї 

можна судити за результатами операцій (бойових дій) і витратами на це ресурсів (сил, 

засобів і часу). Внаслідок розвитку теорії і практики управлінської діяльності вироблена 
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певна послідовність у роботі командирів і штабів щодо прийняття рішень на підготовку та 

ведення операції (бойових дій): усвідомлення поставленого завдання; всебічна оцінка 

обстановки; розроблення варіантів задуму, їх порівняльна оцінка і вибір найбільш 

раціонального; визначення завдань військам, органам управління, взаємодії та забезпечення; 

формулювання прийнятого рішення та його доведення до військ. Не зважаючи на умовність 

такої послідовності, кожен з її етапів має свій зміст і може виконуватись різними методами. 

Якісна сторона управлінської діяльності безпосередньо пов’язана з інформаційними 

технологіями і системами, засобами автоматизації, які застосовуються в органах управління 

військ.  

Аналіз стану розвитку географічних інформаційних систем в Україні показує, що 

одним з актуальних завдань нинішнього періоду розвитку України є інформатизація 

держави, в тому числі реалізація на базі геоінформаційних технологій сукупності 

взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних та виробничих процесів.  

Сьогодні вже є певний позитивний досвід розроблення вітчизняних ГІС-систем. Як 

приклад розробки на базі ГІС, можна навести організаційно-технологічну систему 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, яка є базовою основою Урядової інформаційно-

аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС) і складається з декількох 

підсистем. Основними завданнями цієї системи є забезпечення геопросторовою інформацією 

УІАС НС, автоматизація організаційних функцій міністерства, моніторинг екологічного 

стану та підвищення ефективності процесу прийняття рішень з питань мінімізації впливу 

Чорнобильської катастрофи на людину та екосистему.   

Вже кілька років функціонує геоінформаційна система Міністерства внутрішніх справ 

України. Проводиться робота над створенням геоінформаційної системи Державного 

комітету з охорони державного кордону України – ГІС “Кордон”, на яку покладені завдання 

підвищення ефективності інформаційного забезпечення функціонування державного 

кордону. 

Однією з галузей, де сьогодні почалося широке впровадження ГІС є містобудівництво. 

В таких містах України, як Київ, Дніпропетровськ, Львів, Запоріжжя, Луцьк, Тернопіль 

муніципальні органи влади створили центри автоматизації місцевого управління з 

використанням геоінформаційних систем і технологій. В цих центрах використовують, як 

ГІС закордонних фірм-розробників (ESRI, Autodesk, MapInfo, Intergraf), так і вітчизняні 

розробки ГІС  (МІСТО, ОКО, ORA, LandValue, ТЕРЕН).  

Найбільш відомою вітчизняною розробкою, що досить широко застосовується для 

забезпечення управління різними адміністративними одиницями є ГІС “ОКО” – розробник 

ВАТ “Геобіономіка”. Остання її версія, крім набору стандартних функцій, дозволяє 

вирішувати навігаційні та топогеодезичні задачі на основі використання системи GPS. 

Включення до складу мобільного комп’ютера сучасної мікроплати GPS та створення 

потрібного програмного забезпечення дозволяє користувачам виконувати принципово нові 

завдання, які стосуються кадастрових робіт, транспортних задач, оновлення карт тощо. Крім 

того, додатково розроблений модуль “ВІДОБР”, що не тільки забезпечує просте 

відображення створених іншими модулями ГІС “ОКО” електронних карт, таблиць та 

картографічних шарів, але може бути легко використаний в інших програмних продуктах 

типу СУБД, пошукових системах. Особливістю функціонування цього модуля є те, що 

користувач може за допомогою спеціальної макромови програмувати необхідний режим  

функціонування ГІС. 

Потрібно зауважити, що широке застосування ГІС в процесі управління державою 

неможливо без наявності вихідної інформації про місцевість. В її якості використовуються 

цифрові та електронні карти. Сьогодні вітчизняна цифрова картографія і відповідна 

інфраструктура відстають від світового рівня на 15–20 років. З метою нарощування випуску 

цифрової і традиційної картографічної продукції для господарських та оборонних потреб 
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держави прийняті: “Концепція багатоцільової національної ГІС України”, “Державна 

програма з цифрового картографування України”, а також створена і діє Державна комісія з 

геоінформаційних систем як дорадчий, координаційний та консультативний міжвідомчий 

орган. В рамках розробки цих документів виконаний аналіз розвитку геоінформатики в 

Україні, визначене коло основних користувачів цифрової картографічної інформації та 

визначені завдання, що вирішуються з використанням цифрових та електронних карт. 

Головні проблеми геоінформаційної інфраструктури України з точки зору 

впровадження ГІС полягають, з одного боку, в наявності у підприємств, організацій, органів 

влади постійно зростаючої потреби у використанні баз геоінформаційних даних, а з іншого 

боку, в накопиченні на підприємствах і в установах країни великого обсягу просторової 

інформації, зібраної різними шляхами (дистанційне зондування Землі, аерофотознімання, 

картографування, схеми мереж, транспортних магістралей та ін.), яка існує у різних системах 

та форматах, що не дозволяє ефективно її використовувати. 

Аналіз стану організації робіт зі створення географічної інформаційної системи ЗС 

України показав, що одна з найважливіших особливостей сучасного розвитку засобів 

збройної боротьби полягає у принципово новому підході до використання в ній 

інформаційної компоненти. З оперативної (воєнної) точки зору залежно від конкретних 

завдань та обставин інформація розглядається та використовується за трьома напрямками: 

як компонента, що забезпечує необхідними вихідними даними відповідних осіб 

(командирів, начальників) органів управління усіх рівнів при оцінці обстановки та прийнятті 

ними рішень стосовно застосування військ (сил), озброєння і військової техніки; 

як самостійний різновид “зброї” для активного вторгнення в інформаційний простір 

противника та виконання в ньому спеціальних завдань; 

як засіб захисту власного інформаційного простору. 

Перший напрямок використання інформації є традиційним для збройних сил. Сучасний 

досвід військових конфліктів та проведення АТО переконливо свідчить, що ефективність 

виконання військовими підрозділами бойових завдань і зусилля, які до цього прикладаються, 

перебувають у прямій залежності від оперативності, достовірності і повноти забезпечення 

органів управління відповідною тематичною інформацією, у тому числі інформацією про 

місцевість та об’єкти на ній. 

В наявних вітчизняних військових інформаційних системах місцевість та її властивості 

до цього часу ще досить часто оцінюються за допомогою паперових карт.  

На сьогоднішній день забезпечення військ (сил) геопросторовими даними частково 

вирішується завдяки наявності банку цифрової картографічної інформації, який створено в 

Збройних Силах (на базі 115 картографічного центу топографічної служби). Наявні цифрові 

карти спроможні підтримувати функціонування автоматизованих систем різного 

призначення необхідними геопросторовими даними про Україну та суміжні держави. Але 

залишається відкритим питання створення системи топогеодезичного забезпечення ЗС 

України на основі впровадження ГІС та   своєчасного оновлення існуючих даних і добування 

геопросторової інформації на інші географічні райони, яке можна розв’язати, створивши 

систему спеціальних космічних апаратів з відповідними засобами. 

У зв’язку із суттєвим розширенням напрямків застосування інформації в сучасних 

воєнних конфліктах провідні держави світу постійну увагу приділяють підвищенню 

інформаційно-технологічного рівня власних збройних сил. Це досягається створенням 

військових інформаційних систем різного призначення, які уніфікуються і послідовно 

нарощуються за ієрархічним принципом. Глобальною метою є створення єдиної для 

збройних сил інтегральної системи автоматизованого управління, контролю, зв’язку та 

розвідки. Лише впровадження такої системи дає можливість забезпечити достатній рівень 

воєнної безпеки держави.  

Дані, що здобуваються та обробляються у військових інформаційних системах, містять 

інформацію двох різновидів: атрибутивну (тематичну, логічну) та просторову (графічну, 

геометричну). Нині існує одна досконала і ефективна технологія об’єднання цих видів 
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інформації, їхнього спільного зберігання та оброблення. Це геопросторова технологія із 

застосуванням геоінформаційних систем.  

Практично усі відомі зарубіжні військові інформаційні системи побудовані з 

використанням ГІС і зараз ця тенденція продовжує домінувати.    

Сутність ГІС полягає у забезпеченні повсякденної та бойової діяльності збройних сил 

цифровою картографічною інформацією про місцевість і об’єкти на ній.  

Найбільш важливими сферами їх застосування можна вважати: навігацію, планування 

операцій (бойових дій), розвідку, картографування (ведення даних спостережень, складання 

оглядово-географічних, топографічних, спеціальних (тематичних) карт, формування 

картографічних документів), організація взаємодії, підтримка і прийняття рішень та в 

кінцевому підсумку, зв’язок і вплив на бойову ефективність військ (сил) та зброї. 

Основні завдання ГІС в загальній системі інформаційного забезпечення полягають в 

збиранні, обробленні, моделюванні та аналізі цифрової картографічної інформації і 

використанні отриманих даних в повсякденній та бойовій діяльності збройних сил. 

Сучасні ГІС можна розділити на такі класи: 

1. Потужні, зорієнтовані на робочі станції під операційну систему UNIX та мережеву 

експлуатацію системи універсального характеру, які мають різні засоби введення інформації 

та її виведення. Таких систем близько 20. Із них найбільш відомі ARC/INFO, MGE, 

SYSSCAN, System 9, SPANS GIS тощо. 

2. Системи призначені для менш потужних платформ та які мають окрему 

спеціалізацію. До них відносяться: CADdy, Arc-CAD, CAD Relief, Micro Station та інші. 

3. Настільні ГІС, які працюють на ПЕОМ. До них відносяться: ATLAS GIS, PC Arc Info, 

MapInfo, MGE-PC, Win GIS, Arc View тощо.  

Протягом останніх років за кордоном створено низку географічних інформаційних 

систем військового призначення, таких як:  

мобільна картографічна  система LM3S  компанії “Loкhid Martin”, яка призначена для 

оперативного створення карт і аналізу місцевості; 

система VERGIS (ГІС верифікації), розроблена болгарськими фахівцями для 

автоматизованого оброблення даних про звичайні сили і озброєння в Європі; головне 

призначення – підвищення ефективності оброблення інформації на усіх рівнях процесу 

верифікації; 

ГІС GeoPres – збройних сил Швеції. Призначена для створення тактичних ситуаційних 

карт, планування бойових дій, аналізу цілей, моніторингу військових ігор, вирішення 

різнопланових оперативних і тактичних завдань. В основу цього програмного продукту 

покладено стандарти Arc View GIS та Map Objects. Сьогодні  ГІС дозволяє розповсюджувати 

інформацію від командирів нижчої ланки до штабу управління найвищого рівня;  

тактична інформаційна система  FENIX збройних сил Швеції; 

система підтримки управління полем бою (BCSS) сухопутних військ Австралії. 

Передбачається, що система BCSS забезпечить потреби збройних сил Австралії з підтримки 

управління підрозділами на далеку перспективу. Основу ГІС системи BCSS складає 

поставлена ESRI (США) програма Arc View GIS з додатковими модулями Arc View 3D 

Analyst та Arc View  Spatial Analyst. Це програмне забезпечення є засобом підтримки 

прийняття рішень і інструментальним засобом користувача для проведення аналізу 

місцевості і мобільного аналізу дислокації військ (сил). На початковому етапі в складі 

системи BCSS будуть задіяні 140 пакетів Arc View GIS з двома додатковими модулями; 

об’єднана система планування забезпечення бойових дій ВМС США; 

командна система сухопутних військ збройних сил Канади (LFCS) типу  CI; 

командна система збройних сил Франції (SICF); 

тактична інформаційна система сухопутних військ Великобританії TACISYS. Перші 

зразки системи використовувалися ще для забезпечення розгортання сил IFOR НАТО в 

Боснії. Після удосконалення, відповідно до вимог командування та згідно з набутим 

досвідом, систему було допущено до серійного виробництва. Тактична інформаційна 
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система TACISYS призначена для підтримання роботи штабів рівнів дивізії чи корпусу на 

полі бою. До основних функцій системи належать: аналіз та візуалізація місцевості; 

оброблення зображень (аеро-, космічних та наземних знімків); керування даними; 

виготовлення карт (схем); моделювання та розрахунки. Цифрова географічна інформація, яка 

необхідна для підтримування функціонування системи, постачається військовою 

топографічною службою Великобританії. 

Отже, використання ГІС у складі інформаційних систем військового призначення за 

даними зарубіжних джерел дає змогу: 

оперативно відображати будь-які зміни обстановки та візуалізувати зону ведення 

бойових дій; 

 швидко та якісно проводити аналіз геопросторової інформації і приймати адекватні 

раціональні рішення; 

автоматизувати стандартні військові процедури, зокрема оновлення та ведення карти, 

визначення координат певних об’єктів тощо; 

забезпечувати користувачам, які залучені в процес прийняття певного рішення, 

однакову вихідну картину бойових дій; 

підтримувати знання військово-об’єктової обстановки на тактичному та оперативно-

тактичному рівнях; 

забезпечувати швидке поширення інформації до зацікавлених санкціонованих 

користувачів. 

Світовим лідером в сфері розробки ГІС та її додатків признана фірма ESRI – 

Environmental Systems Research Institute (США), а її головний продукт – повнофункціональна 

ГІС  ARC/INFO є одним з світових стандартів ГІС-систем.  

Таким чином, аналіз основних результатів розробки та впровадження ГІС в збройних 

силах провідних країн світу показує, що: 

сьогодні приділяється велика увага розробці та використанню геоінформаційних 

систем військового призначення; 

основним напрямком діяльності у цій галузі є використання в якості одного із світових 

стандартів ГІС-систем програмного продукту фірми ESRI (США) – повнофункціональної 

ГІС ARC\INFO; 

основною областю застосування ГІС військового призначення є забезпечення органів 

управління усіх рівнів геопросторовою інформацією. 

Висновок. Загальними недоліками, які характерні сучасному стану використання 

геопросторової інформації в Збройних Силах України є: 

відсутність сучасних потужних ПЕОМ та засобів автоматизації, що стримує подальше 

широке використання ГІС для забезпечення повсякденної та бойової діяльності військ (сил);  

відсутність організаційно-методичної та нормативної документації стосовно створення, 

впровадження і функціонування ГІС ЗС України; 

невідповідність обсягів проведення дослідно-конструкторських робіт з питань 

цифрової картографії, розробки та впровадження ГІС у військах (силах)  змісту та обсягу 

завдань, які будуть вирішуватися за їх допомогою; 

недостатня координація зусиль усіх науково-дослідних установ ЗС України та низьке 

фінансове і матеріально-технічне забезпечення вирішення завдань створення та 

впровадження ГІС ЗС України. 
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Скрипка А.А., Лиманская А.Л., Ляшенко А.Т., Шугалий О.А. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ УКРАИНЫ И АРМИИ ВЕДУЩИХ СТРАН 

МИРА 

 

В статье рассмотрен анализ существующих геоинформационных технологий, 

используемых в Вооруженных Силах Украины и ведущих стран мира; анализ существующих 

методов и алгоритмов отображения информации по связи с использованием 

геоинформационных технологий; анализ необходимой информации для отображения состояния 

системы связи Вооруженных Силах Украины, с учетом опыта применения частей 

(подразделений) связи ВС Украины в зоне проведения АТО. 

Как показывает опыт, полученный при проведении АТО, планирование на тактическом 

уровне занимает от двух до четырех часов. В условиях ведения боевых действий особенно 

критичными являются требования к оперативности принятия решений, так расходования 

такого времени на планирование, в том числе на планирование организации связи, недопустимо. 

Необходимость и актуальность создания геоинформационной подсистемы АСУ связью 

Вооруженных Сил Украины (ГИС АСУЗ) обусловлена общим повышением требований к 

оперативности, полноты и качества информационного обеспечения процесса управления 

повседневной и боевой деятельностью войск связи и несоответствием современного состояния 

обеспечения ВС Украины информации о местности и объекты на ней достижениям в области 

информационных технологий. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, автоматизированная система 

управления связью, специальное программное обеспечение, геоинформационная подсистема. 

 

Skripka A.A, Limanskaya A.L, Lyashenko A.T., Shugaly O.A. 

ANALYSIS OF EXISTING GEO-INFORMATIONAL TECHNOLOGIES USED IN THE ARMED 

FORCES OF UKRAINE AND THE ARMY OF THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD 

 

The article analyzes the existing geoinformation technologies used in the Armed Forces of Ukraine 

and the leading countries of the world; analysis of existing methods and algorithms for displaying 

information on communication with the use of geoinformation technologies; analysis of the necessary 

information for displaying the state of the communication system of the Armed Forces of Ukraine, taking 

into account the experience of using parts (units) of communication of the Armed Forces of Ukraine in 

the zone of ATO. 

According to the experience gained during the ATO, scheduling at the tactical level takes from two 

to four hours. In the conditions of warfare, the requirements for the efficiency of decision-making are 

especially critical, so spending such a time on planning, in particular, on the planning of a 

communications organization, is unacceptable. 

The necessity and urgency of the creation of the GIS information system of the Armed Forces of 

Ukraine (GIS) is due to the general increase in the requirements for the efficiency, completeness and 

quality of the information provision of the day-to-day management and combat activity of the troops and 

the non-compliance of the current state of the provision of the Armed Forces of Ukraine with information 

on the terrain and objects on her achievement in the field of information technology. 

Keywords: geoinformation technologies, automated communication management system, special 

software, geoinformation subsystem. 
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МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ КАРТ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОЇ 

БАЗИ ДАНИХ  

 
Навігаційне забезпечення військ є одним з видів топогеодезичного забезпечення військ (сил). 

На сьогоднішній час існує загальна проблема щодо удосконалення систем управління частинами 

та підрозділами та висуваються нові вимоги до забезпечення військ картографічними 

матеріалами. Вирішення даної проблеми можлива з використанням програмного забезпечення 

інструментальних картографічних та геоінформаційних систем. Однією з багатьох ланок щодо 

забезпечення військ картографічними матеріалами є забезпечення саме навігаційними картами. 

На основі проведеного аналізу змісту та шляхів використання навігаційних карт у 

Збройних Силах провідних країн світу, а також нормативно-правової бази, що стосуються 

навігаційного забезпечення Збройних Сил України, визначено перелік задач, для вирішення яких 

можуть використовуватись навігаційні карти в інтересах Топографічної служби Збройних Сил 

України. Також проведений аналіз напрямків використання геоінформаційних систем для 

військової сфери свідчить про необхідність розроблення додаткових інструментів 

геопросторової оброки даних у відповідності до завдань, які вирішуються при організації заходів 

топогеодезичного забезпечення Збройних Сил України. Таким чином, у статті розроблена 

методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних. 

Ключові слова: карта місцевості, цифрова карта, навігаційна карта, програмний комплекс 

ArcGIS. 

 

Вступ. Широке впровадження засобів електронно-обчислювальної техніки в системи 

управління Збройних Сил країни зумовило необхідність включення цифрової інформації про 

місцевість у процеси автоматизованої обробки даних. 

Сучасні вимоги військ (сил) до змісту та якості топогеодезичного забезпечення 

можливо виконати лише за умови впровадження використання сучасних технічних засобів 

[1-4]. Це обумовлено загальним підвищенням вимог військ (сил) до оперативності, повноти і 

якості інформаційного забезпечення процесу управління повсякденною та бойовою 

діяльністю ЗС України [5-7]. Реалізація цього шляху можлива з використанням програмного 

забезпечення інструментальних картографічних та геоінформаційних систем. 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. В ході удосконалення систем 

управління частинами та підрозділами, висуваються нові вимоги до забезпечення військ 

картографічними матеріалами. Виходячи з практичної необхідності виникла нагальна 

потреба в розробленні нових картографічних документів у системі топогеодезичного 

забезпечення війсь (сил), а саме, навігаційної карти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз змісту та шляхів використання 

навігаційних карт у збройних силах провідних країн світу свідчить про те, що ефективність 

виконання завдань частинами та підрозділами збройних сил залежить від способів 

використання геопросторової інформації і сучасних програмно-технічних засобів для роботи 

з нею. Зазначений досвід необхідно застосовувати при розробленні навігаційних карт для 

потреб частин і підрозділів Топографічної служби ЗС України. В пропозиціях, щодо 

удосконалення нормативної бази в частині робіт по організації топогеодезичного 

забезпечення, визначено що є необхідність доповнення керівних документів з 

топогеодезичного та навігаційного забезпечення Збройних Сил України, а саме, внести до 
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групи спеціальних карт новий вид – картографічного документу (окремий вид спеціальної 

карти) навігаційну карту. Визначено що навігаційна карта – це карта, яка призначена для 

детального вивчення маршруту, що розробляється, та місцевості, яка до нього прилягає.  

Мета статті. В статті представлена розроблена методика створення навігаційних карт 

на основі цифрової бази даних. 

Викладення основного матеріалу. Навігаційна карта створюється з використанням 

програмного комплексу ArcGIS для кожного окремого маршруту та при необхідності 

роздруковується. 

Сутність методики полягає у створенні нового (навігаційного) шару карти та інтеграція 

його у наявні шари електронної карти. 

І. Підготовчий етап. 

1.1. Визначення на базовій електронній карті початкову точку з якої буде здійснюватися 

рух транспортного засобу (пішої колони). 

1.2. Визначення на базовій електронній карті проміжних (за необхідності) та кінцевої 

точку руху. 

1.3. Прокладання оптимального (за визначеним критерієм) маршруту руху. 

Здійснюється наявними модулями ПК ArcGIS. 

1.4. Уведення параметрів буферної навігаційної зони (від 100 м до 3000 м). При 

необхідності параметри можуть бути збільшені/зменшені. Під буферною навігаційною зоною 

розуміється зона зліва та справа від прокладеного маршруту руху на визначену відстань. 

ІІ Основний етап – формування навігаційного шару 

2.1. Визначення масиву навігаційних об’єктів, які потрапляють у визначену буферну 

навігаційну зону. 

2.1.1. Визначення масиву об’єктів з бібліотеки «Навігаційні об’єкти». 

2.1.2. Визначення масиву об’єктів з бібліотеки «Додатково-інформаційні об’єкти». 

2.1.3. Визначення масиву об’єктів з бібліотеки «Попереджувальні об’єкти». 

2.2. Формування бібліотек умовних знаків навігаційних об’єктів.  

2.2.1. Формування основи бібліотеки умовних знаків для масиву «Навігаційні об’єкти». 

2.2.2. Формування основи бібліотеки умовних знаків для масиву «Додатково-

інформаційні об’єкти». 

2.2.3. Формування основи бібліотеки умовних знаків для масиву «Попереджувальні 

об’єкти». 

2.2.4. Наповнення основи умовних знаків інформаційними даними із бібліотек об’єктів. 

2.2.5. Об’єднання бібліотек умовних знаків різних масивів у загальну, для визначеної 

буферної зони. 

2.2.6. Створення нового навігаційного шару. 

ІІІ. Завершальний етап – створення навігаційної карти маршруту. 

3.1. Візуалізація навігаційного шару. 

3.2. Інтеграція навігаційного шару у основну електронну карту. 

3.3. Коригування навігаційного шару. 

3.4. Друк навігаційної карти маршруту руху. 

Розроблена методика застосовується для оброблення табличних даних з подальшою 

візуалізацією засобами ГІС. 

Для багатьох типів операцій кінцевим результатом є представлення даних у вигляді 

карти чи графіка. За їх допомогою візуалізація самих карт може бути легко доповнена 

звітними документами, тривимірними зображеннями, графіками і таблицями, фотографіями 

й іншими засобами.  

Алгоритм оброблення вхідних даних для розробленої методики наведений на рис. 1.  

Структура базового набору шарів навігаційних карт. 

Цифрова карта місцевості (ЦКМ) являє собою цифрове відображення змісту 

топографічної карти, об’єкти якої представлені у закодованій формі просторовими 

координатами та їхніми характеристиками. Вона створюється з урахуванням законів 
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картографічної генералізації в прийнятних для карт проекціях, розграфленні та системі 

координат і висот. 

ЦКМ призначена для використання в інформаційно-аналітичних системах, що 

побудовані на базі геоінформаційних технологій, з метою вивчення і оцінки місцевості, 

орієнтування на ній, виконання вимірювань, розрахунків та побудови моделей ситуацій і 

процесів, які відбуваються на місцевості. 

 

Вхід

Визначення масиву навігаційних об'єктів, що 
потрапляють до буферної зони

(використовуються 3 бібліотеки навігаційних об'єктів)

1

2

Введення вихідних даних:

1. Початок маршруту

2. Кінець маршруту

3. Уведення проміжних точок руху

Введення параметрів буферної 

зони

Генерування ПК ArcGIS оптимального маршруту

Формування 3-х основ бібліотек умовних знаків

Наповнення основ бібліотек умовних знаків

навігаційними даними з бібліотек навігаційних об'єктів 
та створення загальної бібліотеки умовних знаків

Створення навігаційного шару карти

Інтеграція навігаційного шару в загальну електронну 
карту

Корегування

Вихід

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Виведення результатів:

друк навігаційної карти

 
Рис. 1. Алгоритм оброблення вхідних даних для розробленої методики 

 

Цифрові карти повинні відповідати основним вимогам, що приведені нижче: 

– створюватись на вибрану територію цілком без розподілу інформації на 
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номенклатурні листи топографічних карт чи будь-якої іншої розрізки; 

– створюватись у світових координатах (довгота, широта); 

– забезпечувати можливість програмного визначення даних про розташування об’єктів 

та їх характеристик; 

– вміщувати значення кількісних, якісних характеристик та кодів об’єктів у системі 

класифікації та кодування картографічної інформації (Класифікатор топографічної 

інформації для топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 

1: 500000, 1:1000000); 

– точність карти повинна відповідати точності вихідного картографічного матеріалу; 

– мати структуру подання інформації, що забезпечує можливість внесення змін та 

доповнень і конвертації як у топологічні так і в нетопологічні формати геоінформаційних 

систем. 

Вихідним форматом, який використовується у військовій картографії, є формат F20S. 

Існує версія формату з кількістю файлів – чотири. Кількість файлів залежить від технології 

створення ЦКМ, але загальна кількість інформації, яку вони містять для всіх версій 

однакова. 

Структура ЦКМ сформована на принципах об’єктно-орієнтованих систем і складається 

з елементів, об’єктів, узагальнюючих об’єктів і сегментів.  

Цифрова карта місцевості виробництва топографічної служби Збройних Сил України 

складається з восьми базових сегментів.  

Перший сегмент. Математичні елементи, елементи планової і висотної основи (опорні 

пункти, пункти державної геодезичної мережі, точки мережі знімання, астрономічні пункти, 

нівелірні марки і репери, позначки висот). 

Другий сегмент. Рельєф суші (рельєф, виражений горизонталями або висотами на 

рівномірній чи нерівномірній сітці і форми рельєфу, які не виражаються горизонталями). 

Третій сегмент. Гідрографія (водойми, водотоки, джерела води) та гідротехнічні 

споруди. 

Четвертий сегмент. Населені пункти (населені пункти, окремі будівлі, елементи 

внутрішньої структури). 

П’ятий сегмент. Промислові, сільськогосподарські і соціально-культурні об’єкти. 

Шостий сегмент. Дорожня мережа (залізниці, шляхи, стежки) і дорожні споруди. 

Сьомий сегмент. Рослинний покрив і ґрунти. 

Восьмий сегмент. Політико-адміністративний устрій, огорожі і окремі природні явища і 

об’єкти. 

В залежності від призначення ЦКМ, до неї можуть бути включені додаткові (тематичні) 

сегменти. 

Метрична інформація визначає характеристики графічного відображення точкових, 

лінійних і площинних об’єктів ЦКМ.   

Змістовні властивості топографічних та узагальнюючих об’єктів відображаються в 

семантичній інформації ЦКМ. Семантичну інформацію складає множина якісних і 

кількісних характеристик, які називаються атрибутами цих об’єктів. 

Поділ картографічної інформації при її перетворенні в цифрову форму на метричну і 

семантичну тісно пов’язаний з поняттям класифікатора.  

Класифікатор інформації цифрової карти місцевості призначений для формалізованого 

подання атрибутивних даних про елементи і об'єкти місцевості. По змісту він є 

систематизованим зведенням кодових позначень об’єктів місцевості, а також ознак, що 

характеризують ці об’єкти. 

Навігаційна карта виготовляється на основі цифрової карти масштабу 1 : 200 000, 

змістовне навантаження отримується з цифрової топографічної карти масштабу 1 : 50 000.  

Детальні дані про маршрут, об’єкти визначені в якості орієнтирів та їх детальні 

характеристики, назви населених пунктів, перехрестя та автомобільні розв’язки, 

характеристики мостів, кілометрові позначки та інша навігаційна інформація, а також 
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показуються об’єкти, які можуть бути завадами на маршруті, та додаткова інформація 

довідкового характеру формується додатковим окремим шаром до стандартизованої 

цифрової моделі місцевості. 

Формування навігаційного змісту карти окремим шаром обумовлюється можливістю 

внесення змін до цифрової картографічної моделі (оновлення, виправлення карт). 

Відокремлене створення навігаційного шару забезпечить його незалежність (автономність) 

від основної картографічної моделі.  

Висновки. Результатом проведеного дослідження є розроблення методики створення 

навігаційної карти на основі цифрової бази картографічних даних. Розроблена методика 

передбачає створення навігаційної карти з використанням програмного комплексу ArcGIS 

для кожного окремого маршруту та при необхідності роздруковується. 

Сутність методики полягає у створенні додаткового навігаційного шару карти та 

інтеграція його до наявної електронної карти. В процесі розроблення методики визначена  та 

обґрунтована структура об’єктового складу  шару з навігаційною інформацією. 

За розробленою методикою створений програмний інструмент для виготовлення 

дослідного зразку навігаційної карти. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ БАЗ 

ДАННЫХ 

 

Навигационное обеспечение войск является одним из видов топогеодезического обеспечения 

войск (сил). На сегодняшнее время существует общая проблема по усовершенствованию систем 

управления частями и подразделениями, а также выдвигаются новые требования к 

обеспечению войск картографическими материалами. Решение данной проблемы возможно с 

использованием программного обеспечения инструментальных картографических и 

геоинформационных систем. Одной из многих задач по обеспечению войск картографическими 

материалами является обеспечение именно навигационными картами. 

На основе проведенного анализа содержания и путей использования навигационных карт в 

Вооруженных Силах ведущих стран мира, а также нормативно-правовой базы, касающейся 

навигационного обеспечения Вооруженных Сил Украины, определен перечень задач, для решения 

которых могут использоваться навигационные карты в интересах топографической службы 

Вооруженных Сил Украины. Также проведеный анализ направлений использования 

геоинформационных систем для военной сферы свидетельствует о необходимости разработки 

дополнительных инструментов геопространственной обработки данных в соответствии с 

задачами, которые решаются при организации мероприятий топогеодезического обеспечения 

Вооруженных Сил Украины. Таким образом, в статье разработана методика создания 

навигационных карт на основе цифровой базы данных. 

Ключевые слова: карта местности, цифровая карта, навигационная карта, программный 

комплекс ArcGIS. 
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METHOD OF CREATION OF NAVIGATION CARD BASED ON DIGITAL BASIS OF DATA 

 

Naval support of troops is one of the types of topo-geodetic support for troops (forces). At present, 

there is a general problem with improving parts and units management systems and introducing new 

requirements for providing troops with cartographic materials. The solution of this problem is possible 

using the software of instrumental cartographic and geographic information systems. One of the many 

links in providing troops with cartographic materials is providing navigation cards. 

On the basis of the analysis of the content and ways of using the navigational charts in the Armed 

Forces of the leading countries of the world, as well as the regulatory framework concerning the 

navigation support of the Armed Forces of Ukraine, a list of tasks for which navigation maps can be used 

in the interests of the Topographic Service of the Armed Forces of Ukraine. Also, the analysis of the 

directions of use of geoinformation systems for the military sphere indicates the need to develop additional 

tools for geospatial data services in accordance with the tasks that are being solved in organizing events of 

the topo-geodetic support of the Armed Forces of Ukraine. Thus, the article develops a method for 

creating navigation maps based on a digital database. 

Keywords: terrain map, digital map, navigation map, ArcGIS software complex. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТАРГЕТИНГУ 

В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ І НЕПОВНОЇ ІНФОРМОВАННОСТІ 

 
У статті розглядаються нові при  нципи і підходи до оцінки ефективності застосування 

стратегії таргетинговой реклами, в основі яких лежить порівняння якості рішень, що 

приймаються компанією-оператором системних рішень без можливості використання 

інформаційної технології таргетингу або з її використанням. Визначено методику оцінки 

ефективності прийняття рішення про інвестування в інформаційну технологію таргетингу, 

яка є основним інструментом вибору найбільш ефективної стратегії зі списку альтернативних 

проектів, запропонованих до розгляду, з точки зору максимізації відгуку і мінімізації марних 

витрат. Запропоновано методи системної оцінки ступеня і рівня ризику при викритті 

невизначеності дій протиборчих сторін. Передбачається, що ступінь ризику при протидії 

сторін залежить, як від ймовірності вибору противником певної стратегії, так і від імовірності 

розпізнавання прийнятого рішення. Рівень ризику визначає розмір збитку кожного гравця. 

Ефективність альтернативних стратегій рекламування в умовах конкуренції і неповної 

інформованості знаходиться за допомогою точкових та інтервальних оцінок результатів 

рішень щодо застосування тієї чи іншої стратегії в разі передбачуваних дій конкурента, які 

значення функції корисності на безлічі виходів. 

Ключові слова: інформаційна технологія орієнтування, екстремальні властивості функцій, 

метод інтервального порівняння, альтернативні стратегії, гарантоване і абсолютні граничні 

значення. 

 

Постановка проблеми. Одним з найбільш відповідальних етапів при прийнятті 

рішення щодо інвестування у інформаційну технологію таргетингу є оцінка економічної 

ефективності, яка є основним інструментом вибору найбільш ефективної рекламної стратегії 

із списку альтернативних проектів, запропонованих до розгляду, з точки зору максимізації 

відгуку і мінімізації марних витрат. 

Загалом економічну ефективність інвестицій у таргетинг реклами варто розглядати як 

результативність інвестицій в інформаційні технології, реалізацію програм та заходів, що 

характеризуються відношенням отриманого економічного ефекту (результату) до витрат, які 

зумовили отримання цього результату. 

Розглядається приклад протидії компаній з урахуванням факторів ризику в умовах 

електронної комерції. Враховуючи особливості цієї задачі, потрібно розглянути низку 

факторів та умов, що характерні для сучасних суспільних процесів. Багато особливостей і 

недоліків випливає із відмінностей стратегій учасників протидії, внаслідок чого, одна 

компанія може одержати більше переваг, інша – менше, або взагалі опинитись у програші. 

Сформоване рішення матиме потрібний рівень якості та ефективності, якщо під час його 

формування одночасно були забезпечені відповідні рівні повноти, достовірності і 

своєчасності інформованості про наявну ситуацію для мінімізації ступеня і рівня ризику.  

Отже, умови визначення раціонального рівня інформованості можна безпосередньо 

розглядати як багатоцільову задачу оптимізації. Але при цьому необхідно розкрити 

невизначеність багатьох цілей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Алгоритм будь-якого методу оптимізації в 

руслі стратегічного підходу до оцінки бюджету виглядає в таким чином [1-4]: 

1. Будується математична модель ринку, на якій працює розглянута компанія. 

2. Виходячи із цієї моделі, визначається функція впливу комунікаційного бюджету на 

розміри одержуваних доходів. 

3. Визначається максимум цієї функції. Бюджет, при якому цей максимум досягається, 

буде оптимальним. 

Спочатку проводиться оцінка того, скільки грошей розумно виносити на даний ринок, а 
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потім визначаються рекламні завдання й розраховуються видатки [5]. Традиційні економіко-

математичні моделі, побудовані на основі регресійного аналізу [6-8], виявляються 

малопридатними для опису процесу рекламування в умовах конкуренції через ігнорування 

ними фактору нестабільності (нестійкості) і невизначеності дій конкуруючої компанії, 

оперування монотонними, унімодальними функціями [9]. До інших особливостей задач 

протидії компаній можна віднести: можливість впливу великого обсягу непрогнозованих 

природніх, техногенних та інших факторів ризику, вплив яких може суттєво змінити умови і 

результати досягнення поставлених цілей [10], прямий вплив фактору часу на 

результативність стратегії дії кожного учасника гри [11]. 

Беручи до уваги наведені фактори, можна стверджувати, що методи розв’язання задачі 

повинні забезпечувати кількісне оцінювання, як ступеня досягнення потенційно 

прогнозованого найкращого результату дій, так і ступеня відмінності прогнозованого 

мінімального допустимого результату дій від потенційно можливого найгіршого результату, 

оцінювання похибок отриманого розв’язку для прийнятої стратегії дій, зумовлених 

неповнотою, невизначеністю і суперечливістю вихідної інформації про цілі, рішення і дії 

протидіючої сторони, можливість уточнювання первинного розв’язку в разі підвищення 

рівня достовірності інформованості про стратегію протидіючої сторони, оцінювання 

наслідків потенційних можливостей впливу непрогнозованих факторів ризику на рівень 

досягнення цілей компанії. Ці задачі вирішуються в даній статті. 

Виклад основного матеріалу. У реальних умовах протидії сторін зазвичай наявна 

взаємна дезінформація: обравши одну стратегію, кожна сторона удає, що прийнята інша 

стратегія [12]. Звідси випливає, що ступінь ризику у разі протидії сторін залежить, як від 

ймовірності вибору супротивником певної стратегії, так і від ймовірності розпізнавання 

прийнятого рішення. Рівень ризику визначає розмір збитку кожного гравця. 

В розглянутому варіанті є шляхи (альтернативи) вибору стратегії х: із застосуванням 

інформаційної технології таргетингу і рівномірного рекламування для всього ринку 

телекомунікаційних послуг, отже, виникає потреба обрати один з них. Крім того, потрібно 

врахувати вплив вибору альтернативи конкуруючою компанією. Між альтернативами і 

множиною варіантів немає взаємооднозначної відповідності. Тобто кожній альтернативі 

ставиться у відповідність множина виходів 1 2( , ), 1,..., , 1,..,ij i jz g x x i n j n   , де 
1ix  – 

альтернатива, обрана першою компанією, а 
2jx  – альтернатива конкуруючої компанії. 

Ефективність альтернативних стратегій рекламування в умовах конкуренції і неповної 

інформованості знаходиться за допомогою точкових і інтервальних оцінок результатів 

рішень щодо застосування тієї, чи іншої стратегії у разі передбачуваних дій конкурента, 

якими є значення функції корисності на множині виходів. В якості функції корисності 

компанії обрано загальний прибуток 
aР , оскільки він досить легко може бути зведеним до 

грошового виміру, отже    
*

aЕ x Р z    . Результати  1kz k ,...т  вибору стратегії 

1( 1,..., )ix i n  мають корисність   1 2( ; ), 1,.., ; 1,...,k

kj ij i jР z g x x i n j n    і призводять до 

гарантованого прибутку 
*

kg . Тоді економічну ефективність використання кожної стратегії 

можна знайти за формулою: ( ) max ( )k
k

E x Р z .  

Для розкриття невизначеності поведінки протидіючих компаній використано два 

підходи: орієнтування на досягнення гарантованого результату за найгірших умов і 

орієнтування на найімовірніший варіант поведінки конкуруючої компанії і забезпечити собі 

найкращий результат за цих умов. Тобто обираються такі параметри рекламування, щоб у 

найгіршій ситуації мати максимально можливе значення цільової функції. В такому разі для 

знаходження гарантованого прибутку для кожної з конкуруючих компаній використовується 

критерій: 

2 11 2

* *

1 1 1 2 2 2 1 2max min ( , ), max min ( , )
x xx x

g g x x g g x x  . 
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Тоді для першої компанії гарантовано, що при 
*

1 1х х  за будь-якого значення 
2х  

виконується умова: 
* *

1 1 2 1( , ) .g x x g І для другої компанії при 
*

2 2х х  за будь-якого значення 1х
 

виконується умова: 
* *

1 1 2 2( , ) .g x x g  

Для знаходження гарантованих прибутків можна використати табличний, графічний, 

або класичний метод, який ґрунтується на дослідженні екстремальних властивостей функцій. 

Для знаходження абсолютних мінімуму і максимуму функцій, які використані в методі 

інтервального порівняння, використовується інший критерій:  

1 2 2 1

1 2 2 1

1 1 1 2 2 1 1 2

1 1 1 2 2 1 1 2

max max ( , ), max max ( , )

min min ( , ), min min ( , ).

x x x x

x x x x

g g x x g g x x

g g x x g g x x

 

 

 

 
 

Ситуація оцінюється значенням цільової функції в числовому інтервалі, мінімальне 

значення якого відповідає найгіршій ситуації, а максимальне – найкращій. 

Для цільової функції кожної компанії 1 2( , ), , 1,...,ijg x x i j n , інтервальна оцінка 

подається у вигляді: 

1 1 2 1 1 1 1 2
1 1 2 1

1 1 1 1

2 1 2 2 2 2 1 2
2 1 2 2 1 2

2 2 2 2

( , ) ( , )
( , ) ; ( , ) ;

( , ) ( , )
( , ) ; ( , ) .

g x x g g g x x
І x x І x y

g g g g

g x x g g g x x
І x x І x x

g g g g

 
 

   

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 

Тут 1І 
, 2І 

, 1 2,I І 
 є оцінками, які визначають відносний рівень відмінності функцій 

корисності від їх мінімальних і максимальних значень, 

відповідно. 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2( , ) ; ( , ) .g g x x g g g x x g        

Легко перевірити, що 1 2 1 21; 1.І І І І        Тобто, достатньо отримати одну оцінку для 

кожної функції і заздалегідь визначити, або задати допустиму нижню межу. 

Таким чином, для оцінки ефективності альтернативних стратегій рекламування в 

умовах неповної визначеності потрібно:  

- визначити виходи по кожній стратегії; 

- побудувати функцію загального прибутку на множині результатів застосування 

кожної стратегії; 

- для кожної стратегії розрахувати її гарантоване та абсолютні граничні значення; 

- виконати інтервальне порівняння. 

Оскільки точно невідомі ймовірності появи станів зовнішнього середовища, більш 

надійним буде використання максимінного критерію для знаходження гарантованого 

прибутку. Кращою альтернативою є та, у якої мінімальний елемент найбільший. Обрана за 

цим критерієм альтернатива повністю виключає ризик [13]. Для знаходження абсолютного 

максимуму і мінімуму використовують відповідно максимаксний і мінімінний критерії. 

Кращою альтернативою буде та, у якої максимальний елемент найбільший і мінімальний 

елемент найменший. Тобто, оптимальними є альтернативи, які дають екстремуми цим 

виразам (табл. 1). 

Оцінювання ефективності використання інтернет-ресурсів здійснюється за допомогою 

засобів інтернет-статистики, які дозволяють збирати найповнішу статистичну базу даних. 

Зібрану інформацію можна досліджувати за будь-яким цільовим сегментом, вибирати різні 

масиви і їх перетини, вивчати окремі зрізи і тематичні сегменти. Вибірки було складено 

довільно, до того ж зберігається конфіденційна статистика сайта, аналітична інформація 

отримується по загальній вибірці. Ефективність рекламного засобу було приведено до 

кількісних параметрів. 

На прикладі просування нової послуги хмарних ВПС розглянемо рекламну кампанію з 

бюджетом 35 000 у.о. розраховану на 2 тижні.  
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Після аналізу показників інтернет-майданчиків за допомогою методів експертних 

оцінок були обрані сервери з бізнес-інформацією для привернення уваги корпоративних 

користувачів, спеціалізовані сайти та пошукові системи. На медійних майданчиках 

використовувались, відповідно, банер 468х60 пікселів і флеш-банер 120х600 пікселів, 

розташовані на головних сторінках відповідних сайтів. Сплата відбувалась за схемою 

СРМ = 10 у. о. для серверів з бізнес-інформацією і СРМ = 1 у. о. для спеціалізованих сайтів. 

Денний бюджет складав по 1000 у. о. для кожного медійного майданчику. Розрахунки за 

контекстну рекламу велись за схемою СПС = 0,7 у. о. і денний бюджет складав 500 у.о.  
 

Таблиця 1 

Умови оцінки ефективності альтернативних стратегій 

 

Альтернатива 

хі 

Вихід 

zk 

Корисність 

Р(xi ,zk) 

Гарант. 

значення 

Абс. 

max,     min 

Інтервальна 

оцінка 

х1 z1 

z2 

. 

. 

. 

zт 

Р(x1 ,z1) 

Р(x1 ,z2) 

. 

. 

. 

Р(x1 ,zт) 

 

 

 
*

11g
 

11g 

 11g 

 
 

х2 z1 

z2 

. 

. 

. 

zт 

Р(x2 ,z1) 

Р(x2 ,z2) 

. 

. 

. 

Р(x2 ,zт) 

 

 

 
*

12g
 

12g 

 12g 

 
 

хт z1 

z2 

. 

. 

. 

zт 

Р(xт,z1) 

Р(xт ,z2) 

. 

. 

. 

Р(xт ,zт) 

 

 

 
*

1тg
 

1тg 

 1тg 

 
 

 

Використовувались налаштування географічного (м. Київ і область), часового (з 10:00 

до 18:00), вікового (від 25 до 54 років), освітнього (середня спеціальна – вища освіта), 

соціального (користувачі з прибутком вищим за середній). Для оцінки ефективності 

рекламних стратегій відповідно до методики прийняття рішення про медіа-планування за 

умови ефективного таргетингу, застосуємо метод, наведений вище. На основі даних про 

рекламні витрати, реалізаційну вартість послуг і частку ринку лояльних клієнтів компанії 

побудуємо матрицю гри, в якій буде визначено виграш для кожного гравця. Відсоток від 

загальної суми рекламних коштів для кожного з майданчиків розраховувався за допомогою 

методу попарних порівнянь і аналізу ієрархій [14]. Дані про розподіл рекламного бюджету та 

його обсяг при налаштуванні таргетингів і рівномірному рекламуванні наведений в табл. 2. 

Результати проведеної рекламної кампанії на кожному етапі показані в табл. 3. За допомогою 

табл. 4 розраховується виграш компанії при виборі кожної стратегії рекламування в умовах 

конкуренції.
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Таблиця 2 

Розподіл рекламних коштів між інтернет-майданчиками згідно  

з їх відповідністю критеріям досяжності до цільової аудиторії 

 

Інтернет-

майданчик 

Крите-

рій 1: 

геотарге

тинг 

Критерій 

2: вік 

Критерій 3: 

статус 

Крите-

рій 

4:освіта 

Відсо-

ток від 

загаль-

ної 

суми 

Обсяг 

 

тис.у.о. 

Обсяг 

(тис. у.о.)  

при 

рівномір-

ному 

рекла-

муванні 

Бізнес-сервер 65 % 93 % 97 % 98 % 40 % 14 15 

Спеціалізовані 

сайти 

78 % 99 % 96 % 99 % 40% 14 15 

Пошукова 

система 

85 % 79 % 71 % 74 % 20 % 7 10 

 

Таблиця 3 

Порівняння основних показників ефективності при  

таргетинговому і рівномірному рекламуваннях 

 

Рекламний 

Майданчик 

Кількість 

відвідувачів 

AW CPS Рентабельність Прибуток 

з 1 продажу 

Тарг.  Рівн. Тарг. Рівн. Тарг. Рівн. Тарг. Рівном Тарг. Рівн. 

Бізнес-сервер 1000 702 0,15 0,7 50 75 33 % 12% 844,8 800 

Спеціалізовані 

сайти 

25 

000 

613 0,15 0,45 13,2 23 35 % 13 % 852 808 

Пошукова 

система 

16 

000 

456 0,2 0,62 27 34 36 % 15 % 850 825 

 

Розглядаються дві компанії, які конкурують на трьох рекламних майданчиках. Кожна з 

компаній може застосувати будь-яку з двох стратегій рекламування: використовувати 

таргетинг (
1x ), або рівномірне рекламування (

2x ). В якості значень змінних взято прибуток з 

одного продажу. Дані отримані за допомогою статистичних і аналітичних сервісів системи 

управління інтернет-рекламою. Формули для підрахунку виграшів компаній є узагальненням 

результатів, отриманих в [15 - 18]. 

 

Таблиця 4 

Визначення виграшу гравців при застосуванні різних стратегій рекламування 

 

Рівномірне/Рівномірне Таргетинг/Рівномірне Таргетинг/Таргетинг 

hr – A h(r – A) – f hr – A(1-s) h(r – A) – f  

 

Нехай 1 2( ; ), 1,2; 1,2; 1,3k

ij i jg x x i j k    є позначенням виграшу компанії 1 при виборі і-

ої стратегії рекламування на k-му майданчику за умови, що компанія 2 обрала j-ої стратегії 

рекламування. Значення нижніх індексів рівні 1 означають вибір відповідною компанією 

рекламування з використанням таргетингу, а значення 2 відповідає рівномірному 
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рекламуванню. Результати розрахунків виграшів 1 2( ; ), 1,2; 1,2ij i jg x x i j   з урахуванням 

даних табл. 3 та формул з табл. 4 наведені в табл. 5.  

Таблиця 5 

Результати розрахунку виграшів компаній на 3 рекламних інтернет-майданчиках 

 в умовах конкуренції 

 

Бізнес-сервер 

1ix
 

0,844 0,800 

2jx
 

0,883 0,506 0,883 0,506 

1

1 2( ; )ij i jg x x
 

2,920 6,250 1,610 1,990 

Спеціальні сайти 

1ix
 

0,852 0,808 

2jx
 

0,757 0,881 0,757 0,881 

2

1 2( ; )ij i jg x x
 

58,584 46,532 19,406 14,493 

Пошукова система 

1ix
 

0,850 0,825 

2jx
 

1,181 0,778 1,181 0,778 

3

1 2( ; )ij i jg x x
 

3,870 5,928 -3,750 6,307 

 

Гарантованим виграшем для компанії 1 на кожному з майданчиків згідно критерію   

21

*

1 1 1 2

* 1 * 2 * 3

1 11 11 12 2 12 11 22 3 11 11 12

max min ( , ) :

( ; ) 2,920; ( ; ) 46,532; ( ; ) 3,870

ij

j i j
xx

g g x x

g g x x g g x x g g x x



     

 

Максимальний і мінімальний виграші для компанії 1 на цих майданчиках, у 

відповідності з критеріями: 
1 21 2

1 1 1 2 1 1 1 2max max ( , ) min min ( , )
i ji j

о i j о i j
x xx x

g g x x g g x x    складають: 

1 12 11 22 1 21 21 12

2 11 11 12 2 22 21 22

3 22 21 22 3 21 21 12

( , ) 6,250; ( , ) 1,610;

( , ) 58,584; ( , ) 14,493;

( , ) 6,307; ( , ) 3,750

о о

о о

о о

g g x x g g x x

g g x x g g x x

g g x x g g x x

 

 

 

   

   

    
.

 

Розподіл виграшів компанії 1 на різних майданчиках за різних стратегій представлено в 

табл. 6. 

 

Таблиця 6 

Розподіл виграшів компанії 1 на всіх рекламних майданчиках 

 при всіх рекламних стратегіях 

 

Стратегія Рекламний майданчик 

Бізнес-сервер Спеціальні сайти Пошукова система 

виграш %1 %2 виграш %1 %2 виграш %1 %2 

11 12( ; )x x
 

2,92 23 1,7 58,584 42 34,13 3,87 19 2,25 

11 22( ; )x x
 

6,25 49 3,64 46,532 33 27,11 5,928 30 3,45 

21 12( ; )x x
 

1,61 16 0,94 19,406 14 11,3 -3,75 19 2,19 

21 22( ; )x x
 

1,99 12 1,16 14,493 11 8,44 6,307 32 3,68 



198 
 

В табл. 6 позначено: %1 – відсоток від виграшу по майданчику; %2 – відсоток від 

загального виграшу по всіх майданчиках і стратегіях 

Тепер сформуємо табл. розподілу виграшів по кожній стратегії на всіх майданчиках і 

знайдемо математичне сподівання виграшу (табл.7 – 10). Корисність визначимо як середній 

виграш по всіх майданчиках і як результат отримаємо таблично задану функцію корисності. 

Таблиця 7 

Розподіл виграшів по всіх майданчиках при використанні стратегії 
11 12( ; )x x  

 

11 11 12( ; )g x x
 

2,92 58,584 3,87 

ір
 

0,059198 0,896136 0,044666 

11 11 12( ( ; ))М g x x 
52,84495 

 

Таблиця 8 

Розподіл виграшів по всіх майданчиках при використанні стратегії 
11 22( ; )x x  

 

12 11 22( ; )g x x
 

6,25 46,532 5,928 

ір
 

0,100971 0,792574 0,106455 

12 11 22( ( ; ))М g x x 
38,14217 

 

Таблиця 9 

Розподіл виграшів по всіх майданчиках при використанні стратегії 
21 12( ; )x x  

 

21 21 12( ; )g x x
 

1,61 19,406 3,75 

ір
 

0,151417 0,783574 0,065008 

21 21 12( ( ; ))М g x x 
15,69361 

 

Таблиця 10 

Розподіл виграшів по всіх майданчиках при використанні стратегії 
21 22( ; )x x  

 

22 21 22( ; )g x x
 

1,99 14,493 6,307 

ір
 

0,276744 0,635937 0,087319 

22 21 22( ( ; ))М g x x 
10,31807 

 

Тепер потрібно сформувати таблицю розподілу ймовірностей виграшів при 

застосуванні різних стратегій на одному майданчику (табл. 11 – 13) і розрахувати середнє 

значення виграшу на одному майданчику 

 

Таблиця 11 

Розподіл ймовірностей виграшей за умови використання  

різних стратегій на бізнес-сервері 

 
1

1 2( ; )ij i jg x x
 

2,92 6,25 1,61 1,99 

ір
 

0,228661 0,489428 0,126077 0,155834 

1

1 2( ( ; ))ij i jМ g x x 
4,23971 
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Таблиця 12 

Розподіл ймовірностей виграшів за умови використання різних стратегій  

на спеціалізованих сайтах 

 
2

1 2( ; )ij i jg x x
 

58,584 46,532 19,406 14,493 

ір
 

0,421422 0,334726 0,139596 0,104255 

2

1 2( ( ; ))ij i jМ g x x 
44,48406 

 

Таблиця 13 

Розподіл ймовірностей виграшів за умови використання різних стратегій  

у пошукових системах 

 
3

1 2( ; )ij i jg x x
 

3,87 5,928 3,75 6,307 

ір
 

0,194913 0,298565 0,188869 0,317653 

3

1 2( ( ; ))ij i jМ g x x 
5,235902 

 

Отже, при застосуванні різних стратегій на різних інтерне-майданчиках середнє 

значення виграшу буде більшим, ніж при застосуванні однієї стратегії для всіх сайтів. 

Сформуємо таблицю у відповідності до моделі оцінки складної системи в умовах 

невизначеності на основі функції корисності (табл. 14).  

Виходячи з побудованої моделі і проведеного розрахунку, випливає, що відносний 

рівень відмінності гарантованого значення загального прибутку від мінімального і 

максимального значень за умов використання таргетингу для бізнес-серверу складає 22 % та 

78 %, для спеціалізованих сайтів ці показники складають відповідно 73 % і 27 %, а для 

пошукової системи – 76 % та 24 %. 

 

Таблиця 14 

Дані для оцінки ефективності використання інформаційної технології таргетингу 

 

Альтернатива 

 

Вихід 

zk 

Корисність 

Р(xi ,zk) 

Гарант. 

значення  

Абс. 

mіn,           max 

Інтервальна 

оцінка 

11 12( ; )x x
 

2,920  

52,84495 

*

1g =2,920 

*

2g =46,53 

*

3g =3,870 

53,322 

 

 

 

 

 

1,61 

14,5 

3,75 

19,86 

 

 

 

 

6,25 

58,58 

6,31 

71,14 

 

 

[0,22;0,78] 
58,584 

3,870 

11 22( ; )x x
 

6,250  

38,14217 46,532  

 

[0,73;0,27] 
5,928 

21 12( ; )x x
 

1,610  

15,69361 

Середнє 

значення при 

використанні 

змішаних 

стратегій 

19,406 

3,75  

 

[0,76;0,24] 
21 22( ; )x x

 
1,990  

10,31807 

 

53,9593 14,493 

6,307 
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Але з табл. 14 видно, що при використанні різних стратегій на різних майданчиках, 

середній виграш буде більшим, ніж при використанні однієї і тієї самої стратегії для всїх 

носіїв реклами. Ефективність використання таргетингу визначається за формулою 

( ) max ( )k
k

E x Р z .  

Гарантований прибуток при використанні таргетингу по всіх рекламних майданчиках 

складатиме 53,332 одиниці, за умови використання на бізнес-сервері і в пошуковій системі 

таргетингу компанією 1 при одночасному використанні його компанією 2 і на 

спеціалізованих сайтах компанія 1 повинна застосовувати таргетинг лише за умови, що 

компанія 2його не використовує. 

Всі статистичні та аналітичні дані були отримані за допомогою спеціальних 

налаштувань системи управління інтернет-рекламою AdWords. 

Висновки. Проведено оцінювання ефективності застосування стратегії таргетингового 

рекламування, в основі якого лежить порівняння якості рішень, прийнятих компанією-

оператором системних рішень без можливості використання інформаційної технології 

таргетингу або з її використанням. Визначено методику оцінки ефективності прийняття 

рішення щодо інвестування у інформаційну технологію таргетингу, яка є основним 

інструментом вибору найбільш ефективної стратегії із списку альтернативних проектів, з 

точки зору максимізації відгуку і мінімізації марних витрат. Підтверджено доцільність 

використання запропонованих методів системного оцінювання ступеня і рівня ризику під час 

розкриття невизначеності дій протидіючих сторін при визначенні стратегії рекламної 

кампанії. 
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к.т.н. Шевченко Г.В., док. філософії Барабаш Е.В. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТАРГЕТИНГА 

 В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ И НЕПОЛНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 

 

В статье рассматриваются новые принципы и подходы к оценке эффективности 

применения стратегии таргетинговой рекламы, в основе которых лежит сравнение качества 

решений, принимаемых компанией-оператором системных решений без возможности 

использования информационной технологии таргетинга или с ее использованием. Определена 

методика оценки эффективности принятия решения об инвестировании в информационную 

технологию таргетинга, которая является основным инструментом выбора наиболее 

эффективной стратегии из списка альтернативных проектов, предложенных к рассмотрению, 

с точки зрения максимизации отклика и минимизации напрасных расходов. Предложены 

методы системного оценки степени и уровня риска при вскрытии неопределенности действий 

противоборствующих сторон. Предполагается, что степень риска при противодействия 

сторон зависит, как от вероятности выбора противником определенной стратегии, так и от 

вероятности распознавания принятого решения. Уровень риска определяет размер ущерба 

каждого игрока. Эффективность альтернативных стратегий рекламирования в условиях 

конкуренции и неполной информированности находится с помощью точечных и интервальных 

оценок результатов решений по применению той или иной стратегии в случае предполагаемых 

действий конкурента, каковы значения функции полезности на множестве выходов. 

Ключевые слова: информационная технология таргетинга, экстремальные свойства 

функций, метод интервального сравнения, альтернативные стратегии, гарантированное и 

абсолютные предельные значения. 

 



203 
 

Ph.D. Shevchenko H.V., Ph.D. Barabash O.V. 

EVALUATION OF DECISION MAKING EFFECTIVENESS  

ABOUT TARGETING INFORMATIONAL TECHNOLOGY APPLICATION  

UNDER COMPETITION AND INSUFFICIENT INFORMATION 

The article considers new principles and approaches to the evaluation of the effectiveness of the targeting 

advertising strategy, based on the comparison of the solutions adopted quality by the system solutions 

company-operator without the possibility of using targeting information technology or with it. The method 

of estimating the effectiveness of making a decision to invest in the information technology of targeting is 

determined, which is the main tool for choosing the most effective strategy from the list of alternative 

projects proposed for consideration in terms of maximizing feedback and minimizing waste costs. The 

methods of system evaluation of degree and level of risk are offered in the course of uncertainty in actions 

of opposing companies’ disclosure. It is assumed that the degree of risk in the case of counteracting 

parties depends both on the probability of choosing a particular strategy by an opponent and on the 

probability of recognition of this decision. The level of risk determines the size of each player's damage. 

The effectiveness of alternative advertising strategies in conditions of competition and incomplete 

awareness is defined through point and interval estimates of the results of decisions on the application of 

a strategy in the case of anticipated actions of a competitor, which is the value of the utility function on 

the set of outputs. 

Key words: information technology of targeting, extreme properties of functions, interval comparison 

method, alternative strategies, guaranteed and absolute boundary values. 
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ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

 

 

УДК 334.01                                                                    к.е.н., доц. Горячева К.С. (ВІКНУ) 

 

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 
 

Внаслідок опрацювання великого масиву літератури про тенденції розвитку сучасної 

економіки і долання кризових ситуацій розкрито причини інституціальної нерозвинутості 

України, наявності неефективних ринків товарів і послуг, слабкого фінансового сектору, попри 

наявні в країні багаті природні ресурси та інтелектуальний капітал. 

З метою засвоєння сучасних тенденцій розвитку економік в статті популярно подано 

кращий історико-економічний світовий досвід розвинутих країн щодо залучення людей до гідної 

праці, створення умов для гідного життя. 

Ключові слова: індекс людського розвитку, капіталізація власності, легалізація приватної 

власності, змертвілий капітал, ліквідність активів, дієвий уряд. 

 

Вступ. За сучасних умов країни «третього світу» перебувають на стадії кризи 

економічного циклу. Таку стадію в свій час пережили розвинені країни в епоху промислової 

революції, страждаючи від «чорних ринків», масової бідності та беззаконня. Проте ці країни 

знайшли вихід з такого стану близько 150 років тому, удосконаливши законодавчу базу, 

особливо в структурі власності через легалізацію приватної власності. Для економіки 

України головною перешкодою на шляху до капіталістичного процвітання є нездатність 

створювати капітал. Саме капітал є силою, що збільшує продуктивність праці і створює 

національне багатство і слугує фундаментом економічного зростання. 

Актуальність. Україна зіштовхується з непередбачуваними викликами ХХІ століття. 

Деякі з них, нав’язані ззовні, виявилися досить складними і вплинути на них майже 

неможливо. Водночас відповідальність за зневагу до вирішення багатьох внутрішніх 

проблем безумовно лежить на обраній громадськістю владі. Актуальною стає необхідність 

розуміння сучасного світового досвіду, знання відповідних моделей держав, розвитку їхньої 

економічної складової. Потреба в зламі колишніх і налагодженні сучасних чинників 

розвитку держави. 

Об’єктом дослідження є історична, економічна і політична складова при подоланні 

кризових явищ на сучасному етапі розвитку України. 

Постановка завдання. В статті вивчаються і розглядаються причини занепаду в 

економічній і військовій сферах, за яких Україна попри багаті природні ресурси та 

інтелектуальний капітал досі залишається інституційно нерозвинутою, країною з слабким 

фінансовим сектором. Подолання кризових явищ розглядається через призму капіталізації 

власності та легалізації приватної власності, формування дієвого уряду в контексті досвіду 

інших держав. 

Наукова новизна. Розглядаються причини незабезпеченості населення України гідним 

рівнем життя і пропонуються рекомендації щодо долання Україною кризових явищ на 

досвіді успішних країн, враховуючи історичні, економічні, політичні аспекти їхнього життя. 

Виклад основного матеріалу. Дефіцит інформації для нашої держави викликаний 

передусім тим, що декілька поколінь були відсторонені від знань економічно і політичної 

науки. На сьогоднішній день доступ до джерел стає досить диверсифікованим. Новий погляд 

на розвиток світу, історико-економічне бачення, вільне від традиційних економічних 

доктрин, дали праці Ернандо де Сото, Джорджа С. Клейсона, Лі Куан Ю, Айн Ренд, Еріка С. 

Райнерта, Дана Сенора, Сола Сінгера, Тома Батлера-Боудона та інших. 
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Порівнювати рівні розвитку різних країни світу можливо на основі економічних 

макропоказників, політичних рейтингів. Згідно з доповіддю ООН, у 2016 році Україна посіла 

84-тє місце серед 188-ми країн світу за Індексом людського розвитку (щорічним 

інтервальним показником, розрахованим для міждержавного порівняння і вимірювання рівня 

життя, грамотності і освіченості і довголіття як основних характеристик людського 

потенціалу). У попередньому рейтингу Україна займала 81-у позицію, тобто упродовж року 

ситуація погіршилася на три пункти. 

Згідно аналітичних висновків придатність держави для життя людей залежить від умов, 

за яких кожен громадянин може прожити довге, якісне і здорове життя, здобути освіту й 

мати доступ до необхідних економічних і соціальних ресурсів для забезпечення гідного рівня 

життя. 

Показники тривалості та рівня життя мають тенденцію до сталого скорочення. 

Протягом останніх 25-ти років середня чисельність населення в Україні зменшилась на 10 

млн. чоловік переважно за рахунок підвищення показника смертності населення. Нівелює 

загальний показник рівень освіти. Серед пострадянських країн нижчі місця посідають 

Туркменістан, Молдова, Узбекистан, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан. При цьому треба 

враховувати, що на початку 1990-х років Україна володіла одним з найпотужніших 

економічних потенціалів і могутнім військово-оборонним комплексом серед радянських 

республік. На території України було розміщено понад десять мотострілецьких дивізій, 

розташовувалася значна кількість танкових та артилерійських дивізій, три повітряні армії. 

До причин такого занепаду в економіці і в військовій сфері можна віднести. 

По-перше, безболісне здобуття незалежності країни (без революцій, без війни, анексії) 

не було оцінено громадянами України як найбільша можливість швидкого досягнення 

процвітання за умов вдалого управління. Натомість відкладене (25 років по тому) 

кровопролитне утвердження територіально – адміністративно цілісної держави набуває 

затяжного характеру. 

По-друге, 5 грудня 1994 року Україна підписала Меморандум про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тактичну 

ядерну зброю (близько 2600 одиниць) згідно домовленості було виведено в Російську 

Федерацію. В такій ситуації доцільніше було укладати Договір, а не підписувати 

Меморандум. Головна відмінність меморандуму від договору полягає в тому, що при 

підписанні такого дипломатичного документу як меморандум викладено погляди уряду в 

певних питаннях. В той час як в міжнародному договорі виражається згода між суб’єктами 

міжнародних відносин, права і обов’язки яких визначаються цим договором. 

По-третє, Рада північноатлантичного співробітництва акцептувала Україну у березні 

1992 року, пізніше перейменованого в Раду євроатлантичного партнерства. Згідно з новою 

редакцією Воєнної доктрини України, прийнятої при президенті П. Порошенко і 

оприлюдненої 24 вересня 2015 року, Україна вважає пріоритетним завданням поглиблення 

співпраці з НАТО і досягнення до 2020 року повної сумісності ЗСУ з відповідними силами 

країн-членів НАТО. За словами Збігнєва Бжезинського, американського політолога, 

соціолога і державного діяча, незалежній і територіально цілісній Україні стосовно Росії 

доцільно проводити політику, яку свого часу здійснювала Фінляндія. Тобто повинні 

забезпечуватися сусідські відносини України з Росією та ЄС і неприєднання до будь-яких 

альянсів. 

По-четверте, корупцію протягом пострадянських часів в Україні так і не вдалося 

подолати. За даними Служби безпеки України при проведенні державних закупівель щороку 

втрати від корупції складають 35-52,5 млрд. грн. Актуальні «відкати» в ході реалізації 

програм бюджетної підтримки, при рефінансуванні комерційних банків, поверненні податку 

на додану вартість. При цьому на національну безпеку і оборону в бюджеті 2017 року 

передбачено 130 млрд гривень, або 5% від ВВП.  

Мінекономрозвитку України підрахувало, що рівень тіньової економіки в минулому 

році досягнув 34% від офіційного ВВП і 36% в цьому році. Цей показник значно вищий 
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середньосвітового. За даними АССА, 22,6% глобального ВВП знаходиться в тіні. Експерти 

прогнозують, що поступово цей відсоток буде знижуватися до 21,4% в 2025 році. Підрахунки 

АССА виявилися для України більш песимістичними. Так, Україні за рівнем "тіні" 

поступаються лише дві країни: Азербайджан (67%) і Нігерія (48%). 

І нарешті, по-п’яте, негативні реалії сучасного життя в Україні постають як наслідки 

динамічного, глобального розвитку світового суспільства. Країни з економіками, що 

розвиваються, часто не встигають за нечуваними темпами росту економічно розвинутих 

країн. Безсумнівним є стале скорочення циклу життя товарів; нові підприємства в 

середньому існують три роки.  

Серед нагальних проблем, які виникають перед нашою державою – це її капіталізація. 

Визначимо цей термін так: капіталізація – це перетворення прибутку або його 

частини(дивідендів, майна тощо) на додатковий капітал, внаслідок чого збільшуються 

додаткова вартість і власні кошти. 

Для того, щоб капіталізувати країну потрібен план, програми модернізації та 

трансформації країни. Це досягається шляхом створення публічності в бізнесі і об’єднання 

на єдиних принципах, стимулювання влади до ефективних дій, на засадах домінування 

прагматичності і встановлення прозорості, зрозумілості правил гри для всіх суб’єктів 

економіки. 

На шляху до капіталістичного процвітання перешкодою стає нездатність бідних 

регіонів світу створювати капітал. Той факт, що громадяни бідних країн не вміють 

забезпечувати самі себе, створює прірву між людьми. Також слід наголосити на відсутність 

правового оформлення для нагромадження капіталу. Варто розглянути зразок західного 

оформлення прав власності під час перетворення активів на джерело капіталу. Захід зміг 

перетнути лінію бідності і опанувати капіталізм саме коли європейці почали встановлювати 

єдині формалізовані закони про власність. І таким чином дійшли до впровадження 

механізму, що дає змогу перетворювати цю власність на капітал. 

На політичну, економічну складову кожної країни впливає політична несвідомість. 

Брак, недостовірність інформації призводить до помилкового координування дій громадян і 

правлячої верхівки. Для прикладу можна навести сектор нерухомості Каїру (Єгипет). Він 

здобув назву «місто мертвих» - місто мертвого капіталу та невикористаних активів, де 

відсутні правові норми, що дають можливість росту капіталу, гарантуючи інтереси третім 

сторонам та забезпечуючи роботою і майном. Порушення межі легальності правової системи 

громадянами є наслідком відсутності механізму захисту прав власності на землю і на 

нерухомість. 

Отже, в недокапіталізованому секторі стільки ж форм будівництва, скільки існує 

законних перешкод для цієї діяльності. У Перу, наприклад, люди створюють 

сільськогосподарські кооперативи і купують землю у власників, після чого спрямовують її в 

сектор житлового і промислового будівництва. Легальним шляхом неможливо змінити 

статус призначення земель. Учасники кооперативів незаконно подрібнюють великі ділянки і 

перепродають їх забудовникам. В результаті зазначеного використання землі право власності 

на неї ніде і ніким не закріплено і не врегульовано. Звідси виникнення тіньових ринків 

нерухомого майна і повільний розвиток господарської діяльності. Саме в секторі 

нерухомості відбувається найбільше змертвіння капіталу. 

Статистика свідчить , що змертвілий капітал ( нелегально збудоване житло) в країнах 

«третього світу» становить: Філіппіни – 57% міських і 67% сільських жителів; Перу - 53% 

міських і 81% сільських жителів; Гаїті - 68% міських і 97% сільських жителів; Єгипет – 92% 

і 83% відповідно.  

В Україні нелегальне використання земель переважає для міських жителів і становить 

не більше 15%. Для того, щоб використовувати державні землі в якості каталізатора для 

реформи економіки, а не як джерело корупції та неефективності, необхідно розробити, 

впровадити й відслідковувати ефект нового нормативно-правового регулювання і прозорої 

процедури щодо чіткого розмежування державних земель і передачі їх з державної власності. 
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Така передача може відбуватися через аукціони у приватну власність, або у комунальну 

власність на основі чітких критеріїв. 

На Заході об’єкти нерухомого майна можна використовувати як джерело інвестиційних 

коштів. За європейським законодавством значну частку нерухомості можна використовувати 

як додаткове забезпечення кредиту, джерело інвестиційних коштів, адресу збирання боргів, 

відсотків і податків, адресу, що надає змогу ідентифікувати людину для комерційних, 

юридичних, цивільних потреб, як термінал комунальних мереж. Таким чином, одним з 

найважливіших наслідків приватної власності є підвищення ліквідності активів, завдяки 

чому вони можуть виконувати додаткову роботу. Також прикладом ефективної роботи 

активів можуть слугувати Сполучені Штати. Визнання законності нелегальних прав 

власності відіграло вагому роль на становленні найпотужнішої ринкової держави. 

На думку Еріка Райнерта, норвезького економіста, Україна вже точно не є країною 

«третього світу». Для України найнагальніша проблема – конфлікт декількох ідеологій 

управління країною і груп, які їх представляють; між залишками радянської економіки та 

неоліберальною концепцією, яку пропонують країни Заходу. Після розвалу Радянського 

Союзу Україна обрала неолібералізм, якому властиво продавати будь-що, а не виробляти. 

Серед пріоритетів України – відбудова свого внутрішнього ринку, який дасть бізнесу 

можливості інвестувати в інновації. 

На сьогоднішній день першочерговим питанням для України стає питання формування 

дієвого уряду. Уряд України буде найбільш продуктивним, якщо за формою він буде 

коаліційним, а за суттю – технократичним. Уряд повинен консолідувати фахівців, які знають, 

як і куди вести країну. Натомість не вщухають суперечки між 80-ма партіями. Необхідно 

негайно вийти на широку політичну угоду на кшталт іспанського Пакту Монклоа. У жовтні 

1977 року іспанський Король Хуан Карлос та уряд на чолі з прем’єром Адольфо Суаресом 

ініціювали укладання пакту національної злагоди з усіма відповідальними за долю країни 

партіями. Він отримав назву «Пакт Монклоа», оскільки саме у цьому палаці в Мадриді даний 

документ було підписано. Серед підписантів були представники практично всіх політичних 

сил Іспанії. Пакт передбачав примирення стосовно розуміння історії, припинення пошуку 

правих і винних у громадянській війні 1936-1939 років., яка коштувала іспанському народові 

півмільйона життів. Після укладення пакту у так званій «Долині смерті» поховали останки 

всіх загиблих – комуністів, фашистів, монархістів, анархо-синдикалістів, соціал-демократів, 

націоналістів, інтернаціоналістів. Над усім великим цвинтарем – великий напис: «Вони 

любили Іспанію». З-поміж соратників і супротивників там похований і диктатор Франсиско 

Франко, який, безумовно, любив свою вітчизну і бажав їй добра. 

Висновки. Досліджено фактори трансформації економічної і політичної сфери України 

у контексті геополітичних змін та особливості глобальних трансформацій наприкінці ХХ 

століття за наявності природно-ресурсного потенціалу і інтелектуального капіталу. До таких 

факторів віднесено: 1)безболісне здобуття незалежності; 2)відмова від ядерної зброї; 

3)співпраця з НАТО; 4)корупція; 5)темпи розвитку світового суспільства. Розглянуто 

необхідність впровадження механізму капіталізації власності. Проаналізовано стан і 

тенденції розвитку економічної та політичної сфери в Україні та наведено заходи щодо 

здійснення їхнього реформування спираючись на світовий історичний досвід. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ, ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Вследствие проработки большого массива литературы о тенденциях развития 

современной экономики и преодоления кризисных ситуаций раскрыты причины 

институционально неразвитости Украины, наличия неэффективных рынков товаров и услуг, 

слабого финансового сектора, несмотря на имеющиеся в стране богатые природные ресурсы и 

интеллектуальный капитал. 

С целью помочь усвоить современные тенденции развития экономик в статье популярно 

предоставлен лучший историко-экономический мировой опыт развитых стран по привлечению 

людей к достойному труду, созданию условий для достойной жизни  

Ключевые слова: индекс человеческого развития, капитализация собственности, 

легализация частной собственности, омертвевший капитал, ликвидность активов, 

действенное правительство. 

 

http://old.niss.gov.ua/book/Manach/04.htm
http://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/07140724_human_development_index_az
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ANALYSIS OF TRENDS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MODERN POLITICAL 

AND ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE, THE TRANSFERS OF CRISES 
 

Owing to the elaboration of a large body of literature on the trends in the development of the 

modern economy and overcoming crises, the reasons for Ukraine's institutional inadequacy, the existence 

of inefficient markets for goods and services, and the weak financial sector are uncovered despite the 

country's rich natural resources and intellectual capital. 

The purpose of this article is to help to assimilate the current trends in the development of 

economies; the article bestowed the best historical and economic world experience of developed countries 

on attracting people to decent work, creating conditions for a dignified life 

The transformation factors of the economic and political sphere in Ukraine are investigated in the 

context of geopolitical changes and the peculiarities of global transformations at the end of the twentieth 

century. At the same time, natural resource potential and intellectual capital are available. Such factors 

include: 1) painless gaining independence; 2) the refusal of nuclear weapons; 3) cooperation with NATO; 

4) corruption; 5) the pace of development of world society. The necessity of introducing the mechanism of 

capitalization of property is considered. The state and trends of economic and political development in 

Ukraine are analyzed and measures are taken to implement their reformation based on historical world 

experience. 

Keywords: index of human development, property capitalization, private property legalization, dead 

capital, assets liquidity, effective government 
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ВИСОКОБІЛКОВИЙ ХЛІБ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
Військова служба характеризується значними фізичними та психоемоційними 

навантаженнями. Їх рівень та інтенсивність залежать від роду військ та особливостей 

виконання військового обов’язку. Ця обставина знайшла свої відображення в оновлених цього 

року «Нормах харчування військовослужбовців...». У них, крім загальновійськового раціону № 1 

наведено ще 9 варіантів харчового забезпечення (льотна, морська, підводна норми тощо). 

Незважаючи на певні відмінності, у розроблення цих норм закладалася вимога достатньої 

калорійності та збалансованого вмісту основних поживних речовин. Зважаючи на скрутну 

економічну ситуацію, намагання здешевити запропоновані продуктові набори призвело до того, 

що у більшості раціонів значне місце займають вуглеводвмісні продукти (картопля і хліб). У 

статті проаналізовано діючі норми харчування військовослужбовців, показано, що значну 

частку в цих раціонах (24–28 %) становлять хлібобулочні вироби. Вивчення хімічного складу 

передбачених нормами хлібних виробів показало їх незбалансованість за основними харчовими 

компонентами та низьку біологічну цінність наявних білків, які містять недостатню кількість 

незамінної амінокислоти лізину. Вирішити цю проблему можна за рахунок збагачення усіх 

розроблених раціонів джерелами тваринного білка чи додавання повноцінних рослинних білків. 

Зважаючи на високу вартість, складність зберігання і транспортування та можливість 

медико-біологічного забруднення м'ясо-молочної продукції, рослинні джерела повноцінного білка 

(насамперед – з бобових культур) мають значну перевагу. Однак їх необхідно використовувати у 
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вигляді високоочищених форм (ізолятів), оскільки усі бобові містять антипоживні фактори, що 

ускладнює їх засвоєння. Запропоновано використовувати ізолят соєвого білка та суху пшеничну 

клейковину для збалансування хімічного складу хлібобулочних виробів, підвищення біологічної 

цінності та ступеню утилізації білків. Розроблений виріб містить у 2 рази більше білка з 

високою біологічною цінністю, а підвищений вихід виробів та довший термін збереження 

свіжості робить їх випуск перспективним і економічно доцільним. 

Ключові слова: харчування, хліб, білок, амінокислоти, ізолят білка, суха клейковина. 

 

Постановка проблеми. Матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців 

разом з їх психофізичною та професійною підготовкою є визначальними чинниками високої 

обороноздатності країни. Не останню роль у цьому відіграє продовольче забезпечення. Не 

випадково третьою позицією в Указі Президента України № 880/2014 щодо затвердження 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про 

невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки» [1] стоїть саме перегляд норми 

продовольчого забезпечення особового складу військових формувань. Адже повноцінне 

харчування військовослужбовців здатне не лише зберегти їх здоров’я і високу професійну 

працездатність, але й створити необхідний резерв для швидкого реагування. Це особливо 

важливо, зважаючи на дані останніх років, які свідчать, що лише близько 30 % призовників 

мають достатній рівень психоемоційного та фізичного здоров’я для виконання професійних 

завдань. А несприятливі чинники військової служби та незбалансоване харчування призвели 

до того, до майже 25 % військовослужбовців мають нижчий за середній стан фізичної 

підготовки [2,3]. Як наслідок – погіршується ефективність навчання, швидкість реагування 

та адаптації до специфічних умов різних родів військ, подовжується період відновлення 

після одержаних фізичних та психологічних травм. Адже поряд з фізичною витривалістю 

(роль якої дещо знизилася з підвищенням ступеню механізації та розвитком військової 

техніки) сучасний військовослужбовець повинен мати високий рівень психоемоційної 

стійкості для прийняття великої кількості самостійних рішень в умовах обмеженої 

інформованості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівці, розробляючи нові «Норми 

харчування військовослужбовців…», затверджені постановою Кабінету Міністрів України у 

серпні цього року [4], намагалися врахувати усі ці вказані вище фактори. Згідно цього 

документу виділено 10 основних груп харчування з особливостями продуктового 

забезпечення, зумовленими особливостями проходження військової служби. Незважаючи на 

деякі відмінності, всі ці групи характеризуються значним вмістом у раціоні хлібобулочних 

виробів і картоплі. Причина цього стане зрозумілою, якщо поглянути, що калорійність усіх 

груп харчування коливається в межах 3500-3900 ккал, а в умовах обмеженого фінансування 

саме продукти з високим вмістом вуглеводів (до яких належать хліб і картопля) здатні 

допомогти задовольнити цю норму. Адже відомо, що вартість енергії, яку отримує організм 

за рахунок вуглеводів, у 15-20 разів менша, ніж та сама кількість енергії, отримана за 

рахунок білків (особливо тваринних). Однак це може призводити до незбалансованості 

раціонів [5]. Проведений фахівцями аналіз харчової цінності загальновійськового раціону 

(норма № 1) показав недостатність у ньому білка майже на 10 %. До того ж цей білок 

характеризується невисокою біологічною цінністю, зумовленою низьким вмістом у 

хлібобулочних виробах (частка яких у раціоні сягає 28 %) однієї з незамінних амінокислот – 

лізину [6]. Тому проблема підвищення білкової та амінокислотної цінності харчових раціонів 

військовослужбовців є актуальною, оскільки в умовах підвищених психоемоційних та 

фізичних навантажень (особливо характерних для бійців зони проведення АТО) 

прискорюється каталобізм білків, для синтезу яких організм має отримувати достатню 

кількість незамінних амінокислот. 

Використання з метою збалансування білкової складової раціону м’ясних і молочних 

продуктів є бажаним, однак (зважаючи на їх високу вартість) досить проблематичним в 

умовах обмеженого фінансування. До того ж ці продукти потребують особливих умов 
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зберігання, можуть містити фармацевтичні засоби (що використовувалися при відгодівлі 

худоби) та бути джерелом хвороботворних бактерій і вірусів. Інший варіант – введення у 

харчові раціони продуктів з бобових культур (гороху, квасолі тощо), які містять велику 

кількість білка, збалансованого за амінокислотним складом. Високий вміст у них лізину 

сприяв би підвищенню засвоєння навіть білків хліба за рахунок явища взаємодоповнення 

незамінних амінокислот, адже відомо, що ступінь утилітарності білка визначається вмістом 

найдефіцитнішої амінокислоти. Однак бобові культури характеризуються наявністю 

антипоживних речовин (насамперед – інгібіторів травних ферментів), які негативно 

впливають на діяльність шлунково-кишкового тракту людини [7]. 

Тому слід розглянути можливість використання нетрадиційних білкових продуктів, які 

б мали високу біологічну цінність та ступінь засвоєння. Цими перевагами повною мірою 

володіють високоочищені рослинні білки (концентрати та ізоляти). Технологія їх отримання 

передбачає практично повне видалення антипоживних речовин, а високий вміст білка (в 

ізолятах – близько 90 %) та його компліментарність (доповнюваність) за основними 

амінокислотами з білками хліба дає можливість розробляти високобілкові хлібобулочні 

вироби підвищеної біологічної цінності [8]. 

Мета роботи. Проаналізувавши хімічний склад хлібобулочних виробів, що входять до 

раціону військовослужбовців, підібрати рецептуру та технологічні параметри, які б 

забезпечили отримання високобілкового хліба з необхідними споживчими властивостями та 

підвищеною біологічною цінністю. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення діючих норм харчування 

військовослужбовців показало, що у більшості раціонів передбачено видачу хліба із суміші 

борошна житнього обдирного і пшеничного першого сорту та хліба із борошна пшеничного 

першого сорту: по 650 г на людину за добу – у загальновійськовій, морській та ліцеїстській 

нормах, по 500 г – у льотній, підводній та лікувальній і по 750 г (лише хліба із борошна 

пшеничного першого сорту) – у дієтичній нормі № 9. Для деяких категорій 

(загальновійськова та морська норми) також передбачено додаткову видачу булочки із 

борошна пшеничного першого сорту в кількості 70 г на людину за добу. Згідно 

загальноприйнятих методик [9] нами було розраховано харчову та біологічну цінність цих 

виробів (табл. 1). 

Таблиця 1  

Харчова та біологічна цінність хлібобулочних виробів,  

що входять до раціонів харчування військовослужбовців 

Складова 

Хліб із суміші 

борошна житнього 

обдирного і 

пшеничного першого 

сорту 

Хліб із 

борошна 

пшеничного 

першого сорту 

Булочка 

із борошна 

пшеничного 

першого сорту 

Білки, г/100 г виробу 5,6 6,6 6,8 

Жири, г/100 г виробу 0,9 0,8 0,8 

Вуглеводи, г/100 г виробу 42,7 45,4 46,6 

Співвідношення білки:вуглеводи 

(норма 1:4) 
1:8 1:7 1:7 

Лімітуюча амінокислота (скор) Лізин (57) Лізин (51) Лізин (51) 

  

Як бачимо, усі вироби містять надлишкову кількість вуглеводів. Оскільки основна 

частина вуглеводів у вироби вноситься з борошном, зменшити їх вміст без суттєвої втрати 

споживчих властивостей досить складно. Стосовно білка – в середньому з хлібом 

військовослужбовці будуть отримувати його від 32 (норми № 2, № 4, № 5) до 45 г (норми № 

1, № 3, № 6). Зважаючи на те, що за калорійністю раціон військовослужбовця прирівнюється 

до раціону працівників IV групи інтенсивності праці, в якому передбачається норма 
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споживання рослинного білка на рівні 48 г [10], можна було б вважати вимогу щодо білкової 

складової виконаною (адже в раціонах передбачено також крупи). Однак слід враховувати, 

що білки хліба мають низьку біологічну цінність, і їх утилізація буде приблизно на рівні 

скору лімітуючої амінокислоти. Тобто реально організмом буде засвоєно лише трохи більше 

половини зі спожитої кількості білків.  

Зважаючи на це, було здійснено пошук варіантів підвищення в хлібобулочних виробах 

як загальної кількості білка, так і його біологічної цінності. Пропонується з цією метою 

використовувати ізолят соєвого білка (ІСБ), який містить до 92 % білка, а скор лізину 

становить 118. Використання цієї сировини в кількості 10-15 % дасть змогу не лише довести 

співвідношення білків/вуглеводів у готових виробах до фізіологічно обґрунтованих, але й 

забезпечить суттєве підвищення ступеню утилізації наявних у збагаченому хлібі білків (за 

рахунок явища взаємодоповнення лімітуючої амінокислоти лізину). Однак внесення лише 

підвищених кількостей ІСБ призводить до суттєвого погіршення органолептичних та фізико-

хімічних властивостей кінцевої продукції. З метою додаткового збільшення кількості білка 

та забезпечення необхідних споживчих якостей збагачених виробів пропонується сумісне 

внесення ІСБ та сухої пшеничної клейковини (СПК). Ця сировина і раніше 

використовувалася для підвищення вмісту білка у хлібі (відомий «Хліб білковий київський», 

що випускається з заміною 21 % борошна на СПК), однак з точки зору підвищення 

біологічної цінності отриманого білка така заміна є недоцільною. Адже і пшеничне борошно, 

і СПК мають одну і ту ж лімітуючу амінокислоту (а в СПК її кількість навіть нижча, 

зважаючи на особливості технології одержання). Це призводить до того, що загальна 

кількість білка у виробах, збагачених СПК, хоч і збільшується, однак його ступінь утилізації 

стає нижчим навіть за звичайних хліб.  

Методами математичного моделювання було обрано кілька співвідношень ІСБ та СПК, 

що могли б задовольнити поставлену вимогу збільшення як загальної кількості білка, так і 

його біологічної цінності. Вивчення сумісного внесення цих видів сировини на хід 

технологічного процесу, властивості тіста та якість готових виробів дали змогу встановити 

оптимальне співвідношення збагачувачів: 27 % усього борошна у рецептурі слід замінити на 

10 % ІСБ та 17 % СПК. Зважаючи на високу водопоглинальну та водоутримуючу здатність 

внесеної сировини, необхідним технологічним заходом є підвищення розрахункової масової 

частки вологи у тісті до 53-54 %. Це не лише полегшить процес замішування тіста та його 

оброблення, підвищить реологічні властивості напівфабрикатів, але й призведе до зростання 

виходу готових виробів (що має позитивний економічний ефект). Аналіз випеченого хліба 

показав, що як формові, так і подові вироби вирізняються високими органолептичними 

властивостями, відповідають вимогам стандартів щодо фізико-хімічних показників, а 

наявність ІСБ та СПК не лише підвищує харчову цінність кінцевої продукції, але й майже 

удвічі сповільнює процес її черствіння.  

Розрахунок вмісту основних складових та незамінних амінокислот показав підвищення 

вмісту білка у пшеничних виробах до 17,5 %, а скор лізину зріс до 62. Це створює 

передумови не лише для отриманням військовослужбовцями необхідної кількості білкових 

речовин, але й дає можливість рекомендувати дещо знизити частку хлібобулочних виробів у 

всіх видах раціонів до 350-400 г, замінивши їх на еквівалентну кількість овочів, фруктів та 

молочних продуктів. Пропонована зміна у раціоні позитивно відобразиться на продуктовому 

забезпеченні військових, дозволить збалансувати вміст рослинних і тваринних білків, а 

також зменшить транспортні витрати на підвезення хлібних виробів (або знизить 

навантаження при походному хлібопеченні). 

Розрахунок економічної ефективності пропонованої заміни показав, що виріб буде 

дещо дорожчим за рахунок внесення високовартісної сировини (на 15-20 %). Однак у 

перерахунку на 1 г засвоєного білка (зважаючи на підвищення ступеню утилізації) його 

впровадження у раціони військовослужбовців є економічно виправданим.   

Висновки. На основі аналізу раціонів харчування військовослужбовців показана 

суттєва роль хлібобулочних виробів у забезпеченні харчових потреб військових. Вивчення 
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хімічного складу пропонованих нормами виробів свідчить про недостатній вміст у них білка 

та його невисоку біологічну цінність. Запропоновано рецептуру та технологію отримання 

збагаченого хліба за рахунок використання високобілкових рослинних добавок – ізоляту 

соєвого білка та сухої пшеничної клейковини. Аналіз готових виробів свідчить про їх високі 

споживчі властивості, зростання вмісту білка у 2-2,5 рази та підвищення кількості лімітуючої 

амінокислоти лізину, що забезпечить кращу утилізацію наявних білків. 
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к.т.н. Махинько В.Н., Черниш Л.Н., Прищепчук М.А. 

ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ ХЛЕБ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Военная служба характеризуется значительными физическими и психоэмоциональными 

нагрузками. Их уровень и интенсивность зависят от рода войск и особенностей выполнения 

воинского долга. Это обстоятельство нашло свое отражение в обновленных в этом году 

«Нормах питания военнослужащих ...». В них, кроме общевойскового рациона № 1 приведены 

еще 9 вариантов пищевого обеспечения (летная, морская, подводная нормы и т.д.). Несмотря на 

определенные различия, в разработку этих норм закладывалось требование достаточной 

калорийности и сбалансированного содержания основных питательных веществ. Принимая во 

внимание трудную экономическую ситуацию, попытки удешевить предложенные продуктовые 

наборы привели к тому, что в большинстве рационов значительное место занимают 

углеводсодержащие продукты (картофель и хлеб). В статье проанализированы действующие 

нормы питания военнослужащих, показано, что значительную долю в этих рационах (24–28%) 

составляют хлебобулочные изделия. Изучение химического состава предусмотренных нормами 

хлебных изделий показало их несбалансированность по основным пищевым компонентам и 

низкую биологическую ценность имеющихся белков, которые содержат недостаточное 

количество незаменимой аминокислоты лизина. Решить эту проблему можно за счет 

обогащения всех разработанных рационов источниками животного белка или добавлением 

полноценных растительных белков. Исходя из высокой стоимости, сложности хранения и 

транспортировки, а также возможности медико-биологического загрязнения мясо-молочной 

продукции, растительные источники полноценного белка (в первую очередь – из бобовых 

культур) имеют значительное преимущество. Однако их необходимо использовать в виде 

высокоочищенных форм (изолятов), поскольку все бобовые содержат антипитательные 

факторы, затрудняющие их усвоение. Предложено использовать изолят соевого белка и сухую 

пшеничную клейковину для сбалансирования химического состава хлебобулочных изделий, 

повышение биологической ценности и степени утилизации белков. Разработанный хлеб 

содержит в 2 раза больше белка с высокой биологической ценностью, а повышенный выход 

изделий и долгий срок сохранения свежести делает их выпуск перспективным и экономически 

целесообразным. 

Ключевые слова: питание, хлеб, белок, аминокислоты, изолят белка, сухая клейковина. 

 
Ph.D. Makhinko V.M., Chernysh L.M., Pryshchepchuk M.O. 

HIGH-PROTEIN BREAD FOR SERVICEMEN 

 
Military service features considerable physical, mental and emotional loads. Their level and 

intensity depend on the type of service and features of military duty. This circumstance was reflected in 
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the Serviceman Nutrition Standards updated this year. In addition to general-type food ration No. 1, it 

includes 9 other food provision options (for pilots, seamen, submariners, etc.). Despite some differences, 

these standards provide sufficient caloric value and balanced content of main nutrients. Considering 

difficult economic situation, attempts to reduce the cost of the proposed food sets have lead to prevalence 

of carbohydrate-containing food (potato and bread) in most of the rations. The operating norms of 

nourishment of servicemen are analysed, it is shown that considerable part in these rations (24-28 %) are 

bakery goods. The study of chemical composition of panary wares envisaged by norms showed their 

unbalanced to basic food components and low biological value of present proteins that contain the 

insufficient amount of irreplaceable amino acid of lysin. This problem may be addressed by enriching all 

rations developed with sources of animal protein or adding complete vegetable proteins. Considering high 

cost, complexity of storage and transportation and the possibility of medical and biological contamination 

of meat and dairy products, vegetable sources of complete protein (especially legumes) have significant 

advantages. However, they should be used in high-purity forms (isolates) because all legumes contain 

anti-nutrient factors that complicate their digestion. 

It offers to use an isolate soy-bean protein and dry wheat gluten for making balance of chemical 

composition of bakery goods and for increasing the biological value and degree of utilization of proteins. 

The product developed contains 2 times more protein with high biological value, and increased output of 

the products and a longer freshness preservation term makes their production promising and 

economically feasible. 

Keywords: nourishment, bread, albumen, amino acids, isolate protein, dry gluten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 159.942.5                                                                              Міщенко А.О. (НЦЗІ ВІТІ) 

Пантась С.О. (НЦЗІ ВІТІ) 

Шугалій О.О. (НЦЗІ ВІТІ) 

Гетьман А.В. (НЦЗІ ВІТІ) 

 

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВИНИКНЕННЯ БОЙОВОГО  

СТРЕСУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО 

 
У статті представлено теоретичний огляд питання змін психічного здоров'я 

військовослужбовців, який формується під впливом екстремальних умов. Розглянуті основні 

психоемоційні стани військовослужбовців в умовах бойових дій. Охарактеризовано основні 

ситуаційно-середовищні, супутні чинники психологічних факторів бойового стресу 

військовослужбовців – учасників АТО. Аналізується сутність «бойового стресу» та умови 

реагування на нього, зазначається вплив форм страху, переживання болю та адаптації психіки в 

умовах бойових дій.  

Розглянуті основні моделі та напрямки бойового стресу, які дозволили визначитися з 

розумінням даної категорії та обґрунтувати як зовнішні так і внутрішні причини його 

виникнення. 

Проаналізовано досвід участі частин, підрозділів Збройних Сил України та інших 

військових формувань у антитерористичній операції на сході країни, який засвідчив про 

актуальність як проблеми виникнення психофізіологічних реакцій військових на стресогенні 

чинники бою, так і проблеми необхідності психологічного супроводження після ведення бойових 

дій військовослужбовців та надання їм у разі необхідності оперативної психологічної допомоги. 
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Зроблений висновок, що для запобігання патологічних змін психічного здоров’я, доцільно 

значно покращити психологічний супровід військовослужбовців шляхом проведення тренінгів 

перед відправкою у зону бойових дій та після перебування в екстремальних ситуаціях. 

Ключові слова: військова психологія, психоемоційний стан, бойовий стрес, екстремальні 

умови, бойові дії. 

 

Вступ. В світлі політичних подій останніх трьох років стає доцільним питання 

збереження психічного здоров’я військовослужбовців.  

Проблеми, що виникають при зміні психоемоційного стану учасників бойових дій 

внаслідок переживання в екстремальних умовах привертає до себе все більше уваги, у 

зв’язку зі зростаючою кількістю військових конфліктів в світі та в Україні зокрема.  

Досвід бойових дій свідчить, що військові разом з неминучими втратами несуть значні 

психогенні втрати. Отримані військовослужбовцями психічні травми, в свою чергу 

призводять до розладів психічної діяльності, повної чи часткової втрати боєздатності. 

Світова статистика наочно свідчить про ріст актуальності проблеми психогенних втрат в 

процесі бойових і миротворчих операцій, локальних війн та конфліктів.  

Про початок проведення антитерористичної операції (АТО) згідно з Указом 

Президента №405/2014 від 13.04.2014 року1 було введено в дію Рішення Ради національної 

безпеки і оборони. За цей час Україна провела 6 хвиль мобілізації, за результатами яких ряди 

Збройних Сил поповнили 210 тисяч військовослужбовців.  

До цього часу в зоні АТО знаходились 69 тисяч українських військовослужбовців для 

яких це є суровим випробуванням власних сил, можливості та вміння протистояти 

екстремальним ситуаціямв бойовій обстановці. 

Досвід участі військовослужбовців у антитерористичній операції на сході країни 

переконливо свідчить про актуальність проблеми виникнення психофізіологічних реакцій на 

стресогенні чинники бою. 

Бойовий стрес є станом дестабілізуючим, який обмежує функціональні резерви 

організму, чим збільшує ризик психічних розладів. 

Кожен військовослужбовець в умовах воєнних дій переживає стан бойового стресу, 

який виникає ще, до прямого контакту з реальною загрозою, та триває аж до виходу з 

конфлікту. 

Тривале перебування людини в обстановці стрес-факторів призводить до появи 

психічних розладів. Їх наявність найбільше залежить від інтенсивності бойового стресу й 

індивідуальних особливостей військовослужбовця.  

Зіткнувшись з реальністю сьогодення стало зрозумілим, що в Україні ми маємо 

особливу соціальну, ментальну та психологічну специфіку, яку не можливо не враховувати. 

Від початку незалежності України, за відсутності таких масштабних конфліктних 

ситуацій, не було потреби для формування системи психологічної допомоги. 

Українські психологи зіткнулися з означеною реальністю раптово, не маючи 

відповідної спеціалізованої підготовки. При цьому досвід зарубіжних психологів з питань 

переживання психотравматичних подій, активно використовувався для розроблення шляхів 

психологічної допомоги постраждалим, але не надавав можливості вирішити усі завдання, 

які виникали перед українськими фахівцямиі і саме за цих умов психологам та науковцям 

потрібно було швидко реагувати, на виклики сьогодення. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати зміни психічного здоров’я військовослужбовців 

в екстремальних умовах. З’ясування сутності бойового стресу та чинників, що його 

обумовлюють в умовах проведення антитерористичної операції на сході України. 

Об’єкт розгляду статті. Бойовий стрес військовослужбовців. 

Актуальність дослідження. Вплив психологічних факторів на виникнення бойового 

стресу у військовослужбовців в умовах антитерористичної операції. 
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Виклад основного матеріалу. Досвід участі військовослужбовців в локальних війнах 

та збройних конфліктах в кінці ХХ на початку ХХІ століття переконливо свідчить про 

високий рівень психічної травматизації військових. 

Перші спогади про психічні стани військовослужбовців при веденні бойових дій 

з’явилися на початку Громадянської війни в Америці. З 1863 року у наукових колах США 

починає активно використовуватися термін «ностальгія» - специфічний душевний стан 

солдатів. А вже у 1871 році, завдяки дослідженням психіатра Я. Да Коста, термін 

«ностальгія» замінюють іншим – «солдатське серце». Саме термін «солдатське серце» 

вважається сучасниками передвісником розвитку понять «бойовий стрес» та 

«післятравматичний стресовий розлад». 

Іншою ранньою діагностичною категорією, яка використовувалася при дослідженнях 

психічних розладів, пов’язаних з участю у війні, став «травматичний невроз» - термін, 

уведений у 1889 році Г. Оппенгеймом для позначення органічних порушень головного 

мозку, що виникли у результаті як фізичних, так і психологічних факторів впливу. 

У вітчизняній науці цей термін уперше було використано у 1905 році на Другому з'їзді 

психіатрів. Із цього часу в царській Росії починається активна фаза досліджень, щодо впливу 

умов бою на психічний та фізичний стан військовослужбовців: 1905 р. – «меланхолія без 

марення» М. Шайкевича; 1906 р. – «неврастенічний психоз у солдатів» П. Автократова та 

О.Озерецького; 1913 р. – «душевні рани в бою» Г. Шумкова; 1914 р. – «воєнний невроз» В. 

Бєхтєрєва; 1915 р. – «бойові та окопні психічні розлади» О. Гервера. І лише у 1919 р. М. 

Добротворським було запропоновано об'єднати у дослідницьких цілях різні за клінікою та за 

проявом форми психічних розладів бойової обстановки в єдину групу з метою усунення 

заплутаності термінології та диференціації окремих діагностичних одиниць. 

У період Першої світової війни заслуговують окремої уваги дослідження закордонних 

фахівців: «контузії» - британського психолога Ч. Марса, «артилерійського шоку» - 

англійського психіатру Т. Салмана, «військового  неврозу» - австрійського психоаналітика, 

психіатра та невролога З. Фрейда, німецького психіатра та психолога Е. Кречмера, який 

описав форми негативних психічних станів: активну «рухова буря» та пасивну «мінлива 

смерть» у військовослужбовців в умовах ведення бойових дій. 

Період у дослідженнях із зазначеної теми, який тривав у світовій психологічній та 

психіатричній науці з початку 20-х і до середини 30-х рр. ХХ століття, закінчився у 1936 році 

введенням терміну «емоційний невроз» М. Аствацатуровим. Автор вважав, що у бойовій 

обстановці, саме емоції та їх прояви, являють собою захисні механізми проти смертельної 

небезпеки. 

Результати масштабного клінічного та теоретичного дослідження «Травматичні 

неврози війни» у 1941 році публікує А. Кардінер, де визначає психологічні проблеми 

ветеранів, що обумовлено зменшенням їх внутрішніх ресурсів. 

Уперше було визначено, що будь-яка людина може зламатися, перебуваючи у зоні 

проведення бойових дій, завдяки дослідженням І. Годфілда, Р. Грінкер, К. Голдстейна, А. 

Кардінера, Л. Колба, Е. Міллєра, В. Слатер, Г. Рейніса, Г. Шпігеля, С. Футтермана та інших.  

Американські дослідники Дж. Аппель та Дж. Біб, через рік після закінчення Другої 

світової війни дійшли висновку, що 200-240 діб участі у бойових діях достатньо, щоб 

зламати навіть найсильнішого солдата. Їх думка полягала в наступному: «Не існує такого 

поняття, як «звикання до війни». Кожен момент бою спричиняє таку велику напругу, що 

люди ламатимуться у прямій залежності від інтенсивності та тривалості цього впливу». 

Дослідженням, які проводилися в колишньому СРСР під час та після Другої світової 

війни, основна увага на жаль, приділялася лише наслідкам бойових травм і поранень 

(головного мозку). Вітчизняних науковців цікавило лише відстрочені реакції на 

психотравмуючі фактори бойової обстановки. У колишньому Радянському Союзі проблема 

психічних станів військовослужбовців була суто проблематикою медицини (психіатрії), 

вирішували її за допомогою фармакологічних препаратів, а на долю військової психології 

припадали лише питання, пов’язані з партійною-виховною роботою. 
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Вивчення проблеми бойового стресу у світовій психологічній науці почало набирати 

більш швидких обертів, фактично відразу після Другої світової війни. Військові дії в Кореї 

(1950-1953 рр.) «посприяли» цьому, так почали широко застосовувати термін «бойова 

втома». Війна у В’єтнамі (1965-1975 рр.), внесла у світову психологічну науку такі поняття, 

як «в’єтнамський синдром» та «бойовий шок». Д. Гудвін та С. Бентлі, вважали, що саме 

війна в Кореї дала явно зрозуміти, що «бойовий стрес» є головною причиною психічних 

розладів у військовослужбовців.  

На думку відомого дослідника бойового стресу Л. Китаєва-Смика, який під час першої 

та другої «чеченських війн» в якості дослідника-психолога вивчав бойовий стрес, на війні 

відбувається дуже складна зміна людських емоцій, самопочуттів, діяльності, стремлінь, 

способу мислення, людських взаємин. Автор статті сам будучи заступником командира 

парашутно-десантної роти на початку 90-х років на Кавказі при виконанні завдань 

командування неодноразово був свідком змін в психіці воїнів під впливом бойового стресу і 

вважає що існує різна типологія реакцій психіки людини та їх поведінки на стресори 

екстремального середовища. Військовий стрес загострює риси характеру військових і вони 

набувають власних специфічних особливостей. 

Сучасними дослідниками був проведений аналіз, на досвіді попередників, на поняття 

«бойовий стрес» (Г. Кормос, 1978; Д. Гудвін, С. Бентлі, 1987; С. Захарік, 1995; Б. 

Овчинніков, 1995; Є. Снедков, 1998; Л. Китаєв-Смик, 2001; В. Пономаренко, 2003; А. Іванов, 

М. Жуматий, 2003; А. Караяні, І. Сиромятніков, 2006; П. Корчемний, 2010; група 

американських дослідників Dictionary of Military and Associated Terms. Department of 

Defense), 2010; В. Литкін, 2015) який дозволив виділити моделі та напрямки: 

основні моделі вивчення бойового стресу: «хвороби»; «стійкості»; «свідомої 

мотивації»; «військової індукції»; «експериментального неврозу» та «засуджуюча»; 

три основні напрямки, в полі яких сучасні дослідники розглядають категорію «бойовий 

стрес»: нормальна реакція організму на зовнішній несприятливий подразник, обумовлений 

бойовими діями; сукупність психічних станів, які виникають під дією екстремальних стрес-

факторів; процес адаптації військовослужбовців до діяльності в бойових умовах. 

За допомогою психодіагностичних методик можна розглянути адапційні можливості, 

найбільш поширені ситуативні або застійні розлади, механізми психологічного захисту та 

встановити зміни здоров’я військовослужбовців учасників АТО в екстремальних умовах. До 

цих змін доцільно віднести наступні показники: 

1. Реакції на бойовий стрес: надпильність; перебільшене реагування; притуплення 

емоцій; агресивність; депресія; загальна тривожність; напади люті; зловживання 

алкогольними та наркотичними речовинами; проблеми зі сном; відчуття провини того, хто 

вижив; 

2. Діагностичні критерії наявності бойового стресу є: подія травми; симптоми 

«уникнення»; дистрес та дезадаптація; 

3. Типи характеру бойового стресу: «тривожний», «дистимічний», «педантичний», 

«збудливий», «застрягаючий», «екзольтований»; по властивості особистості: (депресія, 

істерія, психопатія); захисні психологічні механізми: «витіснення», «регресія», «заміщення», 

«проекція», «компенсація»; копінг-стратегії «прийняття відповідальності» та «втеча-

уникнення» мають пряму кореляцію з рівнем розвитку бойового стресу; 

4. Показники оптимізму, особистісного адаптаційного потенціалу, поведінкової 

регуляції, морально-етичної нормативності, військово-професійної спрямованості мають 

зворотню кореляцію з рівнем розвитку бойового стресу у військовослужбовців; 

5. Показники захисних механізмів «заперечення» та «раціоналізації»; емотивний та 

демонстративний типи акцентуацій характеру та копінг-стратегії – «самоконтроль», «пошук 

соціальної підтримки», «планування вирішення проблеми» та «позитивна переоцінка», що не 

корелюють з бойовими стресами. 
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Дослідження бойового стресу при розгляді основних моделей та напрямків, дозволив 

визначитися з розумінням даної категорії та обґрунтувати зовнішні та внутрішні причини 

його виникнення. 

Зовнішніми причинами виникнення бойового стресу є бойові (вид, умови, тривалість та 

інтенсивність бойових дій, особливості застосовуваної зброї, експлуатації бойової техніки, 

надійність засобів захисту, тимчасові природно географічні, погодно-кліматичні умови, 

обсяг і співвідношення втрат сторін, ступінь ізольованості діючих на полі бою з’єднань і 

частин від основних сил) та соціальні (ставлення до війни у суспільстві, ступінь 

популярності війни у свідомості мас, зрозумілість і внутрішнє прийняття цілей війни, 

представленість соціальних, економічних, національних, релігійних інтересів, згуртованість 

військового підрозділу, чітке й авторитетне керівництво бойовими діями). 

Серед внутрішніх причин головну роль у виникненні бойового стресу відіграватимуть 

саме індивідуальні особистості людини, її фізіологічна, емоційно-вольова та когнітивна 

сфери. 

Досвід участі частин і підрозділів Збройних Сил України та інших військових 

формувань у антитерористичній операції на сході країни переконливо свідчить про 

актуальність як проблеми виникнення психофізіологічних реакцій військових на стресогенні 

чинники бою, так і проблеми необхідності психологічного супроводження ведення бойових 

дій військовослужбовцям та надання їм у разі необхідності оперативної психологічної 

допомоги. 

Основним психотравмуючим фактором бойової обстановки є небезпека, переживання 

за своє життя і фізичне здоров'я. Найбільший бойовий стрес військовослужбовці отримують, 

які знаходяться у безпосередній близькості від ворога. Це переживання є самим сильним і як 

правило пов'язане з сприйняттям жахливої картини загибелі і поранень інших людей. 

Важливо зазначити, що досвід ведення бойових дій у Донецькій та Луганській областях 

переконливо свідчить про недоліки вітчизняної системи психологічного забезпечення, брак 

знань, вмінь та навичок.  

Недостатній професійний досвід, відсутність бойового досвіду, тривалість перебування 

військовослужбовців у зоні проведення бойових дій, перебування під обстрілом, наявність 

ситуацій, що загрожують життю, вбивання ворога, безпосереднє бачення смерті інших 

людей, отримання травм (поранення), споглядання тіл загиблих та робота з ними, 

впевненість у власній безпеці, є основними ситуаційно - середовищними чинниками 

психологічних причин виникнення бойового стресу у учасників АТО. 

Доведено, що в умовах бою, в яких перебуває військовослужбовець, зводять до 

мінімуму одну з базових потреб людини – потребу у безпеці. Підрив цієї потреби настільки є 

сильним, що навіть при поверненні додому військовослужбовці не відчувають себе у повній 

безпеці. 

Не останнє місце займають соціально-політичні чинники, більшість з яких повинна 

бути спрямована на захищеність у власній безпеці військовослужбовця, оскільки 

незадоволення базових потреб, є однією з головних причин виникнення бойового стресу. 

Висновок. Аналіз психологічного забезпечення військовослужбовців які перебувають 

у зоні АТО та перенесли «бойовий стрес» показує, що внаслідок недостатньої психологічної 

готовності і відсутності психологічного супроводу під час екстремальних умов виникають 

непатологічні і патологічні зміни фізичного і психічногоздоров’я бійців, такі як тривожність, 

астенічні порушення, вегетативні дисфункції, розлади сну, невротичні реакції, неврози, 

реактивні психози та посттравматичні стресові розлади. Для запобігання патологічних змін 

фізичного і психічного здоров’я, доцільно значно покращити психологічний супровід 

військовослужбовців щодо проведення тренінгів перед відправкою у зону бойових дій та 

після перебування в екстремальних ситуаціях. 
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Мищенко А.А., Пантась С.О., Шугалий О.А., Гетьман А.В. 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЕВОГО 

СТРЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТО 

В статье представлен теоретический обзор вопроса изменения психического здоровья 

военнослужащих, который формируется под воздействием экстремальных условий. 

Рассмотрены основные психоэмоциональные состояния военнослужащих в условиях боевых 

действий. Охарактеризованные основные зависящие от ситуации и среды сопутствующие 

факторы боевого стресса военнослужащих – участников АТО. Анализируется сущность 

«боевого стресса» и условия реагирования на него, отмечается влияние форм страха, 

переживания боли и адаптации психики в условия боевых действий.  

Рассмотрены основные модели и направления боевого стресса, которые позволили 

определиться с пониманием данной категории и обосновать как внешние так и внутренние 

причины его возникновения.  

Проанализирован опыт участия подразделений Вооруженных Сил Украины и других 

военных формирований в антитеррористической операции на востоке страны, который 

показал актуальность проблемы возникновения психофизиологических реакций военных на 

стрессовые факторы боя, так и проблемы необходимости психологического сопровождения 

после ведения боевый действий военнослужащих и предоставления им в случае необходимости 

оперативной психологической помощи. 

Сделан вывод, что для предотвращения патологических изменений психического здоровья, 

целесообразно значительно улучшить психологическое сопровождение военнослужащих путем 

проведения тренингов перед отправкой в зону боевых действий и после пребывания в 

экстремальных ситуациях. 

Ключевые слова: военная психология, психоэмоциональное состояние, боевой стресс, 

экстремальные условия, боевые действия. 
 

Mischenko A.O., Pantas S.O., Shugalij O.O., Hetman A.V. 

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON THE ARRIVAL OF STRENGTHS AT 

THE STAFF AT THE TIME OF THE ATO 

The article presents a theoretical review of the changes in the mental health of military personnel, 

which is formed under the influence of extreme conditions. The basic psychoemotional states of 

servicemen in the conditions of combat operations are considered. The main situational-environmental, 

and related factors of the psychological factors of combat stress of military servicemen - ATO participants 

are characterized. The essence of "combat stress" and conditions of reaction to it are analyzed, influence 

of forms of fear, experience of pain and adaptation of the psyche in the conditions of fighting is indicated. 

The main models and directions of a combat stress which have allowed to decide on understanding 

of this category are considered and to prove both the external and internal reasons of its emergence. 

The experience of participation of the Armed Forces of Ukraine and other military formations in 

the anti-terrorist operation in the east of the country was analyzed. It showed the urgency of the problem 

of the psychophysiological reactions of the military to the stressful factors of the battle, as well as the need 

for psychological support after conducting combat operations of servicemen and providing them with 

operational psychological assistance. 

It is concluded that in order to prevent pathological changes in mental health, it is advisable to 

significantly improve the psychological support of servicemen by conducting trainings before sending to 

the combat zone and after being in extreme situations. 

Keywords: military psychology, psychoemotional state, combat stress, extreme conditions, combat 

actions. 
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к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

 

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 
У статті розглядається сутність і зміст виховання військовослужбовців, визначається 

їхнє ставлення до суспільства, держави та особистості, необхідність забезпечувати їх безпеку, 

сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Передбачається, що форми моральних відносин 

тих, хто навчається, залежать від того, яким чином вони здатні реально реалізувати моральні 

вимоги: оцінити конкретний вчинок в конкретній ситуації, визначити необхідність тих чи 

інших дій, бути здатним до формування моральних якостей, підпорядкувати свою діяльність 

моральному ідеалу. В статті пропонується розглядати формування морально-психологічної 

стійкості як двоєдиний процес. Визначено основні причини низької ефективності виховного 

процесу. Передбачається, що подальше вдосконалення системи морального виховання 

військовослужбовців має бути спрямоване на всебічне залучення новітніх ідей, методів і засобів 

сучасної педагогіки з опорою на деонтологічний потенціал компетентнісного підходу в системі 

професійної підготовки.  

Ключові слова: виховна робота, виховання, вищий навчальний заклад зі специфічними 

умовами навчання, виховні впливи, моральні якості, морально-психологічна підготовка 

військовослужбовців. 

 
Постановка проблеми. Основним елементом системи підготовки військових кадрів 

безумовно є вихованням особового складу. Виховання військовослужбовця здійснюється в 

ході цілісного освітнього процесу, безпосередньо шляхом проведення виховної роботи. 

Головною метою виховної роботи на даний час є формування всебічно розвиненої, 

професійно підготовленої, морально і психологічно стійкої особистості офіцера, 

співробітника. Побудоване на науковій основі і повсюдно здійснюване моральне виховання 

не просто формує моральний стан тих, хто навчається, але й створює необхідну морально-

психологічну атмосферу в навчальному закладі. 

Досвід показує, що, незважаючи на все більш високі вимоги до професійних і 

особистих якостей співробітників в ході їх підготовки, існують окремі недоліки, які 

негативно впливають на діяльність силових структур та ефективність виконання 

професійних обов'язків низовими оперативними співробітниками (бракує креативності, 

кругозору, мистецтва переконувати, проникати у свідомість і хитромудрі плани противника). 

Адже саме ці якості, поряд з патріотизмом, дисципліною, відданістю, є предметом 

виховання. Першоджерелами і глибинними причинами цих недоліків, на нашу думку, є 

недостатнє використання потенціалу сучасної педагогіки в ході професійної підготовки та 

відсутність системності у виховній роботі. 

Мета статті полягає у дослідженні новітніх підходів до виховання військовослужбовців 

у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що в педагогіці досить 

детально досліджувались загальні проблеми виховної роботи, в тому числі в руслі виховання 

військовослужбовців. З сучасних військових педагогів, що займаються питаннями 

морального виховання, необхідно виділити Д. Беззубова [2], М. Корольчук [5] та В. Ягупова 

[4].  

Різні аспекти виховання військовослужбовців відображені в роботах П.П. Криворучка, 

В.І. Осьодла, Л.Ф. Терещенка [6], Н.М. Мась [7], О.П. Макаревича [8] та багатьох інших. 
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У той же час, проведений аналіз свідчить, що в сучасних умовах, особливо з 

урахуванням появи вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, 

моральне виховання військовослужбовців вимагає подальшого вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виховні впливи і взаємодії у процесі 

морального виховання здійснюються з урахуванням педагогічного стилю і педагогічного 

такту. Професійний такт педагога залежить від його здатності діяти у відповідності з 

конкретною ситуацією і індивідуальними якостями учня. Міра, такт і стиль є суттєвими 

складовими частинами педагогічної майстерності, необхідними передумовами ефективного 

виконання професійних функцій педагога. Фундаментом, на якому виробляється міра 

морального впливу, є моральні принципи і норми поведінки. Міра свідомості і поведінки 

військовослужбовців вимагає їх виховання в дусі любові до Батьківщини, гордості за свою 

країну та службу в ЗС України. 

Для військовослужбовців зміст моральних відносин визначає їхнє ставлення до 

суспільства, держави та особистості, необхідність забезпечувати їх безпеку, сумлінно 

виконувати свої професійні обов'язки, бути вірними своєму службовому обов'язку. Форми 

моральних відносин тих, хто навчається, залежать від того, яким чином вони здатні реально 

реалізувати моральні вимоги: оцінити конкретний вчинок в конкретній ситуації, визначити 

необхідність тих чи інших дій, бути здатним до формування моральних якостей, 

підпорядкувати свою діяльність моральному ідеалу. Все це переломлюється в особливих 

особистісних формах моральних відносин: обов'язку і відповідальності, честі та гідності, 

совісті як способу внутрішнього самоконтролю особистості. 

Моральні якості мають загальнозначущий характер. Проте в збройних силах 

висуваються особливі вимоги до морального стану військовослужбовців. Прикладом цього є 

робота, яка активно проводиться в даний час керівництвом держави. Важливий виховний 

вплив на тих, хто навчається у вищих військових навчальних закладах (далі - ВВНЗ), а саме 

виховання таких етичних категорій, як військовий обов'язок, совість, честь, справедливість, 

дисципліна, добро та зло.  

Смисловий простір, пов'язаний з моральним належним, включає наступні поняття: 

"допустиме", "неприпустиме", "обов'язкове". Для військовослужбовця вищезазначена тріада, 

на нашу думку, повинна бути доповнена поняттям "надобов'язкове". До надобов'язкових 

вчинків слід відносити дії, пов'язані із ризиком втрати свободи, здоров'я, а іноді, навіть, 

загибелі у зв'язку з вимушеними або мимовільними вчинками на виконання морального 

обов’язку, наказу, закону. Такі дії часто наділяються вищим статусом у ієрархії службових 

дій, вважаються такими, що заслуговують максимального ступеня морального схвалення і, 

навіть, захоплення. При цьому ті, хто здійснює надобов'язкові вчинки, як правило, 

сприймають власні дії як просто виконання військового обов'язку. 

Для здійснення надобов’язкових вчинків необхідно "мати волю". Воля також, і в першу 

чергу, необхідна, як було показано вище, для подолання власних негативних емоційних 

сплесків, які виникають під впливом екстремальних умов та перешкоджають адекватній 

поведінці в ситуаціях оперативного ризику. 

Воля забезпечує цілеспрямованість і впорядкованість людської діяльності. Свобода як 

здатність людини до саморегуляції робить її відносно вільною від зовнішніх обставин, по-

справжньому перетворює її в активного суб'єкта. Воля - це свідоме подолання людиною 

труднощів на шляху до поставленої мети. Стикаючись з перешкодами, людина або 

відмовляється від дії в обраному напрямку, або збільшує зусилля, щоб подолати труднощі. 

Воля реалізує не тільки ініціюючу, або спонукальну функцію, що забезпечує початок тієї чи 

іншої дії в цілях подолання виникаючих перешкод, але і стабілізуючу. Вольовий акт завжди 

має у своїй структурі спонукання до вчинення вольової дії, що викликається тією чи іншою 

потребою, наявність одного або кількох мотивів, низки суперечливих спонукань і прийняття 

рішення. 

Як уже зазначалося, існує непростий взаємозв'язок моральних критеріїв з правовими 

нормами. Це особливо яскраво проявляється в ситуації колізії моралі і обов’язку. У вольових 
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діях яскраво проявляється особистість людини, її головні риси. Воля проявляється у таких 

властивостях особистості, як цілеспрямованість, самостійність; рішучість; наполегливість; 

витримка і самовладання, наполегливість, дисциплінованість, мужність і сміливість. 

І. Кант називає людську волю автономною [1]. Автономія волі полягає в тому, що вона 

визначається не зовнішніми причинами – чи то природня необхідність, чи навіть 

божественна воля, – а тим законом, який вона сама ставить над собою, визнаючи його 

вищим, законом розуму. Обов’язок примушує волю брати до уваги моральні закони, 

породжені розумом.  

Моральний обов’язок і воля стають антиподами, якщо під волею розуміти повну 

довільність вчинків. Баланс волі й обов'язку настає тоді, коли у свідомості індивіда 

моральний обов’язок стає настільки природним, що не можна говорити про нього, як про 

примус. 

Формування особистості військовослужбовця є завданням деонтології – науки, яка 

розглядає проблеми обов'язку, моральних вимог, нормативів і взагалі належного як 

специфічної форми прояву соціальної необхідності, а також деонтологічні педагогіки, яка 

народжується і ставить своєю метою формування такої особистості, яка володіла б 

необхідними якостями для виконання морального, громадянського, професійного і 

службового обов’язку [3]. 

Аксіоматика деонтології проголошує, що обов’язок перед суспільством, природою або 

Богом є, по суті, обов'язком перед самим собою. У деонтології розрізняють поняття 

"моральний обов'язок" і просто - "зобов’язання". Змістове розмежування між цими 

поняттями полягає в тому, що слова "моральний обов'язок" (рос. "долг", англ. "duty"), 

забарвлені більш потужною емоційною аурою, мають відтінок внутрішньої духовної висоти, 

пов'язаної з поняттям совісті, в той час, як термін "зобов’язання", видається важливим, проте, 

досить тривіальним зовнішнім проявом. Крім того, зі словом "моральний обов'язок" 

прийнято пов'язувати з високим ступенем усвідомленості виконання службових вимог, 

переважанням таких мотивів поведінки, які виникають на основі фундаментальних 

переконань. Коли співробітнику нагадують про невиконаний службовий обов'язок, 

очікується не лише саме по собі виконання встановленої законом або інструкцією норми, але 

й глибока особиста залученість його у цей процес. Нагадування щодо невиконаного 

обов'язку, як правило, має на увазі лише необхідність сумлінно здійснити певну 

послідовність дій. Дослідження ситуацій, пов'язаних з невиконанням обов’язку, зволіканням, 

показує, що в основі подібних вчинків найчастіше лежить недостатній рівень моральності 

військовослужбовця. Відповідно, аморально і те, що в ситуаціях службового ризику 

подеколи проявляється боягузтво. 

Вбачаємо, що визначаючи моральний обов'язок як необхідність вчинку з поваги до 

закону, І. Кант [1] не мав на увазі суто виконання заданих ззовні службових обов'язків. Адже, 

на думку І. Канта, моральний обов'язок – це усвідомлення людиною необхідності виконання 

того, що пропонується внутрішнім духовним ідеалом. Моральний обов'язок не просто 

особливе ставлення до закону, але "внутрішній закон", встановлений совістю. 

Відсутність глибоких теоретичних напрацювань стосовно загального у проблемах 

деонтологічної підготовки заважає застосуванню деонтологічних принципів у педагогічній 

практиці та системі освіти в цілому. Це визначає необхідність подальшого розширення 

досліджень, які сприяють пошуку та обґрунтуванню педагогічних аспектів деонтологічної 

підготовки у професійному середовищі. 

Подібні дослідження дозволяють використовувати напрацювання, отриманні в таких 

традиційних сферах, як медична, юридична деонтологія, а також в нових сферах 

деонтологічних взаємовідносин (оперативна, педагогічна деонтологія), число яких 

збільшується у зв’язку із гуманізацією суспільства, встановленням нових стандартів 

взаємостосунків між громадянином та інституціями у демократичному суспільстві.  
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Результати цих теоретичних досліджень мають бути спрямовані на створення нових, 

тобто таких, що відповідають вимогам сьогодення механізмів підвищення правосвідомості 

військовослужбовців. 

Педагогічний процес у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання 

(зокрема, ЗС України) нерозривно пов'язаний з вихованням особового складу. Виховання у 

ВНЗ ЗСУ здійснюється в ході цілісного освітнього процесу і безпосередньо шляхом 

проведення виховної роботи. Головною метою виховної роботи в цих закладах на даний час 

є формування всебічно розвиненої, професійно підготовленої, морально і психологічно 

стійкої особистості військовослужбовців. Побудоване на науковій основі моральне 

виховання не лише формує моральний вигляд майбутніх фахівців, але й створює необхідну 

морально-психологічну атмосферу. 

Практичний досвід і аналіз матеріалів наукових публікацій свідчить про те, що, 

незважаючи на все більш високі вимоги до професійних і особистих якостей 

військовослужбовців, у ході їх виховання відзначені недоліки, які негативно впливають як в 

цілому на вдосконалення їхньої діяльності, так і безпосередньо на підвищення ефективності 

процесу бойової підготовки. Як вважає відомий дослідник Д. Беззубов [2], основними 

причинами низької ефективності виховного процесу є:  

 відсутність системності у виховній роботі;  

 низький рівень психолого-педагогічної підготовки військовослужбовців; 

 недостатнє використання потенціалу педагогіки, деонтології та інших сучасних 

технологій організації освітньої діяльності.  

 На сучасному етапі педагогіка у ВВНЗ покликана вирішувати, зокрема, такі 

завдання: 

 досягнення необхідної глибини професійної компетентності, форм і навичок 

поведінки в складних бойових ситуаціях;  

 розвиток мислення, вміння самостійно приймати відповідальні рішення при 

виконанні бойових завдань; 

 самовдосконалення своєї особистості; 

 виховання військової та службової дисципліни, здатності діяти в умовах обмежень, 

встановлених законом, забезпечення особистої безпеки і безпеки громадян. 

Суперечності у педагогічному процесі виникають внаслідок невідповідності між 

застарілими педагогічними поглядами, переконаннями, організаційно-методичними 

рішеннями і новими загрозами, концепціями, факторами світового та внутрішньодержавного 

значення.  

Категорії честі і гідності дуже близькі. Ці категорії практично збігаються за своїм 

об'єктивним змістом, але відрізняються за формою. Оцінка честі – це зовнішня оцінка, оцінка 

з боку, а оцінка гідності – це внутрішня самооцінка, справа самої особистості. Гідність 

виступає як реакція на той чи інший характер ставлення до себе. Це дозволяє розглядати 

честь як світоглядне поняття, а гідність – як емоційне. 

Почуття професійної гідності ґрунтується на розумінні військовослужбовцями 

складності та важливості для суспільства своєї професії, почуття гордості своєю професією. 

Це висуває необхідність ствердження принципу власної гідності як абсолютного морального 

і правового принципу правопорядку.  

Поняття "честь" у нашому випадку трансформується в поняття "честь мундиру" і 

визначається як сукупність моральних якостей, які повинні бути притаманні 

військовослужбовцю ЗС України: самовіддане виконання свого службового обов'язку у 

відповідності з такими поняттями як професійна честь, сумління і моральна відповідальність. 

Формування психологічної стійкості й уміння володіти собою в кризових та 

екстремальних ситуаціях вимагає формування певних якостей особистості, зокрема, таких, 

як відповідальність, стійкість до невдач, стійкість до ризику, витримка тощо. Люди, які в 

силу своєї професії, постійно зіштовхуються з екстремальними ситуаціями, ситуаціями 
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небезпеки і ризику, повинні володіти засобами самоконтролю, управління своєю поведінкою 

й емоціями. 

В утворенні комплексів професійно важливих якостей особистості беруть участь не 

лише сукупності властивостей особистості, які пов'язані з певним видом діяльності, але й 

особистісні якості, професійно важливі для будь-якого виду професійної діяльності. Це, 

насамперед, відповідальність, самоконтроль, професійна самооцінка, які є важливими 

компонентами професійної самосвідомості й, безумовно. емоційна стійкість, стійкість до 

стресу, ставлення до ризику. 

Особливого значення набуває усвідомлення військового обов'язку, яке включає в себе 

правильну орієнтацію у визначенні конкретних моральних цінностей під час здійснення тієї 

чи іншої дії, оскільки одні з цих цінностей доводиться приносити у жертву іншим, більш 

важливим. Виконанню на практиці цих умов сприяють такі компоненти поведінки 

військовослужбовця, як морально-психологічна і емоційно-вольова стійкість. 

Морально-психологічна і емоційно-вольова стійкість є важливою умовою зниження 

оперативного ризику. В психологічній літературі поняття "морально-психологічна стійкість" 

має багато тлумачень. У літературі можна зустріти такі терміни: "стійкість особистості", 

"стійкість поводження", "емоційна стійкість", "вольова стійкість", "емоційно-вольова 

стійкість" і "морально-психологічна стійкість". 

Одне з важливих завдань освітнього процесу у ВВНЗ полягає в тому, щоб виробити у 

курсантів стійкі й сильні мотиви та міцні навички зниження службового ризику. 

Теоретичний аналіз і узагальнення наукових досліджень, службового досвіду та документів, 

що регламентують освітній процес, дозволили констатувати, що формування морально-

психологічної та емоційно-вольової стійкості доцільно здійснювати трьома шляхами: під час 

навчальної роботи; в процесі службової діяльності і в ході самовиховання. 

На основі проведених досліджень формування морально-психологічної стійкості як 

професійно-особистісної якості курсантів ми пропонуємо розглядати як двоєдиний процес: 

по-перше, як сукупність прийомів і засобів педагогічного впливу на курсантів та слухачів, 

яка визначається діяльністю викладачів, і, по-друге, як самостійний та цілеспрямований 

розвиток курсантами власних потенційних можливостей, самовдосконалення своїх 

особистісних характеристик. 

Мета морально-психологічної підготовки військовослужбовців, згідно з уявленнями 

провідного українського вченого В. Ягупова [4, полягає у формуванні і розвитку у кожного 

співробітника морально-психологічної стійкості як необхідної складової частини його 

професійної компетентності, що виражається в наявності у нього потреби і умінь 

співвідносити та здійснювати свою діяльність відповідно із високими моральними 

критеріями. Якщо морально-психологічна готовність військовослужбовця ЗС України до 

виконання службового обов’язку – це потенційне, внутрішнє особистісне утворення, то 

морально-психологічна стійкість – це складова компетентності військовослужбовця, яка 

реально виявляється в його професійній діяльності. 

Пропонується розглядати формування морально-психологічної стійкості як двоєдиний 

процес:  

- по-перше, як сукупність прийомів і способів педагогічного впливу, що 

застосовуються викладачами та командирами з метою створення у кожного курсанта 

інтегративних якостей особистості, що визначає її здатність зберігати високу функціональну 

активність і успішно виконувати поставлені завдання в умовах здійснення професійної 

діяльності;  

- по-друге, як цілеспрямований самостійний розвиток курсантами своїх потенційних 

можливостей, вдосконалення своїх особистісних характеристик морально-психологічної 

стійкості. 

Особливе місце потрібно виділити формуванню емоційно-вольової стійкості 

військовослужбовців як своєрідного фундаменту професійної готовності до виконання дій в 

умовах оперативного ризику. 
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Воля – це внутрішня сила, яка в тій чи іншій мірі властива будь-якій особистості, та, 

яка забезпечує свідоме регулювання своєї поведінки в конкретних ситуаціях і діяльності у 

цілому, що виражається в умінні долати внутрішні і зовнішні перешкоди при здійсненні 

цілеспрямованих дій та вчинків. Головна функція волі як якості, властивої військовим, 

полягає у свідомій саморегуляції власних емоційних реакцій у процесі виконання 

професійного обов'язку в умовах бойового ризику. Воля при цьому проявляється в діях 

(вчинках), які виконуються з метою захисту інтересів держави і суспільства. 

При цьому під емоційно-вольовою стійкістю розуміється цілісна інтегративна 

характеристика особистості, що забезпечує її стійкість до тривожного і стресогенного впливу 

ризикованих ситуацій. 

Емоційно-вольові якості проявляються, коли в небезпечній ситуації, під впливом 

стресу, загрози чи іншого негативного фактора, особа, яка діє в обстановці оперативного 

ризику, емоційно схиляється до протиправної або аморальної дії (бездіяльності). Тоді їй 

необхідно здійснити вольове зусилля для подолання виниклого емоційного сплеску. 

Ефективне вирішення поставлених завдань може бути досягнуто завдяки 

вдосконаленню та комплексному розвитку системи навчання на основі принципів 

міждисциплінарних зв'язків, які слід розглядати як певну узгодженість навчальних програм, 

зумовлених системою зазначених наук, а також дидактичними принципами. 

Освітній процес у вищих військових навчальних закладах є специфічним за своїми 

завданнями, змістом, організацією. Категорія освітньої діяльності є тим вихідним поняттям, 

завдяки якому відкривається можливість розумно вирішувати протиріччя, які вже 

усвідомлені сучасною педагогікою вищої школи.  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок про те, що на сучасному етапі у 

ВВНЗ необхідно вирішити наступні завдання:  

 забезпечити можливість набуття глибоких професійних знань, ґрунтовних навичок 

та умінь тими, хто навчається;  

 вдосконалити соціально-цінні норми поведінки військовослужбовців; 

 розвинути деонтологічне мислення; 

 сформувати морально-психологічну та емоційно-вольову стійкість; 

 посилити виховну складову в освітньому процесі ВВНЗ. 

Процес формування виховних впливів і взаємодій у діяльності вихователів та 

викладачів включає:  

 вивчення об'єкта виховних впливів і взаємодій на курсанта та слухача, діагностика 

особливостей їхніх індивідуальностей; 

 здійснення виховних впливів і взаємодій на курсанта та слухача з урахуванням 

особливостей педагогічних ситуацій;  

 аналіз отриманих результатів та, з рештою, збагачення педагогічного досвіду ВВНЗ. 

Подальше вдосконалення системи виховання військовослужбовців має бути 

спрямоване на всебічне залучення новітніх ідей, методів та засобів сучасної педагогіки з 

опорою на деонтологічний потенціал компетентнісного підходу в системі професійної 

підготовки. Одним з кроків на цьому шляху може стати введення курсу деонтології для 

курсантів, студентів та слухачів ВВНЗ в Україні. 
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НОВЕЙШИЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье рассматривается содержание нравственных отношений военнослужащих, 

определяется их отношение к обществу, государству и личности, необходимость обеспечивать 

их безопасность, добросовестно выполнять свои служебные обязанности. Предполагается, что 

формы нравственных отношений учащихся зависят от того, каким образом они способны 

реально реализовать нравственные требования: оценить конкретный поступок в конкретной 

ситуации, определить необходимость тех или иных действий, быть способным к 

формированию нравственных качеств, подчинить свою деятельность нравственному идеалу. 

В статье предлагается рассматривать формирование морально-психологической 

устойчивости как двуединый процесс. Определены основные причины низкой эффективности 

воспитательного процесса. Предполагается, что дальнейшее совершенствование системы 

нравственного воспитания военнослужащих должно быть направлено на всестороннее 

привлечение новейших идей, методов и средств современной педагогики с опорой на 

деонтологический потенциал компетентностного подхода в системе профессиональной 

подготовки. 

Ключевые слова: воспитательная работа, воспитание, высшее учебное заведение со 

специфическими условиями обучения, воспитательные воздействия, моральные качества, 

морально-психологическая подготовка военнослужащих. 
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Ph.D. Artemov V.U., Ph.D. Lytvynenko N.I. 

THE NEW APPROACHES TO THE TRAINING STAFF IN THE HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS WITH SPECIFIC EDUCATION CONDITIONS 

 

The article deals with the content of moral relations of servicemen, their attitude towards society, 

state and personality, the need to ensure their safety, and faithfully fulfill their service duties. It is 

assumed that the forms of moral relations of those who are studying depend on how they are capable to 

realize the moral requirements: to evaluate a particular act in a particular situation, to determine the need 

for certain actions, to be capable of forming moral qualities, to subordinate their activities to the moral 

ideal. 

The article proposes to consider the formation of moral and psychological stability as a two-way 

process. The main reasons for the low efficiency of the educational process are determined. It is assumed 

that further improvement of the system of moral education of servicemen should be aimed at the 

comprehensive involvement of the latest ideas, methods and means of modern pedagogy, based on the 

deontological potential of the competent approach in the system of vocational training. 

Keywords: educational work, education, higher educational institution with specific educational 

conditions, educational influences, moral qualities, moral and psychological training of servicemen. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

С ОПОРОЙ НА ТРАДИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ МОНГОЛОВ 

 

В статье осуществляется анализ факторов, побуждающих неустойчивость в социально-

экономическом развитии. Выявляются и уточняются причины неустойчивого развития, 

вызываемого мышлением, характерным самому человечеству, и выдвижение фундаментальных 

принципов образования будущего устойчивого развития с опорой на традиционное мышление 

монголов. 

Под устойчивым развитием понимается управляемое развитие общества не 

разрушающего своей природной основы и обеспечивающее выживание и непрерывное развитие 

цивилизации. Мировое движение за Устойчивое Развитие, ставит своей целью создание 

экологически благоприятных условий на всем земном шаре, как едином и единственном 

пространстве, в пределах которого может жить и развиваться человечество. Устойчивое 

развитие подразумевает создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей 

сегодняшнего дня, не подвергая существование последующих поколений большему риску, чем 

нынешний. Устойчивое развитие - это регулируемое развитие: целенаправленный контроль над 

происходящими изменениями, прогнозирование и компенсация наиболее опасных 

неустойчивостей и диспропорций развития. 

Анализируя приоритетные направления государственной политики в контексте 

интеграции отечественного образования к мировому образовательному пространству, нужно 

сделать акцент на проблемах устойчивого повышения качества образования; внедрение 
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инноваций и информационных технологий. Модернизация системы образования в Монголии 

характеризуется объединением традиций, которые сложились в отечественной школе и 

новыми идеями, которые связаны с вхождением Монголии в мировое образовательное 

пространство. Осознание человеком проблемы исчерпаемости ресурсов, возможности 

деградации и разрушение биосферы во второй половине ХХ и в начале ХХІ столетия поставили 

перед науками задачи: ограничить вредное влияние на природу. 

Ключевые слова: фундаментальные принципы образования, устойчивое развитие, 

неустойчивость в социально-экономическом развитии, традиционное мышление монголов, 

защита жизни человека  
 

Постановка проблемы. Коренная мысль об устойчивом развитии упоминается в 

“Сокровенном сказании монголов XIII века и переведена учёным-переводчиком Г. Акимом 

на английский язык: "Favored by Mighty Heaven, Sustained by Mother Earth"(Тенгрий могучий 

призвал, а Земля – Мать-Этуген – на груди пронесла) [2]. История свидетельствует о том, что 

еще в 1800-ые годы в Германии с целью оптимального использования леса и получения его 

плодов в течение длительного времени стали применять термин “устойчивое состояние” 

/Sustainability/. И этот термин, в свою очередь, сформировал понятие “Устойчивое развитие” 

/Sustainable Development/, т.е. понятие, которое определяется триединством экономики, 

природы и культуры. В докладе Брундтланда понятие “устойчивое развитие” толкуется как 

“удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой  

возможности будущих поколений людей” [3] и настоящее толкование в текущее время 

применяется довольно универсально. Учёный Л.Тудэв подчёркивает: “Вообще-то было бы 

ближе к истине, если бы термин Sustainable применяли именно в значении имеющий, на что 

опираться”, группа же учёных во главе с академиком Б. Жадамбой считает, что следует 

применять термин “Тогтворшилтой хөгжил” /досл. развитие с устойчивостью/, что, видимо, 

вызвано стремлением избежать понятий “застой, упадок, угасание”. [3,7 ]Наряду с этим, 

применяются термины “Устойчивая жизнь” /Sustainable living/, “Образование для 

устойчивого развития” /Education for Sustainable Development/. У японцев общепринятым 

становится термин “Жизокү хаттэн кёоикү”, что в переводе означает “Регулируемое 

развитие”. 

Основная концепция, философия и принципы устойчивого развития выдвигаются 

авторитетными международными саммитами и конференциями, такими как Стокгольмская 

конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972) /UN Stockholm 

Conference on the Human Environment/, Всемирная стратегия охраны природы (1980) /World 

Conservation Strategy/, Доклад Брундтланд (1987) /Brundtland Report/, Конференция ООН по 

природной среде и развитию, состоявшаяся в Рио-де-Жанейро (1992) /UN Conference on 

Environment and Development/, Всемирная конференция по образованию в интересах 

устойчивого развития, организованная в г. Нагоя (2014) /UN Conference on ESD/, Нью-

Йоркский саммит ООН (2015) /The Sustainable Development Goals-2030/, а также 

утверждёнными ими резолюциями и программами.  

Цель и задачи статьи. Для того чтобы достичь цели, направленной на будущее 

поддерживаются принципы связывания с предыдущими и нынешними условиями 

/Backcasting/, непрерывная передача из поколения в поколение своего традиционного 

культурного наследия /Multi-generational/, а также трёхопорные принципы устойчивого 

развития, выдвинутые Эбертом /Economic, social, and environmental/. В последнее время 

превалирует тенденция его реализации не только одномерным явлением, но и путём 

интеграции многомерных явлений. Данные концепции международного уровня удивительно 

созвучны с традиционным мышлением монголов, выражающимся в искреннем их 

преклонении перед окружающей их природой, разумном и оптимальном использовании из 

поколения в поколение, ее плодов в жизни и быту, а также с вытекающими отсюда 

жизненной философией и укладом. 

Изложение основных положений. Прежде чем говорить о проблемах развития, 

безусловно, стоит затронуть вопросы, касающиеся жизни людей. В первую очередь, 
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коснёмся вопроса о трёх правах, являющихся опорами для устойчивой жизни человечества. 

С давних времён монголы жизнь человека ставили выше всего на свете, называя её “золотой 

род”, “золотая жизнь”, “золотое тело”, “человек-драгоценность”, таким образом, право 

человека на жизнь считалось неприкосновенной вершиной всех его прав. Если возникал 

какой-либо вопрос, связанный с жизнью человека, то очень основательно разбирались и 

обстоятельно рассуждали: “Чтобы лишить человека жизни, нужна крайне веская причина”, – 

и то, что сегодня в стране смертная казнь отменена в законодательном порядке, по сути 

своей непосредственно связано с рассматриваемым традиционным мышлением монголов. 

Однако несмотря на то, что мы живём в мирное время, т.е. у нас нет войны, сегодня у нас в 

иные годы погибает большее количество людей, чем в тех странах, где идёт война. Причём 

количество внешних причин смерти – аборт, пищевое отравление, загрязнение почвы и 

воздуха, аварии технико-технологического характера, терростические акты и т.п. – растёт с 

каждым годом. Именно поэтому вопрос о защите жизни человека, об обеспечении права 

человека на жизнь необходимо, на наш взгляд, рассматривать как опору для устойчивой 

жизни, устойчивого развития. 

Следующий вопрос, которого мы коснёмся, это вопрос о том, что следовало бы быть 

хозяином того места, где ты живёшь. Монголов называют кочевниками, на самом же деле 

традиционно монголы осваивают конкретную часть определенной территории и оседло на 

ней проживают, далеко от нее не отъезжая, искренне и по-хозяйски оберегая ее как зеницу 

ока. Если раньше совершенно невозможно было на их земле разрыть хотя бы ямочку без 

разрешения хозяина, использовать хотя бы клочок земли в тех или иных целях, то сегодня 

решение вопроса о том, что делать на их территории, принимается уже в столице или в 

центре аймака. И “настоящий хозяин” местной земли, который жил довольный собой, 

благополучно содержа пусть даже небольшое колчиество своих овец и коз, и тем самым, 

предостаточно обеспечивая свою семью, в один прекрасный день из-за чужого решения 

вынужден покинуть свой родной край и перекочевать в город, что крайне негативно 

отражается не только на жизни его семьи, но и на благополучии и будущем его потомков. 

Причём такое явление становится универсальным явлением, характерным для жизни 

сельских граждан по всей стране. И без коренного изменения данного положения решить 

вопрос об устойчивой жизни представляется совершенно невозможным. В записках 

французского учёного Хюка можно прочитать одно из впечатлений, которые ему рассказали 

внутренние монголы: “Мы – монголы были спокойны, зажиточны и состоятельны, когда 

жили в юртах и содержали свой скот. А когда стали жить в домах и рыть землю, тут же 

обеднели” [10]. И это яркое свидетельство тому, что одним из важных условий устойчивой 

жизни является то, что человек должен быть настоящим и полноправным хозяином той 

местности, где он постоянно проживает. Турецкий писатель Ибшароглу, касаясь культуры 

осваивания земли монголами, пишет, что всем монгольским племенам распределялись 

конкретные территории пастбищных земель и, несмотря на то, что скотоводы склонны 

кочевать туда-сюда, каждое из них имело свою территорию, отведенную специально под 

пастбища. 

Третий вопрос – это вопрос о праве на обеспечение жильём и на наследие. У монголов 

есть давняя добрая традиция, согласно которой родители, когда сын женится, обязательно 

ставят самостоятельную новую юрту для молодожёнов, тем самым создавая отдельный очаг, 

плюс к этому выдают сыну соответствующую личную долю от семейного имущества. В 

отдельных местностях существует небезынтересный обычай, когда молодожёны специально, 

с подобающими гостинцами и подарками объезжают всех своих родственников, чтобы 

обзавестись имуществом. В современную эпоху всё несколько иначе. Когда даже дикое 

животное как-то умудряется бесплатно приобрести себе свой личный уголок где-то в 

пещере, молодые люди, живущие в больших городах, вынуждены начать свой жизненный 

путь с долгов в банке, заложив там всю свою молодость. Мир так создан, что Матушка-Земля 

каждое живое существо принимает без разбора с широко распростёртыми объятиями, 

готовая стать для него родной колыбелью, однако мы – люди почему-то умудрились создать 
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крайне бесчеловечную искусственную систему, согласно которой первичные и самые 

элементарные условия для существования людей стали самими же людьми продаваться и 

покупаться. Если не выйти из этого положения, то и думать об устойчивой жизни нет 

смысла. Финский монголовед Рамстедт пишет: “Я слышал, что китайцы как угодно и 

сколько угодно могут манипулировать документами. Таким образом, они могут давно 

умершего своего сына поженить на богатой невестке и 

сродниться с ее родителями-богачами. А монголы никак не могли понять, когда им 

говорили, что землю можно продать, для этого достаточно заплатить деньги и получить 

соответствующий документ. Один из них при этом разговоре даже вскочил, показал рукой на 

луну, светящую на небе, и в шутку произнёс: “Тогда ты купи вот ту луну, что на небе 

блестит! Я тебе сделаю нужный документ. Только в ответ ты мне денег давай!” – что, 

безусловно, самым ярким образом свидетельствует о том, что монголы с давних пор как 

зеницу ока берегли первичное право человека – право на жизнь [13]. 

Если исходить из традиционного мышления монголов, то первооснова устойчивой 

жизни заключается в таких трёх коренных потребностях, трёх таких коренных правах 

человека как потребность чувствовать себя живым, т.е. сама жизнь, местность, хозяином 

которой человек себя чувствут, жилище, в котором он может жить, дело, которому он себя 

может посвящать, и стартовый капитал, при помощи которого он может начинать свою 

жизнь. Только с учётом этих коренных прав может реализовываться принцип “за каждого 

человека”, и это будет, так или иначе, соответствовать отмеченному финским учёным 

Саарией и реализующемуся в его докладе принципу под названием “Equity”. 

Исходя из вышеизложенного, автором выдвигаются пять фундаментальных принципов, 

которые, на наш взгляд, призваны повлечь за собой весь мир к образованию для устойчивого 

развития. Они не являются принципами, рассматривающими вопросы развития конкретной 

отрасли через одномерный подход в отдельности /One dimensional/, а представляют собой 

специфические принципы, рассматривающие всё в интеграционном плане, т.е. домайны, 

которые могут универсально присутствовать во всех отраслях жизнедеятельности человека – 

образование, здравоохранение, природная среда, промышленность и т.д. – и 

рассматриваются через призму многомерного подхода /Multi dimensional/. Рассмотрим 

каждый из пяти принципов в отдельности. 

1. Громоздкая или портативная структуры мышления 

Знаменитые слова великого просветителя Равджи гласят: “И Бог, и злой дух одинаково 

есть плоды души человеческой”. Созданная нами социальная и материальная среда своё 

начало тоже берет от человеческой души. Всё, что происходит от человеческрй мысли, и 

определяет нашу жизнь. Начиная с громоздкой административной структуры, продолжая 

крайне расточительными бюджетами, вплоть до культуры питания – все эти невообразимо 

громоздкие структуры придуманы человеком, и мы сами запутались среди гигантских 

структур, придуманных нами самими. 

Приведём единственный пример из области общепита. В настоящее время согласно 

распространённой по всему миру культуре питания один человек за один раз использует 

более 20 видов ложек, столько же видов вилок, ножей, не меньшее количество различных 

тарелок. Если всё население мира привыкнет к такому потреблению, то где достать столько 

тонн железной руды? Сколько существует на земле более или менее богатых месторождений 

железной руды? Как транспортировать? Если где-то закончатся такого рода залежи, то как 

быть? Грабить других? А где столько воды, чтобы помыть такое количество посуды и 

приборов? Возникает масса вопросов подобного рода. Пример-то наш не из ряда вон 

выходящий, а сколько возникает вопросов, подтверждающих, что данное положение 

совершенно наглядно противоречит с основными принципами устойчивого развития. Надо 

полагать, что именно такого рода противоречия как раз и являются тормозом для 

устойчивого развития. Известно, что на любом более или менее авторитетном приёме, 

например, в Гонконге, меню состоит из 10-20 различных блюд, для каждого блюда ставятся 

более 10-20 новых тарелок. Если считать, что на приём были приглашены всего 100 человек, 
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то после такого удовольствия воды потребуется столько, чтобы хватило помыть 1000-2000 

тарелок. Таким образом человечество почему-то давно втянуто в культуру мышления, 

которой характерно конструирование каких-то громоздких и в то же время непростительно 

расточительных структур разного назначения. Огорчительно, что большинство нас – 

монголов – уже успело “заразиться” данным типом мышления. И, сами того не подозревая, 

называем это “современной культурой”, “хорошей манерой”, а самих себя – культурными 

людьми. 

Однако, если обратиться к традиционному мышлению, картина обрисовывается 

несколько иная. Например, согласно традиционной культуре питания монголов кочевник 

всегда носил с собой такие свои столовые приборы как нож, чашка и палочки для еды. Зайдя 

в чужую юрту, монгол всегда ел и пил из своей чашки, употребляя только свой нож и свои 

палки для еды. Здесь действует принцип “одному человеку – одна вещь”. Это и есть 

свидетельство того, что в нашем традиционном мышлении присутствовали данные на 

конструирование портативной структуры. И поэтому мы считаем, что в состав опорных 

принципов устойчивого развития должно быть включено в качестве самостоятельного 

принципа изменение самого мышления. Здесь идёт речь не о возвращении к старому 

непрогрессивному прошлому. Речь идёт лишь о правильном и оптимальном установлении 

опорных принципов, которые действительно могли бы вести нас к устойчивому развитию. 

В дневниках французского путешественника Гюка читаем: “Хороший монгол имеет 

глубокие религиозные чувства. Они непрестанно думают об ином мире, а вещам мира сего 

придают не очень большое значение. Они живут так, как будто и не живут на этой земле. 

Они не роют почву и не строят дома”. И это весьма красноречиво обрисовывает уклад их 

более или менее упорядоченной жизни. Далее он пишет: “И рядовой воин, и сын великого 

хана необыкновенно одинаково просты, живут дёшево” [11]. Однако сегодня всё больше и 

больше становится разрыв между богатыми и бедными, и если взять население Улан-Батора, 

то оно уже давно разделено на два совсем разных мира. Исходя из этого можно заключить, 

что монголы с самых древних пор придерживались такого уклада жизни, при котором они 

имели всё, что необходимо для нормальной жизни, ни к чему лишнему не стремились, при 

этом всё было дёшево и портативно. 

Как подчёркивает учёный физик Х. Намсрай: “Основой основ такой организации 

природного мира является принцип быть простым и привлекательным, расчётливым и 

симметричным... Быть простым – это такое состояние, когда фундаментальная база материи 

компактна, портативна и совершенна, структура основного, т.е. коренного ее элемента 

относительно проста, другими словами, это такое состояние, когда структурная база и корни 

материи изначально отличаются своей простотой. Расчётливость и бережливость есть основа 

вечного существования самой материи, гарантия её бесконечного, безмерного продолжения 

и бесприкосновенного сохранения” [5] 

Исходя из этого, основную мысль мудрого назидания, которое гласит “От малого – 

маленькие убытки, от большого – большие убытки”, т.е. принцип “одному человеку – одна 

вещь” автор выдвигает в качестве одного из опорных принципов устойчивого развития. 

2. Технологии с большими или малыми остатками и выбросами 

Сегодня мы всем миром “сотворили” такую замечательную и универсальную культуру 

потребления, когда лишнее становится остатком, остаток – выбросом, выброс – мусором, а 

мусор, в свою очередь, причиняет вред. В результате специального исследования, 

проведенного по линии Азиатской организации по вопросам производительности (АОП) 

/Asian Productivity Organization/ (APO, 2016) установлено, что процент производственной 

потери увеличивается, а немалая доля сырьевых материалов превращается сначала в остатки, 

а затем и в выбросы. Хотя по всему миру давно обсуждаются и как-то решаются вопросы 

борьбы с отходами и мусором, об их переработке, но их количество неумолимо 

увеличивается. И, видимо, крайне трудно решить проблему отходов и мусора, пока не 

изменено понятие об остатках, которое так прочно укоренилось в нашем мышлении. В этой 

связи уместно заметить, что в современную эпоху интенсивного развития науки и высокой 
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технологии создаётся возможность исследования технологии по малоостаточной или 

безостаточной обработке тех или иных материалов и ресурсов, следовательно, выдвинуть эту 

идею в качестве некого принципа устойчивого развития. По поводу того, что наличие на 

земле огромного количества остатков и мусора оказывает на природу и окружающую нас 

среду отрицательное влияние, тем самым наносит им вред и ущерб, невообразимо 

преступающие всякую меру, группа исследователей образования устойчивого развития во 

главе с Б.Жадамба пишет, что “накоплением такого неслыханного объёма остатков и мусора 

мы нисколько не облегчаем и без того нелёгкую участь нашей Матушки-Земли, её 

природной среды, которая является родной нашей колыбелью, а наоборот, возбуждаем её 

гнев, лишим присутствия духа, постоянно причиняя ей невзгоды, и тем самым, вызываем 

неустойчивое состояние” [3]. 

Ярким свидетельством, подтверждающим специфическую особенность традиционного 

мышления монголов, издавна неукоснительно преклонявшихся перед своей природой и 

живших в неизменной гармонии с ней, является назидание наместника буддийского 

монастыря, извесного мыслителя Агваандоржи. Он учил: “Мы, невежды смутного времени, 

должны беспрестанно молиться Богу с одной единственной мыслью о том, чтобы Он 

простил нас за все те грехи наши, которые мы совершали и совершаем из-за своей глупости и 

недостатка ума, и которые потому противоречат благоволению хозяев мира сего, грехи наши 

в том, что мы обдаём дымом и запахом горелого, сеем семена страданий, разбрасываем 

нечистотами, умерщвляем разных насекомых, животных, всякую другую живность, 

раздражаем землю и воду, причиняя им боль, рубим лес, отдираем камни в природе без 

особой на то надобности, шумим, ссоримся, готовим место для установки юрты на 

священном месте, иными своими проступками игнорируем хозяев пространства и времени, 

не устраиваем жертвоприношения в положенное время, не прилагаем никаких усилий для 

того, чтобы вдохновлять одухотворённость, увеличивать плодородие почвы и т.д., и т.п” [1] 

Здесь речь о том, что человечество из-за своей неосведомленности в отношении бережного 

обращения со своей колыбелью, загрязняет её, что, в свою очередь, ведет к тому, что 

развитие становится неустойчивым, и это неустойчивое время называется им смутным 

временем. 

Таким образом, культура кочевников, обходившихся сначала минимальным 

количеством разного рода остатков, затем научившихся обходиться с наименьшим объёмом 

всякого мусора, благодаря чему живших в полной гармонии с природой, не потеряла своей 

ценности и в настоящее время. Уклад жизни без остатков и мусора /Zero-waste life style/ есть 

одно из важных культурных наследий, оставленных монголами. Статистика говорит о том, 

что сегодня средний американец производит в день 2-3 килограмма мусора. Есть также 

довольно ходячий пример: у одного из американских школьников было около 100 футболок, 

и когда более 10 из них пропадали, на это он не обращал никакого внимания. Другими 

словами, пропадает у человечества добрая традиция довольствоваться лишь самым 

необходимым, вследствие чего оно уже страдает от излишка материалов. Учёные 

подсчитали: для того чтобы нормально кормить население Земли, сегодня нам нужны 1,5 

Земли. Следовательно, если мы сможем решить проблемы, связанные со всеми остатками и 

излишками, то у нас появится возможность эту цифру “1,5” снизить до “0,5”. 

В этом контексте приведём один пример из жизни японцев. У японцев есть много 

примеров для подражания относительно устойчивого развития. Однако их чрезмерная 

чопорность создаёт своеобразную японскую культуру на упаковку всевозможных видов и 

форм, которая, в свою очередь, и ведёт к излишеству. Всего лишь один маленький сувенир 

они заворачивают бумагой в 4-5 слоёв, казалось бы, что это мелочь, однако это – яркий 

пример того, что такого рода излишество и создаёт условие для возникновения 

неустойчивого состояния. Монголы же издавна пользовались кожаной перемётной сумой, 

которая передавалась из поколения в поколение, вещи, которые туда клали, обычно 

обёртывали какой-нибудь материей. 
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Другой, не менее важной причиной накопления мусора, на наш взгляд, является 

процесс улучшенного производства со сверхбыстрыми темпами. Так, например, скорость 

выпуска улучшенных вариантов автомашин, компьютеров, мобильных телефонов и т.д. 

крайне быстрыми темпами ускоряет процесс накопления на земле отходов и мусора. Вещи, 

которые традиционно передавались на пользование следующему поколению, теперь сразу же 

превращаются в мусор. Что касается кочевников-монголов, подавляющее большинство 

отходов и мусора, которые они “производили”, так или иначе впитывалось в природу, 

невпитывающиеся в землю отходы и мусор занимали у них очень незначительный процент. 

У монголов до сих пор в ходу поговорка “Тот, у кого один конь, любит состязаться, тот, у 

кого один дэли /халат/, любит побороться”, которая свидетельствует о том, среди монголов 

издревле соблюдался принцип “одному человеку – одна вещь” и которая напоминала, что эту 

вот одну вещь нужно беречь. 

3. Расточительные или экономные режимы 

Человечество на протяжении всей своей истории стремилось к внедрению экономного 

режима, однако в повседневной нашей жизни то и дело встречается расточительный режим. 

Возьмём, например, горючее и смазочные материалы. У автомобилей, которые на 

сегодняшний день вполне удовлетворяют потребности их пользователей, рабочий объём 

двигателя увеличивают каждый год. Для того чтобы добраться до места, которое находится в 

пяти минутах ходьбы, многие предпочитают сесть за руль. В последнее время 

конструируются автомобили экономного режима, что является правильным шагом к 

реализации названного режима. Бюджеты всех уровней, начиная с сомонного, аймачного и 

кончая государственным, стали разрабатываться в расточительном режиме. 

Расточительность и неэкономность бюджетов, направленные на возникновение в головах 

людей тех или иных громоздких структур, продолжаются и усугубляются, тем самым, в один 

прекрасный день приводят страну к неустойчивому состоянию. За примерами далеко ходить 

не надо. Относительно этой мысли существует учение То Вана – великого князя Тогтохтора, 

которое не потеряло своего значения и по сей день. В одном из своих произведений, которое 

называется “О работе и учёбе”, он подчёркивает: “Если есть возможность, отправляясь за 

одно дело, постарайся сделать несколько дел. Самый близкий пример, уходя пасти овец, 

захвати с собой корзину и заодно собери сухого помёта” [6].  Данное учение говорит о том, 

что экономия денежных средств или материальных вещей является не самым важным 

моментом, наряду с этим нужно вводить в действие экономные режимы, связанные с теми 

или иными действиями и ответственностью, и только это будет вести нас к устойчивому 

развитию. По заключению академика Б. Энхтувшина, “... кочевая цивилизация самым 

лучшим образом адаптируется к внешнему миру, сама себя пополняет прогрессивными 

достижениями и развивается, сама себя создавая, и потому имеет блестящее будущее для 

обновления и процветания” [9]. Исходя из этого, хотелось бы подчеркнуть, что кочевая 

культура сама по себе является классическим примером экономного режима. 

4. Громоздкие или портативные дизайны 

В списке умений, необходимых гражданину XXI века, одно из первых мест стало 

отводиться умению дизайна. Во всём мире начали предпочитать портативные, 

болеесобранные, компактные решения, отказавшись от громоздких дизайнов, что вполне 

соответствует концепции устойчивого развития. Академик Х. Намсрай пишет: 

“Количественными показателями совершенства и простоты структуры той или иной системы 

является такой характер данной системы, когда она состоит из малого количества 

структурных частей” [5]. 

Это пример того, как мыслит о дизайнерском решении учёный потомок кочевых 

монголов. У монголов есть традиция почитания таких оптимальных форм существования как 

круг, углубление, выпуклость и т.д. и их использования в жизни и быту. И в этом отношении 

монгольская юрта является классичиеским примером конструирования и дизайна, имеющего 

портативное, т.е. оптимальное решение. Хорошими примерами реализации экономного 

режима, являются, например, монгольская юрта для туристов, созданная компанией Black 
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tomato, портативное жильё “9 цубо” – дизайн японцев, компактные модели автомобилей, 

выпускаемые странами Евросоюза, портативные дизайны сотовых телефонов, производимые 

компанией Аpple и т.д. 

5. Отрицательное или положительное влияние 

Человечество на протяжении многих веков проповедует и придерживается доктрины 

социального развития, опирающегося на философию противоречия и борьбы. Сила теории, 

согласно которой противоречия ведут к развитию, всё существует по закону единства и 

борьбы противоположностей, сохраняется по сей день. Однако существует также и 

сомнение, могут ли на самом деле вести к устойчивому развитию концепция и принципы 

устойчивого развития, основанные на на такой теории. В реальной же жизни превалирует не 

устойчивое развитие, а действия конфронтационного характера. Так, например, одни сажают 

деревья, другие вырывают их и строят из них дома, одни мастерят для перелётных птиц 

скворечники и вывешивают их на деревьях, а другие на их пути ставят сетки, чтобы их 

поймать, таким образом мы нигилируем друг друга, занимаясь делами, противоположными 

идеям устойчивого развития. 

У монголов есть давняя традиция создания и соблюдения механизма, позволяющего 

поддерживать друг друга, не вступая при этом в конфронтацию. Мы, монголы, сами того не 

подозревая, частенько напеваем про себя песню “Чтоб все были дружелюбными” на слова 

уважаемого Ж. Бадра-гуайя, которая воспевает дружбу и величавость. Размышляя над 

текстом данной песни, учёный Л. Хурэлбаатар пишет, что мы – люди, вместо того, чтобы 

питать жалость и любить весь наш мир, воспринимая в душе весь человеческий и животный 

мир как единое целое, любить и нежить, как мать родную, как сына родного, к одним 

слишком сильно благоволим, близко к себе допуская, других неоправданно жестоко 

отталкиваем от себя, называя чуть ли не врагами, недругами и т.д.. И в этом контексте 

данная песня резко контрастирует с тем, что она призывает нас одинаково благоволить в 

душе ко всем живым существам, любить и жаловать беспристрастно, следовательно, быть 

милосердными ко всему живому, обласкивая их такой любовью, как душа возлюбленных, 

такой песней, как эта любовь [8]. 

Отсюда можно сделать вывод, что в этой песне скрывается философия, которая могла 

бы послужить будущим проводником к устойчивому развитию. Иногда структурные 

элементы той или иной системы противоречат друг другу. Именно поэтому наше 

традиционное мышление, которое умеет держать такого рода противоречия на максимально 

низком уровне, при котором его элементы, противореча друг другу, не уничтожают свою 

систему, наоборот, поддерживают свою систему, гармонично впитываясь друг в друга, и 

потому умеет сохранять свою систему в целосности, и сегодня не потеряло своего значения. 

И это мы называем философией взаимной поддержки. 

Выводы. Главенствующими причинами, порождающими неустойчивое состояние, 

являются, на наш взгляд, громоздкие структуры и системы мышления той или иной 

культуры, которые оказывают негативное влияние на жизнь и быт человека, расточительный 

режим использования природных ресурсов, различного рода технологии, оставляющие после 

себя огромное количество остатков и мусора, а также некомпактные дизайнерские решения. 

На основе традиционного мышления монголов, благодаря которому они испокон веков жили 

в самой настоящей гармонии с природой, нами выдвигаются следующие пять основных 

принципов устойчивого развития: 

1. Принцип придерживаться философии взаимной поддержки; 2. Принцип перехода на 

компактную структуру мышления и культуры; 3. Принцип внедрения экономного режима на 

использование ресурсных богатств; 4. Принцип создания мало- или безотходных технологий; 

5. Принцип поддержки компактных дизайнерских решений. Данные принципы основаны на 

трёх опорных правах человека: а) право на жизнь; б) право быть полноправным хозяином 

территории постоянного проживания; в) право на наследование источников имущества. 
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Doctor of philosophy, prof. Davaasuren Munhjargal 

THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN EDUCATION 

BASED ON THE TRADITIONAL WAY OF THINKING OF THE MONGOLS 

 

The article analyzes the factors that induce instability in social and economic development. The 

causes of the unsustainable development caused by thinking characteristic of humanity itself are revealed 

and clarified and the fundamental principles of the future sustainable development are formulated based 

on the traditional thinking of the Mongols. 

Sustainable development refers to a managed development of a society that does not destroy its 

natural basis and ensures the survival and continuous development of the civilization. The world 

movement for sustainable development is aimed to create environmentally friendly conditions around the 

globe as the one and single space within which the humanity can live and develop. Sustainable 

development implies the creation of conditions that ensure the satisfaction of the needs of today, without 

exposing the existence of subsequent generations to greater risk than the current one. Sustainable 

development is a regulated development: a targeted control over current changes, forecasting and 

compensation for the most dangerous instabilities and imbalances. 

Analyzing the priorities of the state policy in the context of integration of national education to the 

world educational space, you need to focus on the sustainable improvement of the quality of education, 

innovation and information technology. The modernization of the education system in Mongolia is 

characterized by the unity of the traditions that have developed in the domestic school and new ideas that 

are associated with the entry of Mongolia into the global educational space. A person's awareness of the 

problem of depletion of resources, possible degradation and destruction of the biosphere in the second 

half of the twentieth and early twenty-first century has set a scientific task: to limit the harmful impact on 

nature. 

Keywords: fundamental principles of education, sustainable development, instability in the socio-

economic development, the traditional way of thinking of the Mongols, human life protection. 
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ 

ОСВІТИ НІМЕЧЧИНІ – АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
 

У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців для збройних сил Німеччині. 

Приведено вимоги для вступників до військових навчальних закладів різних ступенів підготовки. 

Означені варіанти організації підготовки офіцерів на первинні посади та основні “траєкторії” їх 

навчання. Проведено аналіз змісту підготовки офіцерських кадрів для різних видів збройних сил. 

Наведено відомості щодо існуючої мережі військових навчальних закладів для підготовки 

офіцерів тактичної та оперативно-тактичної ланок військового управління сухопутних військ, 

військово-повітряних сил та військово-морських сил. Визначено терміни підготовки військових 

фахівців на тактичному та оперативно-тактичному рівнях. Зроблено висновок щодо якості 

підготовки офіцерських кадрів для збройних сил Німеччині. 

Ключеві слова: система військової освіти, збройні сили Німеччині, мережа військових 

навчальних закладів, досвід підготовки офіцерів. 
 

Постановка проблеми. Творче використання міжнародного досвіду підготовки 

офіцерських кадрів за кордоном набуває особливої актуальності в умовах впровадження 

стандартів НАТО у збройних силах (ЗС) України. Тому, в сучасних умовах, позитивні 

елементи досвіду зарубіжних армій повинні бути враховані при організації підготовки 

офіцерського складу ЗС України. Виходячи з цього, особливої актуальності набуває 

проблема наукового супроводження розвитку системи підготовки військових фахівців різних 

ланок військового управління. У статті наведено аналіз досвіду підготовки офіцерів у 

збройних силах Німеччині, що виконаний під час проведення дослідження у рамках науково-

дослідної роботи “Удосконалення  національної системи військовій освіті відповідно до 

стандартів підготовки фахівців у навчальних закладах країн-членів НАТО” (шифр - 

Підготовка-Н). 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню питань, що пов’язані з аналізом систем 

підготовки військових фахівців інших країн, присвячено низку наукових праць вітчизняних 

науковців. Зокрема, загальні проблеми підготовки військових спеціалістів досліджуються у 

наукових працях Барабанщикова О.В., Літвіновського Є.Ю., Маслова В.С., Машталіра А.М., 

Нещадима М.І., Стефаненка П.В., Приходька Ю.І., Хорєва І.О., Ягупова В.В., професійної 

підготовки військовослужбовців - Агапова Т.П., Бойка О.В., Варія М.Й., Іщенка Д.В., 

Каменева А.І., Красильника Ю.С., Кривоноса О.Б., Машталіра А.М., Олексієнко Б.М., 

Сороки Г.І., Тихончука А.О., Челпанова О.С., професійної діяльності офіцера – Алтухова П.К., 

Давидова В.П., Маслова Б.Б., М’ясникова В.О., Пантюка О.В., Рейші О.Е., Смолікова І.Й., 

Столяренка О.М., Студентові В.Ф., Телелима В.М., Філоненка Г.П., педагогічних аспектів 

діяльності військових кадрів – Аксьонова О.М., Зельницького А.М., Моісєєва В.Г., 

Тарнавського М.М. тощо. 

Аналіз публікацій щодо питання, яке досліджується, дозволяє зробити висновок, що, 

незважаючи на відмінності, котрі традиційно склалися у системах військової освіти України 

та провідних європейських країнах, представляється можливим виділити загальні тенденції 

розвитку вищої військової школи: поліпшення відбору кандидатів для навчання у вищих 

військових навчальних закладах (ВВНЗ), стабілізація їх числа на сучасному рівні; 

диференціація структурних підрозділів ВВНЗ; запровадження компетентністного підходу до 

формування змісту навчання, персоніфікація змісту підготовки тих, хто навчається, 

подальша його інформатизація, впровадження мультимедійних засобів навчання тощо. 

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану системи військової освіти 

Німеччині для врахування досвіду з підготовки офіцерських кадрів під час подальшої 

реформи національної системи військової освіти. 
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Виклад основного матеріалу. Військово-політичне керівництво Федеративної 

республіки Німеччині (ФРН) надає великого значення стану національних збройних сил, їх 

готовності та здатності реагувати на весь спектр загроз і викликів, що виникають в сучасних 

умовах. При цьому значна увага приділяється не тільки проблемам оснащення бундесверу 

сучасними зразками озброєння і військової техніки, але і питанням комплектування всіх 

елементів військової організації країни підготовленим особовим складом. Комплектування 

ЗС Німеччині, починаючи з 2011 року, здійснюється тільки на добровільній основі, що 

висуває додаткові вимоги до залучення на військову службу осіб, придатних для підготовки 

як офіцерів. 

В даний час ЗС ФРН укомплектовані наступними категоріями особового складу: 

військовослужбовцями, які бажають проходити військову службу протягом 1-2 років; 

військовослужбовцями, які уклали контракт на проходження військової служби тривалістю 

від 2 до 12-15 років; професійними (кадровими) військовослужбовцями (термін служби ― до 

граничного віку перебування на військової службі). 

Система військової освіти Німеччини розроблена з урахуванням системи 

комплектування бундесверу кадровими офіцерами та офіцерами за контрактом (термін 

військової служби 2-15 років [1]. Офіцерський корпус підрозділяється на молодший і 

старший офіцерський склад. Він комплектується за рахунок випускників офіцерських 

(військових) шкіл, офіцерів, які проходять військову службу за контрактом, і унтер-офіцерів, 

які отримали офіцерське звання після складання відповідних іспитів.  

Система підготовки офіцерів являє собою низку етапів навчання в офіцерській школі 

родів військ, в одному з університетів бундесверу, військового стажування та безпосередньої 

служби у військах на різних штабних і командних посадах [2]. Вона має корінні відмінності 

від аналогічної системи безперервної підготовки військовослужбовців у збройних силах 

більшості країн-членів НАТО. 

Згідно з вимогами кандидатом в кадрові офіцери або офіцери військової служби за 

контрактом з терміном не менше 15 років може бути будь-який громадянин ФРН у віці від   

17 до 25 років, який закінчив середню школу, професійно-технічне училище або гімназію, не 

має судимості і фінансових боргів (перевірка на благонадійність), придатний до військової 

служби за станом здоров'я. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання стати 

офіцерами, повинні пройти медичний огляд, професійний і психологічний відбір протягом 

двох діб в центрі відбору кандидатів в офіцери (м. Кельн), що підпорядковується  

управлінню кадрів міністерства оборони Німеччини. У разі успішного складання тесту 

майбутні офіцери направляються на навчання до військових навчальних закладів бундесверу. 

Усі кандидати в офіцери розпочинають навчання за єдиною програмою, що включає 

наступні етапи [2]: 

початкова військова підготовка у військах за програмою рядового військовослужбовця 

(6 місяців). Вона, у свою чергу, підрозділяється на загальну початкову військову підготовку 

(3 місяці), яку проходять всі кандидати в офіцери незалежно від приналежності до роду 

військ, і на первинну спеціальну (3 місяці), зважаючи на специфіку відповідного роду військ; 

бойова підготовка у військах і навчання для отримання водійських прав (3 місяці); 

курс підготовки для отримання військового звання фанен-юнкера в школі роду військ 

(відповідає рівню підготовки унтер-офіцерів) – 3 місяці; 

стажування на посаді командира відділення відповідного роду військ – 3 місяці (для 

кандидатів в офіцери за контрактом протягом 3-4 років – 6 місяців). Подальше навчання 

організовується відповідно до тривалості контракту на військову службу, а також до рівня 

загальної та професійної підготовки кандидата в офіцери.  

У разі підготовки кандидатів в кадрові офіцери та офіцери за контрактом з терміном 

військової служби на 12-15 років основними етапами навчання є: 

стажування у військах на посаді  командира навчального відділення (5 місяців); 

офіцерський курс в офіцерській школі зі складанням офіцерського екзамену (5 місяців); 

курс командира взводу у школі відповідного роду військ (3 місяці); 
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служба у військах на посаді командира взводу (11 місяців); 

навчання в університеті бундесверу з метою здобуття вищої освіти та цивільної 

спеціальності (до 4 років). У разі потреби та з відома кандидатів в офіцери за контрактом на 

12-15 років, які мають підготовку, необхідну для вступу у вищі навчальні заклади, цей етап 

навчання може бути виключений, що визначається при підписанні контракту. 

У ході навчання кандидатам в офіцери через встановлений час послідовно 

присвоюються військові звання: єфрейтора – через 6 місяців, фанен-юнкера – через 12 

місяців, фенріха – через 21 місяць, обер-фенріха – через 30 місяців і лейтенанта – через 36 

місяців. 

Кандидати в офіцери за контрактом на 3-11 років (залежно від його терміну) проходять 

різні етапи підготовки. При цьому навчання в університеті бундесверу для даної категорії 

військовослужбовців не передбачається. Вони цілеспрямовано готуються як офіцер – 

командир підрозділу. 

Кандидати в офіцери за контрактом на 3 або 4 роки після стажування у військах 

проходять наступні етапи навчання: 

курс офіцера резерву в офіцерській школі (4 тижні); 

курс командира взводу резерву в школі роду військ (8 тижнів); 

служба у військах на посаді командира взводу (до закінчення контракту). 

Перед призначенням на посаду командира роти, батареї або ескадрильї офіцери 

проходять чотиритижневі курси командирів підрозділів в школі роду військ. 

Підготовка офіцерського складу та кандидатів в офіцери сухопутних військ (СВ) [3] 

проводиться на базі 15 видових навчальних установ, зокрема: офіцерської школи СВ 

(м. Дрезден); унтер-офіцерської школи СВ (м. Деліч); навчального центру СВ (м. Мюнстер, 

що об'єднує навчальні центри бронетанкових військ і військової розвідки); центру бойової 

підготовки СВ (м. Летцлінген); центру підготовки до спеціальних операцій 

(м. Пфуллендорф); центру оперативної підготовки СВ (м. Вільдфлеккен); центру підготовки 

до операцій (місій) ООН (м. Хаммельург); піхотної школи (м. Хаммельбург); школи 

підготовки військ до дій в горах і в зимових умовах (м. Міттенвальд); артилерійської школи 

(м. Идар-оберштайн); школи військ РХБЗ (м. Зонтхофен); школи армійської авіації 

(м. Бюккебург); школи повітрянодесантних військ і військово-транспортної авіації 

(м. Альтенштадт); технічної школи СВ (м. Аахен); інженерно-будівельної школи 

(м. Інгольштадт).  

Всі кандидати в офіцери починають навчання за єдиною програмою, початкової 

військової підготовки, яка передбачає загальну військову і первинну підготовку за 

спеціальністю. Протягом цього етапу навчання кандидату в офіцери послідовно 

присвоюються  військові звання єфрейтора і старшого єфрейтора.  

Перший (початковий) офіцерський курс (6 місяців) проводиться в офіцерській школі 

СВ (м. Дрезден) [4]. Курсанти вивчають основи тактики (30% навчального часу, основний 

вид бою - оборона), спеціальні військові навчальні дисципліни, вдосконалюють фізичну 

підготовку (16% навчального часу), розвивають командирські (лідерські) навички. 

Передбачено проведення курсу мовної підготовки (близько трьох місяців) для досягнення  

необхідного рівню знання англійської мови за  STANAG 6001 - 3, 3, 3, 2 (система оцінки 

навичок читати, розуміння на слух, говорити і писати). Подальша підготовка передбачає 

проходження базової підготовки у військах на певних посадах рядового складу (у тому числі 

отримання прав для керування автомобілем) та направлення до відповідної школи роду військ.  

Після завершення цього курсу навчання кандидатам в офіцери присвоюється військове 

звання фанен-юнкера (відповідає рівню підготовки унтер-офіцера) та вони скеровуються на 

військове стажування, що проводиться у військових частинах і підрозділах сухопутних 

військ або об'єднаних сил забезпечення, де курсанти практикуються на посаді командира 

відділення відповідного роду військ.  

Подальше навчання майбутніх офіцерів організовується в залежності від тривалості 

підписаного ними контракту, а також від отриманої перед вступом на військову службу 
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цивільної спеціальності. Для кандидатів в кадрові офіцери та в офіцери за контрактом з 

терміном військової служби 12-15 років подальша підготовка включає наступні етапи. 

1. Навчання в одному з двох університетів бундесверу (терміном близько 4 років), де 

кандидати в офіцери здобувають вищу цивільну освіту без відриву від проходження 

військової служби [5, 6]. Під час  навчання в університеті остаточно визначається рід військ, 

в якому офіцер у подальшому буде проходити військову службу.  

2. З отриманням диплому про вищу цивільну освіту офіцери навчаються на другому 

(спеціалізованому) офіцерському курсі (три місяці) в офіцерській школі СВ. В ході 

підготовки слухачі вивчають тактику (57% навчального часу), спеціальні військові 

дисципліни, а також вдосконалюють фізичну підготовку (11% навчального часу) і 

командирські навички. Після завершення навчання офіцер отримує військове звання 

старшого лейтенанта (через 5,5 роки з моменту початку військової служби).  

3. Третій офіцерський курс (підготовка за призначенням на відповідну посаду), 

тривалістю 10 місяців, організовується на базі шкіл родів військ, а також безпосередньо у 

військових частинах і підрозділах. В рамках цього навчання проводяться заняття з курсів 

«Виживання в складних умовах» та «Рейнджерская підготовка». У заключної частині курсу 

офіцер протягом трьох місяців удосконалює навички на посаді командира взводу 

(заступника командира роти). 

Загальна тривалість типового процесу підготовки військовослужбовця бундесверу для 

проходження військової служби на первинних офіцерських посадах в сухопутних військах 

становить в середньому 6,5 років. Надалі перед кожним новим призначенням на вищу посаду 

офіцери зобов'язані пройти курси підвищення кваліфікації в школах родів військ. 

Обов'язковими для підвищення кваліфікації для командного складу СВ ФРН є такі курси: 

командирів рот (школа роду військ), командирів батальйонів (школа роду військ), старших 

офіцерів (академія керівного складу бундесверу) і штабних офіцерів (академія керівного 

складу бундесверу).  10-12% кращих військовослужбовців за результатами закінчення курсів 

старших офіцерів отримують право в подальшому навчатися на курсах офіцерів служби 

генерального штабу (термін два роки в академії керівного складу бундесверу). 

Система підготовки офіцерів військово-повітряних сил (ВПС) ФРН передбачає 

попереднє проходження кандидатом в офіцери 11-місячного курсу загальновійськової 

підготовки в офіцерської школі ВПС (м. Фюрстенфельдбрукк) з наступною здачею іспиту на 

право вступу до цього навчального закладу. Подальше навчання курсантів проводиться за 

такими навчальними програмами, що відповідають обраному терміну проходження 

військової служби на офіцерських посадах та військової спеціальності [7, 8]: 

1. Підготовка кандидатів в кадрові офіцери і в офіцери військової служби за контрактом 

з терміном 12-15 років на нельотних посадах. Кандидати даної категорії після складання 

вступного іспиту послідовно проходять низку етапів навчання: військове стажування (три 

місяці); навчання в одному з університетів бундесверу (до чотирьох років відповідно до 

обраної цивільної спеціальності); військово-спеціальна підготовка (24-36 місяців в 

залежності від призначення в одній з технічних шкіл ВПС, для офіцерів протиповітряної 

оборони (ППО) - в навчальній зенітно-ракетній базі Форт-Блісс, США).  

2. Підготовка кандидатів в кадрові офіцери і в офіцери військової служби за контрактом 

з терміном 12-15 років на льотних посадах. 

У зв'язку з тим що льотний склад ЗС ФРН має право виходити на пенсію після 

досягнення 41 року (це значно скорочує обов'язковий термін служби кадрових офіцерів даної 

категорії), їм надається право після закінчення курсу початкової підготовки вибрати одну з 

двох програм навчання: з попереднім отриманням вищої цивільної освіти в університеті 

бундесверу (три-чотири роки в залежності від обраної цивільної спеціальності) з подальшим 

проходженням льотної підготовки або курс льотної підготовки без навчання в університеті 

бундесверу. При цьому наявність або відсутність вищої цивільної освіти ніяк не впливає на 

майбутню службову кар'єру офіцера-льотчика, а навчання в університеті бундесверу він 

може пройти в будь-який час у подальшому. 
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Програма початкової льотної підготовки єдина для всіх льотних спеціальностей. В ході 

подальших етапів навчання з'являються відмінності для льотчиків бойової та допоміжної 

авіації, а також штурманів-операторів. Первинна льотна підготовка включає: курс 

англійської мови, необхідний для подальшого навчання в США; теоретичну льотну 

підготовку англійською мовою в офіцерській школі ВПС (м. Фюрстенфельдбрукк, ФРН); 

курс виживання на морі та в горах на авіабазі Деч-Момані (Італія); фізіологічні тренування і 

тести в барокамері та на центрифузі в центрі авіаційної фізіології (м. Кенігсбрюк, ФРН) 

протягом шести місяців; практичне льотне навчання з нальотом близько 70 годин на 

навчальних літаках Т-6 на авіабазі Гудійер (штат Арізона, США) терміном три місяці. 

Під час цього етапу спеціальна комісія робить висновок щодо спеціалізації кожного 

курсанта. Особливістю етапів в системі підготовки льотних кадрів є атестація тих, хто 

навчається, після первинної льотної підготовки до професійної придатності та диференціація 

за родами авіації і льотними спеціальностями після базової підготовки. У результаті на більш 

складні в експлуатації типи літаків допускаються кандидати, професійно придатні до льотної 

роботи, здатності яких максимально відповідають характеру льотної діяльності. Навчання 

здійснюється методом потокових зборів за принципом “від простого до складного”. Перехід 

до складного типу літака здійснюється після повного використання навчальних можливостей 

більш простих і менш витратних в експлуатації літаків. 

Майбутні льотчики бойової авіації протягом 16 місяців проходять початкову та основну 

льотну підготовку на авіабазі Шеппард (штат Техас, США) на навчальному літаку Т-6  (наліт 

до 100 годин) і на реактивному літаку Т-38С (наліт близько 130 годин). В ході навчання 

курсанти відпрацьовують навики візуального та інструментального пілотування, виконання 

польотів на малих висотах, групове пілотування, ведення одиночного повітряного бою.  

Курсанти, які навчаються за спеціальністю штурман-оператор реактивних літаків, 

протягом 16 місяців проходять основну початкову льотну підготовку на авіабазі  Пенсакола 

(США), в тому числі на навчальному літаку Т-6 (наліт 100 годин) і на дозвукових реактивних 

навчальних літаках Т-2 і Т-39 (наліт до 130 годин). В ході навчання вони відпрацьовують 

основи пілотування, візуальну, радіо-, радіотехнічну і радіолокаційну навігацію, виконання 

маневру для перехоплення повітряної цілі, ведення одиночного повітряного бою.  

Програми подальшої підготовки льотного складу бойової авіації ВПС ФРН 

передбачають навчання техніці пілотування і бойового застосування в складі екіпажів 

винищувачів-бомбардувальників «Торнадо» або в якості льотчика тактичного винищувача 

«Тайфун». Льотчики і штурмани-оператори літаків «Торнадо» проходять сумісну підготовку 

протягом дев'яти місяців у складі екіпажів на авіабазі Холломен (штат Нью-Мексико, США). 

Після її завершення вони скеровуються в винищувально-бомбардувальні (розвідувальні) 

ескадрильї  ВПС ФРН, де проходять курс тактичної бойової підготовки для отримання 

кваліфікації «обмежено боєздатний» (тривалість навчання близько 1,5 року). 

У стройові частини приходить боєздатний  льотний склад тактичної та армійської 

авіації із загальним нальотом близько 400 і 220 годин, відповідно. При цьому наліт на 

тренажерах  становить у розмірі четвертої частини від загального нальоту льотчика на 

даному типі літака. Тренажер розглядається як невід’ємний елемент усієї системи підготовки 

льотних кадрів ВПС бундесверу. 

Німеччина передбачає використання навчальної та матеріальної бази держав – 

партнерів по блоку НАТО на всіх етапах підготовки льотного складу різних родів авіації, 

наприклад, навчання польотам на вертольотах проводиться в навчальному авіаційному 

центрі СВ США в Форт Раккер (штат Алабама) за загальнонатівською програмою ENTP 

(Euro-NATO Training Program).  

Навчальна програма підготовки офіцерів льотного складу транспортної авіації  ВПС 

ФРН до закінчення ними курсу початкової льотної підготовки аналогічна програмі 

підготовки екіпажів бойових літаків. Після завершення курсу первинної льотної підготовки 

основну підготовку майбутні пілоти проходять на дозвукових реактивних навчальних 

літаках Т-39 на навчально-тренувальної базі авіакомпанії «Люфтганза» в м. Бремен (ФРН). 
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Тривалість курсу 19 місяців. Навчання проводять цивільні льотчики-інструктори на підставі 

договору між бундесвером і авіакомпанією. Після закінчення курсу слухачам, на цей момент 

які вже отримали первинне офіцерське звання лейтенанта, видається державна цивільна 

ліцензія на право керування повітряним судном та їх направляють в одну з транспортних 

авіаційних ескадрилій або до групи спеціальних авіаційних перевезень. У військових 

частинах протягом шести місяців молоді льотчики в якості другого пілота проходять 

програму перенавчання на літаки С-160 або А-310.  

Залежно від одержуваної спеціальності та умов укладеного контракту курс підготовки 

офіцерів ВПС Німеччини розрахований на сім-вісім років з отриманням цивільної 

спеціальності або на 3,5-4 роки без її отримання. При цьому молоді офіцери льотного складу, 

як правило, досягають рівня кваліфікації «обмежено боєздатний», що забезпечує командиру 

право і можливість залучення їх в бойових операціях лише через 1,5 року після приходу до 

військової частини. 

Підготовка кадрових офіцерів для військово-морських сил (ВМС) проводиться в 

військово-морських школах, де курсанти спочатку проходять навчання за загальною 

офіцерською (унтер-офіцерською) програмою, а потім отримують відповідну морську 

спеціалізацію [1].  

У навчальному процесі широко застосовуються комп'ютерна техніка та тренажери. При 

цьому активно використовуються досвід і можливості військових навчальних закладів країн-

союзників НАТО. Підготовка офіцерських кадрів відбувається поетапно, з чергуванням 

періодів навчання у військових школах, університетах бундесверу, на різноманітних  курсах 

підвищення кваліфікації, а також в ході стажування на флоті. Проведення позавійськовій 

підготовки офіцерського складу (в цивільних навчальних закладах) не передбачено, проте є 

можливість отримання додаткової освіти на базі військових навчальних закладів у 

відповідності з пропонованим командуванням бундесверу переліком спеціальностей.  

Навчання офіцерів ВМС проводиться на базі школи офіцерського складу «Мюрвіке» 

(м. Фленсбург), технічної школи ВМС (м. Парів) і школи операторів ВМС (м. Бремерхафен), 

а також на навчальних курсах, організованих на базі школи унтер офіцерського складу 

(м. Полон). Кадрові офыцери проходять обов’язкове навчання в одному з двох університетів 

бундесверу (м. Гамбург і м. Мюнхен), а найбільш перспективні з них - в академії керівного 

складу бундесверу (м. Гамбург). Допідготовка і перепідготовка військовослужбовців 

здійснюються в залежності від військової спеціальності та майбутнього їх призначення у 

військових навчальних закладах, як національних, так й інших країн НАТО. 

Процес зарахування до офіцерського корпусу ВМС ФРН, як і до інших видів збройних 

сил, відбувається на базі центрального пункту відбору кандидатів в офіцери управлінням 

кадрів міністерства оборони (м. Кельн). На конкурсній основі відбирається визначена 

чисельність кандидатів для навчання (близько 250 чоловік), які на 1 липня щорічно 

викликаються до школи «Мюрвік» для укладення контракту на проходження військової 

служби і подальше навчання.  

Незалежно від майбутньої військової спеціальності підготовка всіх кандидатів в 

офіцери починається з навчання, яке триває 15 місяців і включає до себе базову підготовку 

(шість місяців), офіцерські курси (шість місяців), практику (вісім тижнів) і відпустку (чотири 

тижні). 

Курс початкової військової підготовки є основою базової підготовки. Під час цього 

курсу кандидати курсанти протягом шести тижнів на базі військово-морської школи 

«Мюрвіке» [9] вивчають правила носіння військової форми одягу, положення 

загальновійськових уставів, організацію гарнізонної та вартової служби, удосконалюють 

особисту підготовку за навчальною програмою «Індивідуальні засоби захисту, стрілецьке 

озброєння, тактика бою і надання першої медичної допомоги», відпрацьовують елементи 

стройової підготовки. Поряд з цим кандидати в офіцери проходять поглиблений медичний 

огляд, що супроводжується необхідним комплексом вакцинацій. Курс початкової військової 

підготовки завершується в середині серпня прийняттям військової присяги. 
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Після цього всі курсанти поділяються на три групи для почергового проходження трьох 

етапів навчання (по шість тижнів): з основ загальновійськової підготовки (на базі унтер-

офіцерської школи ВМС), з основ морської підготовки (на борту навчального парусного 

судна «Горх Фок») і з основ навігації (офіцерська школа «Мюрвіке»).  

Під час шеститижневого курсу загальновійськової підготовки курсанти поглиблено 

вивчають стрілецьку зброю, основи орієнтування на місцевості та тактики ведення бою в 

складі підрозділу в польових умовах, а також проходять періодичні перевірки на фізичну і 

психологічну стійкість. На цьому етапі навчання курсантів проводиться відповідно до 

програми ЕАКК (Die Einsatzvorbereitende Aus-bil-dung fur Krisenbewal-tigung und 

Konfliktverhu-timg – «Підготовка до бойовому застосуванню в умовах розв'язання криз і 

попередження конфліктів»), метою якої є підготовка військових підрозділів і штабів до 

вирішення завдань в районі збройного конфлікту або в ході миротворчої операції за межами 

Німеччини. Програма включає до себе одиночну та групову військово-спеціальну підготовку 

військовослужбовців у складі відділень, бойових груп і розрахунків. Термін навчання не 

перевищує двох тижнів. 

Основи морської підготовки курсанти вивчають на борту парусного навчального судна 

"Горх Фок". Протягом шести тижнів кандидати в морські офіцери на практиці засвоюють 

корабельні правила, основи такелажної та  морської справи, вчаться працювати в команді. В 

ході цієї підготовки перевіряється їх фізична і психологічна витривалість, стійкість до 

хитавиці, здатність долати страх під час роботи на висоті в складних метеоумовах і в будь-

який час доби, сумісність з іншими членами екіпажу при перебуванні в обмеженому просторі 

протягом тривалого періоду часу.  

В процесі навігаційної підготовки на базі школи «Мюрвіке» курсанти отримують 

початкові знання в якості корабельних офіцерів. У цей період вони вивчають основи 

навігації з практичним відпрацюванням їх в навчальних залах, на навігаційних тренажерах і 

в акваторії навчального закладу. На цьому етапі всі курсанти, незалежно від подальшої 

спеціалізації, отримують загальне уявлення про основи діяльності поста з управління 

кораблем (судном). Тоді ж починається поглиблене вивчення англійської мови, яке триває 

протягом усього періоду навчання курсантів. Базова підготовка завершується до кінця 

календарного року. 

Основними елементами проходження офіцерських курсів є командирська підготовка і 

корабельна практика. На цьому етапі курсанти в ході теоретичних і практичних навчальних 

занять вивчають і відпрацьовують весь комплекс заходів з керівництва особовим складом 

військових підрозділів на первинних офіцерських посадах, вивчають основи військового 

права, внутрішнього порядку, курс військової історії та політики, а також методику 

проведення занять з фізичної культури.  

Корабельна практика (шість тижнів) передбачена в рамках щорічного навчально-

бойового походу загону бойових кораблів ЕАФ (Einsatz- und Ausbildungsverband), що 

складається, як правило, з двох фрегатів і одного універсального транспорту постачання. Під 

час походу курсанти отримують поглиблені навички навігаційної підготовки, несуть 

штурманські вахти, відпрацьовують дії як вахтові офіцери, вирішують завдання командирів 

первинних підрозділів. Офіцерський курс закінчується здачею підсумкових іспитів на 

присвоєння офіцерського звання.  

Отримання фундаментальної освіти кандидатів в офіцери завершується практикою, яка 

в залежності від майбутньої спеціальності підрозділяється на практику з матеріальної 

частини (технічна спеціальність) і практику в підрозділах (командирська спеціальність). З 

кандидатами в офіцери морської авіації на даному етапі проводяться навчальні заняття з 

поглибленого вивчення англійської мови (вісім тижнів). Після отримання фундаментальної 

освіти в залежності від терміну служби майбутніх офіцерів ВМС (кадрових та за контрактом) 

подальша підготовка може проводитися за повною (з навчанням в університеті бундесверу)  

або за скороченою навчальною програмою. 

Після завершення фундаментальної підготовки кандидати в кадрові офіцери і офіцери з 
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довгостроковими контрактами направляються в один з університетів бундесверу для 

здобуття вищої цивільної освіти. Після закінчення університетського навчання кандидати в 

офіцери проходять флотське стажування для отримання уявлення про майбутню 

спеціальність та ознайомлення з наявними на флоті озброєнням і військовою технікою.  

У подальшому в залежності від обраної спеціальності та потреб флоту навчання 

проводиться в одній зі шкіл ВМС або в об'єднаних силах забезпечення. Спеціальна 

підготовка кандидатів до командного складу на цьому етапі включає до себе також курси 

управління кораблем (шість тижнів) і підготовку в якості вахтового офіцера (три місяці). 

Після завершення спеціальної підготовки (12-22 тижні) офіцери у військовому званні 

старшого лейтенанту направляються для проходження військової служби на первинних 

посадах на кораблі (судна) флоту, в морську авіацію або берегові підрозділи (штаби) ВМС.  

Підготовка кандидатів в офіцери ВМС з короткостроковим контрактом не передбачає 

навчання в університеті бундесверу. Процес їх підготовки включає наступні етапи: 

фундаментальну підготовку в школі «Мюрвіке», під час якої складається офіцерський іспит; з 

підготовки за спеціальністю на бойових кораблях, в берегових військових частинах та авіації 

ВМС (12 місяців); практику на бойових кораблях (1,5 місяця); підготовку для служби в 

авіації ВМС, що включає початкову льотну підготовку (тільки для льотного складу авіації 

ВМС) до 40 місяців. Після завершення підготовки офіцери в званні лейтенанта прибувають 

на первинні посади на кораблі флоту, в морську авіацію або берегові військові  підрозділи 

(штаби) ВМС. Терміни присвоєння чергових звань (до капітан-лейтенанта включно) не 

залежить від рівня отриманої військової освіти, але дещо відрізняються для офіцерів, які 

проходять службу в особливих умовах (льотний склад морської авіації, бойові плавці тощо). 

Поряд з поділом офіцерського складу за терміном військової служби, категорія офіцерів 

підрозділяється ще на два види: стройові офіцери (командири підрозділів) та фахівці 

(офіцери технічної служби). На відміну від описаного вище порядку набору і проходження 

військової служби стройових офіцерів, діяльність офіцерів військово-технічної  служби 

бундесверу має ряд особливостей. Зокрема, вони, як правило, є вузькими спеціалістами  і 

тому не мають достатніх навичок для виховання особового складу та керівництва 

підрозділами. Їм може бути присвоєно військове звання не вище штабс-капітана. Для 

підготовки даної категорії офіцерського складу підбираються, в основному, кандидати з 

числа унтер-офіцерів у віці до 30 років, які уклали контракт на проходження військової 

служби терміном не менше ніж 12 років, пройшли унтер-офіцерську підготовку і мають 

термін служби в бундесвері не менше 7 років. 

Загальна тривалість підготовки кандидатів в офіцери військово-технічної служби всіх 

видів збройних сил не перевищує трьох років [1]. Основною метою навчання є підготовка 

військових фахівців для заміщення технічних, адміністративних і викладацьких посад, що 

вимагають хороших професійних знань і навичок, а також досвіду роботи в цій галузі. В ході 

навчання вони отримують деякі навички з управління військовими підрозділами при 

виконанні спеціальних завдань і відповідну освіту, що відповідає рівню цивільного 

технічного фахівця. За умови успішного проходження військової служби офіцер технічної 

служби в званні старшого лейтенанта у віці до 40 років і капітан-лейтенанта у віці до 45 

років може подати рапорт про переведення його до категорії стройових офіцерів. При 

позитивному вирішенні цього питання він повинен пройти допідготовку, що передбачена для 

стройових офіцерів. Наявність системи підготовки офіцерів технічної служби, що базується на 

відборі кандидатів з числа унтер-офіцерів, стимулює службову діяльність молодшого командного 

складу, яким відкривається можливість службового зростання до офіцера.. 

У процесі проходження служби у військах офіцерський склад періодично направляється 

в академію бундесверу з метою підвищення свого професійного рівня перед отриманням 

чергового військового звання або призначенням на вищу посаду.  

Система підготовки офіцерів в академії включає три етапи: курс основної підготовки, 

курси підготовки для служби в штабах і курси підвищення кваліфікації. 

Курс основної підготовки (перший етап навчання) зобов’язані пройти всі офіцери 
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бундесверу після 8 років служби у військах перед отриманням військового звання “майор” 

(капітана 3 рангу). Тривалість навчання 13 тижнів. Протягом року на даному курсі трьома 

потоками проходять підготовку від 350 до 600 офіцерів сухопутних, військово-повітряних і 

військово-морських сил. Основною метою даного етапу є підготовка офіцерів для роботи в 

штабах, визначення напряму їх дальшого використання та підготовка до отримання 

військового звання “майор” (капітана 3 рангу). 

Курси підготовки офіцерів служби в штабах (другий етап навчання) проходять 10-12% 

старших офіцерів з числа тих, хто найбільш успішно завершив курс основної підготовки (не 

раніше ніж через рік після його закінчення). Цей етап передбачає навчання на курсах: 

підготовки офіцерів генерального штабу; підготовки офіцерів відділів (управлінь) штабів.  

Основними критеріями відбору офіцерів для подальшого навчання, що здійснюється 

управлінням кадрів міністерства оборони, є добрі результати навчання на курсі основної 

підготовки, успішне проходження служби у військах (за результатами трьох останніх 

атестацій), рекомендації вищестоящих начальників (від командира дивізії і вище). 

Близько 10 % відібраних для навчання офіцерів направляються на курси офіцерів 

генерального штабу (термін навчання 2 роки). До 85 % слухачів проходять курси підготовки 

офіцерів відділів (управлінь) штабів.  

Навчання складається з трьох фаз: 

перша (8 тижнів) ― вивчення загальних основ роботи в штабах, спеціалізація з одного з 

напрямів діяльності штабу, організація взаємодії з іншими відділами (управліннями) штабу; 

друга (3 тижні) ― курси вдосконалення знань у сфері політики безпеки; засвоєння 

нових методів оперативного управління, вирішення організаційних завдань і використання 

сучасних технічних засобів управління, які застосовуються в роботі штабів; 

третя (3 тижні) ― курси підготовки офіцерів до роботи у вищих штабах ЗС Німеччини 

та багатонаціональних формувань. 

На курсах підвищення кваліфікації, спеціальної підготовки та семінарах (третій етап 

навчання) проводиться підготовка генералів (адміралів) і старших офіцерів, а також 

цивільних службовців, зайнятих у військовій галузі, перед призначенням їх на вищестоящу 

посаду, у штаби НАТО або для вирішення спеціальних завдань. Тривалість підготовки на 

курсах складає до 10 тижнів.  

Усі військові навчальні заклади оборонного відомства ФРН інтегровані у державну 

систему освіти і мають рівень акредитації відповідно до рівня підготовки військових 

спеціалістів. До роботи у військових навчальних закладах активно залучається 

професорсько-викладацький склад цивільних закладів а також можуть запрошуватися 

викладачі і спеціалісти з  інших країн (як правило з країн ЄС і НАТО). 

Висновки. В цілому, існуюча в Німеччині система підготовки офіцерських кадрів 

забезпечує якісне навчання особового складу, отримання ними глибоких теоретичних знань, 

міцних практичних навичок і досвіду роботи з підлеглими, виявлення і просування по службі 

на ранніх етапах підготовки найбільш здібних військовослужбовців. Надання 

військовослужбовцям бундесверу можливості отримати цивільну спеціальність в 

професійних навчальних закладах (за рахунок бундесверу) і військових школах (головним 

чином для військовослужбовців з тривалим терміном військової служби за контрактом) 

дозволяє командуванню ЗС ФРН домогтися збільшення числа добровольців в збройних 

силах, а також забезпечити підвищення ступеня їх професіоналізації. 
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   ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

В статье рассмотрен опыт подготовки военных специалистов для вооруженных сил 

Германии. Приведены требования к лицам, поступающим в военные учебные заведения 

различных ступеней подготовки. Указанны варианты организации подготовки офицеров на 

первичные должности и основные "траектории" их обучения. Проведен анализ содержания 

подготовки офицерских кадров для различных видов вооруженных сил. Приведены сведения о 

существующей сети военных учебных заведений для подготовки офицеров тактического и 

оперативно-тактического уровней военного управления сухопутных войск, военно-воздушных 

сил и военно-морских сил. Определены сроки подготовки военных специалистов на тактическом 

и оперативно-тактическом уровнях. Сделан вывод о качестве подготовки офицерских кадров 

для вооруженных сил Германии. 

Ключевые слова: система военного образования, вооруженные силы Германии, сеть 

военных учебных заведений, опыт подготовки офицеров. 
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Ph.D. Chernykh J., Chernykh O. 

BASICS OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE GERMANY MILITARY 

EDUCATION SYSTEM - ANALYTICAL REVIEW 

 

The article examines the experience of military specialists’ training for the Germany armed forces. 

The options for organizing of officers’ training for primary positions and the main "trajectory" of their 

training have been indicated. The requirements for persons entering military educational institutions with 

different levels of training have been given. The analysis of officers’ training content for different armed 

services have been made. The information about the existing network of military educational institutions 

for training of officers of tactical and operational-tactical levels of military command of the land forces, 

air forces and naval forces has been provided. The terms for the training of military specialists at tactical 

and operational-tactical levels have been determined. A conclusion on the quality of officers’ training for 

the Germany armed forces has been made. 

In general, the existing system of officer training in Germany provides high quality personnel 

training, receiving of deep theoretical knowledge, solid practical skills and experience of working with 

subordinates, identification and promotion of the most capable servicemen in the early stages 

Representatives of the various categories of the officer corps have high business and professional qualities 

which are ensured by multi-stage system of officers’ military professional education. 

Keywords: military education system, armed forces of Germany, network of military educational 

establishments, officers’ training experience. 
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